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1. POVZETEK

V poročilu so predstavljeni izsledki arheoloških izkopavanj na najdišču Šentvid pri
Stični - Župnijski dom, parc. št. 20, 21/1, 23, vse k.o. Šentvid.
Odkrito je bilo večfazno arheološko najdišče, ki kaže sledove človeške prisotnosti od
zgodnjega srednjega veka do današnjih dni. Posebej je pomembno odkritje sledov
zgodnjesrednjeveške poselitve, saj z arheološko metodo na tem območju še ni bila
dokazana. Iz obdobja visokega srednjega veka izstopa odkritje večjega jarka, ki je
verjetno služil v obrambne namene. Glavnina arheološkega zapisa in najdb pa
pripada obdobju poznega srednjega veka oziroma zgodnjega novega veka. Prav
količina najdb in njim pripadajoči arheološki konteksti iz tega obdobja pa dajejo
najdišču posebno težo, saj nudijo obilo izhodišč za nadaljnje raziskave. Tudi obdobje
novega veka je vtisnilo velik pečat na najdišču.
Odkritje najdišča pomembno dopolnjuje srednjeveško sliko Šentvida pri Stični, prav
tako pa so izsledki zelo pomembni za boljšo arheološko in zgodovinsko sliko širšega
prostora, saj je bilo območje v arheološkem smislu do sedaj praktično neznano.
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2. UVOD
Najdišče Šentvid pri Stični - Župnijski dom se nahaja v naselju Šentvid pri Stični,
južno od današnjega župnišča in cerkve sv. Vida in severno od gospodarskega
poslopja (sl. 1). Na tem območju je predvidena gradnja enostanovanjske stavbe župnišča z dvorano za družabne prireditve, prostori za neinstitucialni izobraževanje
in v pretežnem delu z ureditvijo stanovanja, vse s pripadajočo komunalno in
prometno ureditvijo. Območje (parc. št. 20, 21/1, 23, vse k.o. Šentvid) leži znotraj
varovanih območij enot kulturne dediščine Šentvid pri Stični - Župnišče (EŠD
15621), Šentvid pri Stični - Cerkev sv. Vida (EŠD 2489), Šentvid pri Stični Vas (EŠD 732) ter Šentvid pri Stični - Arheološko najdišče Grbčev dovc
(EŠD 15724). V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji je bilo potrebno pred
pričetkom gradbenih del teren arheološko raziskati. V juliju 2009 je bil s sondiranji
ovrednoten arheološki potencial najdišča, z ostalinami širšega časovnega razpona od
antike do novega veka (Poročilo CPA št.: 02-0335/2009//253/2009-BN_AŽM2009-133). Od aprila do oktobra 2011 so sledile predhodne arheološke raziskave na
celotni površini predvideni za gradnjo. Raziskave je izvajalo podjetje Arhej d.o.o. pod
vodstvom Matjaža Novšaka in pod strokovnim nadzorom Borisa Vičiča (ZVKDS, OE
Ljubljana). Dela so potekala od 12.4.2011 do 12.10.2011 s prekinitvami, ki so bila
posledica dinamike gradnje župnijskega doma. V 37 delovnih dneh je bilo na površini
979,47 m2 izkopanih in z arheološko metodo raziskanih 313,16 m3 zemljine.
Raziskave so pokazale, da gre za najdišče iz srednjeveškega in novoveškega obdobja.
V nadaljevanju podajamo izsledke z opisom poteka in metodologije del, stratigrafsko
sliko najdišča, primarno obdelavo odkritega gradiva ter primarnim faziranjem in
interpretacijo.
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Slika 1: Položaj najdišča na zračnem posnetku (M 1:10000)
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja).
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OPIS

PROSTORA
(Sašo Porenta, dr. Tomaž Verbič)

Šentvid pri Stični (345 m n.v.) je gručasta vas v Šentviški kotlini, ki leži severno od
ceste Ivančna Gorica - Radohova vas. Leži na manjši vzpetini, ki se dviga nad kotlino.
Središče predstavlja cerkev sv. Vida. Na severu se nahaja Petrušnja vas, na zahodu
Pristavlja vas, na jugu Sv. Rok, na vzhodu pa Velike Češnjice. Grič, na katerem stoji
Šentvid pri Stični, je danes skoraj popolnoma poseljen. Vzhodno pod gričem se
nahaja dolina Šentviškega potoka, ki mu domačini pravijo Maklenk, vzhodno nad
dolino pa se nahaja Goli vrh. Na jugu se teren spušča proti Sv. Roku, na zahodu pa
proti dolini, po kateri poteka cesta Ivančna Gorica - Radohova vas. Na severu se
nahaja Centov hrib in naselje Petrušnja vas, severozahodno pa se strmo dviga hrib
Gradišče. Pobočja niso strma in dostop je lahek z vseh smeri. V okolici se nahajajo
obsežna polja in travniki. Vidno nadzira celo Šentviško kotlino, ter dolino proti
Glogovici.
Arheološko najdišče se nahaja na severnem obrobju Dolenjskega podolja, ki ga v
geološkem smislu opredeljuje nekaj kilometrov širok pas pretežno dolomitnih
kamnin med Ljubljanskim barjem na zahodu in Trebnjem na vzhodu. Proti jugu
Dolenjsko podolje meji na Dolenjski kras in Suho krajino z mezozojskimi apnenci,
proti severu pa na Posavsko hribovje, v geološkem kontekstu Posavske gube, kjer
prevladujejo kamnine paleozojske starosti.
Glede na podatke iz Osnovne geološke karte SFRJ 1:100.000 (Buser, 1969) je
kamnita podlaga v okolici Šentvida pri Stični sestavljena iz zgornjetriasnega dolomita
(sl. 2). Dolomitno litološko podlago smo lahko na terenu opazovali tudi na samem
najdišču in v njegovi okolici.
Podobno kot v okolici tudi na samem najdišču dolomitno podlago prekrivajo ilovnati
resedimenti, ki jih lahko opisujemo kot stara reliktna tla poligenetskega nastanka. Na
številnih lokacijah v širši okolici najdišča (Ivančna gorica, Grosuplje, …) smo v tej
ilovici lahko opazovali tudi aluvialne sedimentne teksture, plasti in leče peska in tudi
proda. Vse te sedimentne oblike nakazujejo, da ilovica s peščenimi in prodnatimi
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vključki ni le produkt preperevanja dolomitne podlage, ampak je njen nastanek
verjetno poligenetski (»in situ« preperevanje, aluvialna komponenta, eolska
komponenta).

Slika 2: Izsek iz geološke karte Slovenije (Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000, list Ribnica).
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4. ARHEOLOŠKI IN ZGODOVINSKI ORIS PROSTORA
Lokacija predvidene gradnje župnijskega doma leži neposredno ob župnijski cerkvi
sv. Vida ter staremu župnišču.
Kot kraj se Šentvid pri Stični prvič omenja leta 1140 kot "oppidum St. Viti" v zvezi z
darovnico stiškemu samostanu, ki jo je izdal oglejski patriarh Peregrin. Starejša je
omemba cerkve sv. Vida ter šentviške fare, ki se omenjata leta 1136 v zvezi z
darovnico stiškemu samostanu, stiški kronist Pucelj pa navaja, da so prišli prvi
menihi - ogledniki iz Reina pri Gradcu v Šentvid že leta 1132 in odtod vodili zidavo
stiške bazilike in samostana. Cerkev je tako starejša od stiškega samostana, kako
daleč nazaj gre njena stavbna zgodovina, pa ni znano. Sklepamo lahko, da šentviška
prafara ni nastala šele v tem času, njen nastanek lahko povezujemo z 11. stoletjem, ko
so oglejski patriarhi pospeševali čaščenje kult sv. Vida kot nadomestilo za kult
slovanskega boga Svetovida in je tako ena najstarejših prafar na Dolenjskem. Kot
prafara je bil Šentvid v tistem obdobju kraj s pomembnimi centralnimi funkcijami.
Poleg tega, da je bil sedež obsežne prafara, je imel tudi vlogo tržišča oziroma kraja z
določenimi funkcijami, kot so tedenski sejmi. Kot trg (točneje tržani) se Šentvid pri
Stični v pisnih virih pojavi domnevno leta 1326 in zanesljivo leta 1333. Takrat se kot
njihovi neposredni zaščitniki omenjajo nižji plemiči Šentviški, gospodarji pa grofje
Goriški. Trg se omenja v listinah tudi leta 1386, ko so Ortenburžani prevzeli v zastavo
višnjegorski grad in se ob tem omenja tudi trg Šentvid (Golec 2001, 391). Šentvid je
tako leta 1431 omenjen kot trg, ki je imel lastni pečat, sodstvo in tri sejme letno.
Listina iz leta 1475 izpričuje, da v tem času Šentvid ni imel niti trškega sodnika niti
sveta niti pečata in je upravno in sodno sodil pod Višnjo Goro. To je hkrati tudi
zadnja omemba Šentvida kot trg v pisnih virih (Golec 2001, 391). Možno je, da je te
pravice včasih imel, vendar mu jih je cesar Friderik leta 1478 odvzel, ker je hotel s tem
okrepiti svojo na novoustanovljeno mesto Višnjo Goro. Tudi toponim "Stari trg" , ki
je ohranjen za osrednji del naselja - torej za sklenjeno pozidano tržno ulico ob cerkvi
sv. Vida in za njeno zaledje - govori v prid temu, da Šentvid ni bil navadna vas,
temveč naselje s staro tržno pravico. Ta del Šentvida je pripadal višnjegorskemu
gospostvu in je dejansko predstavljal srednjeveški trg. Toponim prvič zasledimo leta
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1578 v višnjegorskem urbarju (Golec 2001, 391). O Šentvidu je ohranjenih še nekaj
zgodovinskih podatkov. Leta 1360 so se na vojvodo Otona Veselega obrnili ljubljanski
trgovci s prošnjo, naj prepove nedeljske sejme v Šentvidu, ki jim kvarijo zaslužek in
vojvoda je prošnjo uslišal. Leta 1389 je bila šentviška fara inkorporirana stiškemu
samostanu, kar je bilo za Šentvid in njegov gospodarski ter politični vpliv precejšen
udarec. Leta 1419 se omenja dvor v Šentvidu. Dvor se omenja tudi v listini iz leta
1518, ko je bil ta dvor prodan stiškemu samostanu. Leta 1591 je bila Šentvidu
dovoljena pravica za nov sejem (Mikuž 1978, 349-352).
Če povzamemo zgoraj omenjene zgodovinske zapise, dobimo dokaj dober vpogled v
naselbinsko zasnovo Šentvida. Jasno je, da je prvotna cesta Ljubljana - Novo mesto
šla skozi naselje in šele ob regulaciji cestne trase v 17. ali začetku 18. stoletja so cesto
speljali po polju južno od Šentvida. Če pogledamo tloris kraja opazimo tri ključne
sestavine: župna cerkev, obdana s pokopališčem, stoji na vrhu vzpetine. Tik pod njo v
smeri vzhod - zahod poteka tržna ulica, ob kateri se nahajajo trške hiše, na
severovzhodnem pobočju vzpetine nad Šentviškim potokom (Maklenkom) pa so v
prostorsko bolj naključno razporejeni gruči postavljene domačije kmečkega značaja.
Domnevno najstarejše je naselbinsko jedro z gručasto vaško zasnovo in je kot kmečko
naselje vezano na tekočo vodo Maklenka. Njegovo jedro bi lahko nastalo že v času
prve slovenske, vsekakor pa predfevdalne naselitve (pred 10. stoletjem). Ob tem
prvotnem naselitvenem jedru so v času, ko je Oglej v naših krajih organiziral sistem
prafar, na vzpetini nad vasjo zgradili cerkev sv. Vida. Tako njen zavetnik, kot tudi
dejstvo, da je bila sedež prafare, govorita o njeni starosti, kar je podkrepljeno z
romanskimi arhitekturnimi ostanki v sami cerkveni zgradbi. Ohranila pa se je še ena
arhaična poteza, ki jo redko srečujemo pri večjih naseljih in to je pokopališče okrog
cerkve, obdano s pokopališkim zidom, ki ločuje cerkveni areal od živega naselja.
Zasnova samega Starega trga nakazuje, da je bil trški del naselbine zasnovan kot bolj
pravilno zasnovan kraj trškega značaja, vendar njegova izgradnja ni bila speljana do
konca. Odprto pa ostaja vprašanje lokacije omenjenega dvora, po opisu pa se nahaja
nekje na robu trga (Pirkovič - Kocbek 1986, 68-69).
Šentvid pri Stični in njegova neposredna okolica je bil pomembno poselitveno
območje že v arheoloških obdobjih, kar se kaže v kontinuirani poselitvi od obdobja
prazgodovine do danes. Najstarejše arheološke najdbe segajo v obdobje kulture
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žarnih grobišč in starejše železne dobe, saj je v neposredni bližini stala mogočna
prazgodovinska naselbina Cvinger na Viru pri Stični z veliko nekropolo (Gabrovec
1994, Gabrovec 2006). Iz obdobja starejše železne dobe so znane manjše naselbine
pri Sv. Roku, na Gradišču nad Stično ter v Šentpavlu, kjer se v okolice cerkve sv. Pavla
predvideva manjša naselbina. Naselbina iz obdobja starejše železne dobe s
pripadajočim gomilnim grobiščem se nahaja tudi pri Radohovi vasi na Vencljevem
hribu ter Zlatem vrhu. Iz obdobja mlajše železne dobe, obdobje keltske poselitve, je
bilo na obravnavanem območju odkritih nekaj

manjših najdb, ki nakazujejo na

prisotnost naselbine na ledini Grbčev dovc v Šentvidu pri Stični. Na območju
Šentvida pri Stični so znane tudi rimskodobne najdbe, ki se nahajajo na Golem vrhu
in Anžlovem pri Velikih Češnjicah, kjer so bili odkriti sledovi rimskih vill rustic.
Ostanki rimskodobne naselbine in žarnega grobišča pa so bili najdeni tudi na
območju Petrušnje vasi na ledini Centov hrib (ANSl, 1975; http://rkd.situla.org/).

Slika 3: Položaj najdišča na karti Registra nepremične dediščine, z modro in oranžno barvo so
označene posamezne enote kulturne dediščine (http://giskds.situla.org/giskd/).
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Slika 4: Položaj najdišča na franciscejskem katastru za Kranjsko iz leta 1825
(http://sigov3.sigov.si/cgi-bin/htqlcgi/arhiv/).

Slika 5: Lega najdišča na Reambulančnem katastru za Kranjsko iz leta 1868
(http://sigov3.sigov.si/cgi-bin/htqlcgi/arhiv/).
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5. METODA IN POTEK DEL
Celotno območje je bilo raziskano v dveh časovno ločenih etapah. 1 Površina celotnega
območja raziskav je znašala 979,47 m2. Območje je imelo obliko nepravilnega
pravokotnika z daljšo stranico v smeri vzhod - zahod (dolžina 59 m) in krajšo v smeri
sever - jug (dolžina 22 m). Območje je bilo razdeljeno v mrežo kvadrantov v velikosti
5 x 5m, ki so potekali v smeri vzhod - zahod (kvadranti A do J) in smeri sever - jug
(kvadranti 0- 5) (Priloga 6).
Najprej so arheološke raziskave potekale na območju, na katerem je bila predvidena
gradnja novega župnijskega doma. Območje (površina 684,77 m2) je imelo obliko
nepravilnega pravokotnika z daljšo stranico v smeri vzhod - zahod (dolžina 34,5 m,
širina 20 m). Na tem območju smo z arheološko metodo odstranili skupno 219,76 m3
zemljine. Območje je obsegalo kvadrante A-H/0-5. Delo je potekalo 22 delazmožnih
dni (12.4. - 21.6.2011).
Arheološki izkop na območju župnijskega doma je potekal po naslednjem vrstnem
redu:
- strojna odstranitev ruše in recentnih nasutij SE 1000 pod arheološkim nadzorom;
- strganje površine po odstranitvi recentnih nasutij na nivoju arheoloških plasti SE
1003, 1004, 1019, 1021, 1031, izkop recentnih vkopov, delna odstranitev strukture SE
1001;
- strganje površine na nivoju arheološke plasti SE 1003, izkop struktur na nivoju SE
1003, izkop arheološke plasti SE 1003 do nivoja plasti SE 1004, 1021;
- strganje površine na nivoju arheološke plasti SE 1004, 1021, izkop SE 1014 do nivoja
plasti SE 1020, 1024, 1029;
- izkop SE 1019 do nivoja plasti SE 1045, izkop SE 1020, 1024 do nivoja SE 1030,
1173;
- strganje površine na nivoju SE 1029, 1030, 1045, izkop polnil vkopov ter struktur na
tem nivoju;

1

Raziskave so se prilagajale dinamiki gradnje župnijskega doma.
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- izkop SE 1045 do nivoja SE 1120, 1122, 1199, strganje površine na nivoju SE 1120,
1122, 1173 in 1199, izkop polnil vkopov ter struktur;
- izkop SE 1120, 1029 do nivoja SE 1122 in 1218, izkop SE 1173 in 1199 do nivoja SE
1122 in 1211, strganje površine na nivoju SE 1122 in 1218, izkop polnil vkopov ter
struktur;
- izkop SE 1122 do dna jarka SE 1121, strganje površine jarka SE 1121, izkop polnil
vkopov ter struktur;
- izkop SE 1218 do nivoja SE 1249, strganje površine na nivoju SE 1249, izkop polnil
vkopov ter struktur, izkop arheoloških plasti do geološke podlage in izkop vkopov;
- izkop SE 1266, 1024 do geološke podlage.

Drugi del arheoloških raziskav je potekal na območju, kjer je predvideno polkrožno
stopnišče na zahodni strani župnijskega doma. Območje (površina 294,7 m2) je imelo
obliko nepravilnega pravokotnika z daljšo stranico v smeri sever - jug (dolžina 24,5
m, širina 14,5 m). Na tem območju smo z arheološko metodo odstranili skupno 93,4
m3 zemljine. Območje je obsegalo kvadrante G-J/0-5. Delo je potekalo 15
delazmožnih dni (21.9. - 12.10.2011).
Arheološki izkop na območju polkrožnega stopnišča (delovno ime "atrij") je potekal
po naslednjem vrstnem redu:
- strojna odstranitev deponije, ruše in recentnih nasutij SE 1000 pod arheološkim
nadzorom;
- strganje površine po odstranitvi recentnih nasutij na nivoju arheoloških plasti SE
1267, 1269, izkop recentnih vkopov;
- izkop SE 1267 do nivoja SE 1272, čiščenje SE 1274, 1275;
- strganje površine SE 1272, izkop SE 1271, 1274, 1275;
- čiščenje SE 1276, 1277, izkop SE 1278, čiščenje SE 1279;
- izkop SE 1272, 1269, strganje površine na nivoju SE 1282, 1122;
- strganje površine na nivoju SE 1283;
- izkop SE 1283, 1290 (delno), 1279, strganje površine na nivoju SE 1286, čiščenje SE
1291;
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- izkop SE 1122, 1290, 1288, 1296, 1298;
- čiščenje na nivoju SE 1291, 1301, 1284, 1121, izkop SE 1300;
- izkop SE 1291, 1301, 1282;
- čiščenje na nivoju SE 1292, 1293, 1294;
- delni izkop SE 1292, 1293, 1294, izkop SE 1307, 1309, 1303, 1311, čiščenje SE 1313,
1314;
- izkop SE 1313, 1314, izkop arheoloških plasti do geološke podlage.

Sočasno je potekala geodetska izmera arheoloških depozitov, opisno dokumentiranje
(terenski dnevnik, seznami in opisi SE, seznami najdb, seznami fotografij, seznami
vzorcev in seznami separacij), vnos podatkov v podatkovno bazo in dokumentiranje z
digitalno in klasično fotografijo. Fotoskice z interpretiranimi arheološkimi konteksti
so bile na osnovi geodetskih izmer vpete v prostor. Pranje in sortiranje arheoloških
najdb ter njihova primarna obdelava je potekala v konservatorski delavnici, hkrati je
strokovna ekipa skrbela tudi za primarno obdelavo in združevanje podatkov.
Geodetske meritve so bile obdelane v programu AutoCAD (Priloga 6). Celotna
dokumentacija arheoloških izkopavanj je bila izdelana v skladu s standardi
arheološke stroke (Novakovič et al. 2007).
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6. STRATIFIKACIJA NAJDIŠČA
Pred raziskavami so se na območju raziskav nahajali vrt, travnata površina, del
parkirišča in makadamska pot (slika 6). Kljub temu, da so bile raziskave izvedene v
dveh časovno ločenih etapah, bomo v nadaljevanju območje raziskav obravnavali
enotno. Omeniti je treba, da je bilo območje raziskav predvsem od 19. stoletja do
današnjih dni podvrženo intenzivnim preureditvenim posegom, ki so bistveno
spremenili območje in so poškodovali večji del starejših (srednjeveških) arheoloških
depozitov. Tu mislimo predvsem na prekinjene oziroma uničene stratigrafske odnose
med posameznimi stratigrafskimi enotami (SE).

Slika 6: Pogled proti zahodu na območje raziskav pred izkopavanjem (foto S. Porenta).
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Recentni depoziti

Kot recentne depozite (SE 1000=1267=1272=1273) na območju obravnave smo
opredelili vse plasti, vkope in njihova polnila ter posege, katerih nastanek smo
nedvoumno lahko pripisali dogajanju v bližnji preteklosti (nasipanje, izravnave) in so
vsebovali recentno gradivo (plastika, recentni gradbeni material, fragmenti steklenic,
kovinske najdbe - žeblji, pločevinke, zamaški). V ta sklop so bili opredeljeni vkopi za
strelovod, električno napeljavo, kanalizacijo, vodovodno napeljavo, vkope za stebre za
obešanje perila, vkop za toplo gredo ter manjši vkopi, katerih namen ni jasno
opredeljen in so vsebovali recentno gradivo. Premešana nasutja in izravnave, ki so
nastala z nasipavanjem različnih plasti in so posledica izravnave prostora južno od
današnjega župnišča in cerkve sv. Vida, so bila sestavljena iz različnih finih in grobih
sestavin. SE 1000 se je nahajala na celotnem območju obravnave (kv. A-J/0-5).
Po odstranitvi plasti SE 1000 smo v jugovzhodnem vogalu izkopnega polja (kv. AB/1-2) odkrili plast SE 1003 (dolžina 8,18 m, širina 5,21 m, debelina 0,28 m), ki je
predstavljala hodno površino iz drobljive do zbite močno rjave meljaste gline z drobci
malte in oglja ter nekaj odlomkov zidakov in je pripadala objektu (strukturna enota
objekt 3), čigar natančnega tlorisa nismo prepoznali. Na površini te plasti smo
odkrili temu objektu pripadajoče ognjišče (slika 7), ki se je ohranilo v obliki prežgane
zbite rdeče gline z odlomki recentne opeke SE 1015 (kv. A/1, dolžina 1,2 m, širina 0,6
m, debelina 0,07 m). Delno sta bili ohranjeni severna in vzhodna stranica, ostali
stranici pa nista bili prepoznavni. Osrednji del SE 1015 je bil močneje ožgan in bi ga
lahko opredelili kot osrednji del ognjišča (SE 1016). SE 1016 (kv. A/1, dolžina 0,4 m,
širina 0,3 m, debelina 0,05 m) je bil v tlorisu pravokotne oblike. Da gre za ostanek
recentnega objekta, se je izkazalo pri odstranjevanju SE 1003, saj je plast vsebovala
ostanke konzerv in kovinskih zamaškov osvežilnih pijač.
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Slika 7: Pogled na ostanke ognjišča (foto M. Franca).

V kvadrantih G-I/0-4 smo po odstranitvi SE 1267 dokumentirali zbito plast SE 1269
= 1270 (dolžina 21,9 m, širina 5,1 m, debelina 0,07 m), ki je bila sestavljena iz peska,
peščenega melja, apnenčevih lomljencev, malte, ometa, keramičnega gradbenega
materiala ter drobcev oglja. Med drobnim gradivom se v tej plasti pojavljajo plastični
predmeti, keramične ploščice, žičniki. Na podlagi nehomogenosti plasti (posledica
večkratnega nasipanja in utrjevanja) in najdb v njej, smo plast opredelili kot recentno
utrditev za cestišče, ki še do začetka gradnje novega župnijskega doma povezovalo
prostor med današnjim župniščem in gospodarskim poslopjem, ki se nahaja severno
od obravnavanega območja.
Po odstranitvi SE 1272 smo v kv. I/1 dokumentirali oglat vkop SE 1295 (dolžina 1,68
m, širina 1,09 m, globina 0,5 m), ki je bil zapolnjen s SE 1296.
Med recentne jame smo na podlagi najdb umestili tudi ovalni vkop SE 1297 (kv. IJ/1-2, dolžina 4,42 m, širina 1,02 m, globina 0,51 m) s polnilom SE 1298.
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Novoveški depoziti

Recentni depoziti (SE 1000, 1003) so prekrivali plast SE 1004=1021, ki se je
razprostirala po večjem delu izkopnega polja (kv. A-G/0-5, dolžina 33,9 m, širina 16,4
m, debelina 0,25 m). Plast SE 1004=1021 predstavlja nasutje za izravnavo terena, ki
je bilo nehomogeno, saj je vsebovalo temno rumeno rjavo do rdečkasto rjavo peščeno
in meljasto glino z vključki apnenčevih lomljencev, drobci oglja, fragmenti
keramičnega gradbenega materiala, drobci malte. Med najdbami je prevladovala
moderna lončenina. Ta nehomogenost nasutja nakazuje, da je bila plast v preteklosti
večkrat premešana oziroma v uporabi kot vrt. Da je to nasutje predstavljalo tudi
novoveško hodno površino je razvidno iz dejstva, da je bil s tega nivoja vkopan temelj
SE 1014 (vkop zanj SE 1013) za objekt, strukturna enota objekt 2 (kv. A/1-3,
(dolžina 15,25 m, širina 0,77 m, višina 0,16 m). Usmeritev objekta je bila sever - jug z
rahlim odklonom v smeri severozahoda. V tlorisu ima temelj obliko križa, saj se v kv.
A/2 na glavno os naveže še prečni temelj (dolžine 3,3m, širine 0,77m, višine 0,16m).
Objekt ni bil v celoti dokumentiran, saj se glavna os na jugu nadaljuje izven izkopnega
polja, prečna os temelja pa se nadaljuje izven izkopnega polja proti vzhodu. Kje se
temelj na severu zaključi ni znano, saj je v kv. A/4 poškodovan oziroma uničen z
recentnimi posegi. Temelj je bil zgrajen v suhozidni tehniki gradnje, saj je sestavljen
iz apnenčastega drobirja, peska in peščene gline. Glede na način gradnje temelja
sklepamo, da je na njem zgrajena lesena struktura (slika 8).
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Slika 8: Pogled proti severu na strukturno enoto objekt 2 (foto M. Franca).

Temelj SE 1022 in njegov vkop SE 1023 (kv. E/1, dolžina 2,47 m, širina 0,65 m,
debelina 0,12 m). SE 1022 je bil viden kot v smer sever - jug orientiran ozek pas
apnenčevega drobirja, glinenega peska, peska ter odlomkov keramičnega gradbenega
materiala in je zapolnjeval linearen vkop SE 1023, ki je bil vkopan s površine SE 1021
= 1004. Po lastnostih je SE 1022 podoben SE 1014, zato sklepamo, da je imel
podobno funkcijo.
Recenten depozit SE 1000 se je na severni in zahodni strani izkopnega polja (kv. BH/1-5) naslanjal ali delno pokrival kamnito škarpo SE 1001=1217 (njen vkop SE
1002=1216). Kamnita škarpa je na severni in zahodni strani predstavljala mejo
izkopnega polja in je potekala v smeri vzhod - zahod (daljša stranica) z rahlim
odklonom v smeri jugozahoda in v smeri sever - jug (krajša stranica) z manjšim
odklonom v smeri severozahoda. Daljša stranica je merila 30,64 m v dolžino, 1 m v
širino in 3,3 m v višino, krajša stranica pa je merila 11,29 m v dolžino, njena višina pa
je znašala na severnem delu 3,3 m in je proti jugu počasi padala do višine 0,5 m, saj
se teren od severa proti jugu rahlo dviguje. Širina te stranice je prav tako znašala 1 m.
Vkop za škarpo (SE 1002) je imel poševne stranice, vanj je bila postavljena škarpa,
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vmesni prostor pa zasut s polnilom SE 1031 (kv. A-H/4-5, dolžina 30,93 m, širina
1,68 m, debelina 1,93 m), ki je bilo sestavljeno iz nehomogenega zasutja sestavljenega
iz peščenega in glinenega melja, peska, apnenčevih lomljencev, malte ter
keramičnega gradbenega materiala, ki je bil izkopan pri izkopu vkopa SE 1002 in
potem nasut nazaj. Zaradi tega dejstva je bilo SE 1031 težko ločiti od SE 1019 in 1045,
saj je vkop SE 1002 presekal obe plasti in tako vsebuje premešane ostanke obeh
plasti. SE 1001 je bila zgrajena iz apnenčevih lomljencev (velikosti od 5 cm do 1,3 m),
ki so bili med seboj vezani z malto. SE 1001 ni bil v celoti odstranjen, ker daljša
stranica na njeni vzhodni strani predstavlja zid manjšega kamnitega objekta, nanjo pa
se naslanja tudi vodni zbiralnik. SE 1001 smo odstranjevali postopoma, ker je zaradi
višine škarpe obstajala velika verjetnost posipanja profila, s tem pa bi izgubili
pomembne podatke vezane na starejše arheološke depozite, ki so se nahajali na robu
vkopa za škarpo ali so bili z izkopom vkopa za škarpo že delno poškodovani.
Vkop za škarpo SE 1002 je v kv. E/4 presekal novoveško opečnato strukturo SE 1129
(dolžina 0,45 m, širina 0,3 m, višina 0,27 m), ki se je nahajala na samem robu
izkopnega polja (slike 9-12). Opečnata struktura je bila zgrajena v krožnem vkopu SE
1127 (dolžina 2,35 m, širina 1,69 m, globina 1,75 m) in z zunanje strani utrjena z
zasutjem vkopa SE 1128 (dolžina 2,77 m, širina 0,98 m, debelina 0,85 m), ki ga
predstavlja zelo temno sivo rjav glinast melj z apnenčevimi lomljenci, malto ter
keramičnim gradbenim materialom. Ohranjen je bil le del zahodne stranice opečnate
strukture SE 1129, ki je bila zgrajena iz zidakov (velikost zidaka 28x14x7 cm) vezanih
z malto. Preostali del strukture je bil uničen pri gradnji škarpe SE 1001. Zasutje vkopa
SE 1128 se je zaradi uničenja strukture nahajalo nad samo strukturo in je prekrivalo
tudi ruševino SE 1178 (dolžina 0,89 m, širina 0,62 m, debelina 0,82 m), ki je
vsebovalo dele betonskih plošč (velikosti 10 do 20 cm) in glinast melj. SE 1178 je
prekrivalo premešano ruševinsko zasutje SE 1201 (dolžina 0,69 m, širina 0,33 m,
debelina 0,8 m), ki je sestavljeno iz rumeno rjavega peščenega in glinenega melja,
apnenčevih lomljencev, malte ter keramičnega gradbenega materiala. Poleg tega je
bilo v zasutju tudi več železnih predmetov, steklo in naboji italijanske izdelave, ki jih
časovno uvrščamo v čas 2. svetovne vojne. To zasutje je zapolnjevalo ostanke
opečnate strukture in vkop do njegovega dna. Sam vkop za strukturo (SE 1127) je bil v
tlorisu polkrožne oblike, ker pa je bil ohranjen le delno, domnevamo, da sta bila vkop
in struktura v njem (SE 1129) okrogla. Na dnu ohranjenega vkopa SE 1127 (južni del
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vkopa) smo na zahodnem in vzhodnem robu zasledili ostanke dveh okroglih
poglobitev SE 1205 (zahodna, premer 0,19 m, globina 0,09 m) in SE 1206
(vzhodna, premer 0,14 m, globina 0,05 m), ki predstavljata odtise stojk, ki sta
funkcionalno pripadali opečnati strukturi SE 1129 (slika 12). Kakšna je bila njuna
prava namembnost nam ni znano, lahko sta predstavljali ostanke vertikalne lesene
konstrukcije, ki je služila za varovanje izkopa pri gradnji opečnate strukture. Glede na
vsebovane najdbe in sestavo zasutij (SE 1178, 1201) dopuščamo možnost, da je bila
opečnata struktura SE 1129 v funkciji še nekaj časa po izgradnji SE 1001 in je bila
odprta proti gospodarskemu objektu, ki se nahaja neposredno južno od SE 1001. Po
prenehanju uporabe te strukture, verjetno pred sredino 20. stoletja, je bila škarpa SE
1000 na tem mestu dozidana, česar pa nam na terenu ni uspelo prepoznati. Nivo, s
katerega je bil narejen vkop SE 1127, ni bil ohranjen.

Slike 9-12: Pogledi na opečnato strukturo po posameznih fazah odstranjevanja stratigrafskih enot
(foto M. Franca).
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Med strukture, ki so (domnevno) novoveškega nastanka uvrščamo tudi dve strukturni
enoti, ki smo ju poimenovali in dokumentirali kot sod 1 in sod 2 2. Dokumentirani
sta bili sicer na nivoju SE 1045, po odstranitvi SE 1019. Zaradi vkopa za škarpo (SE
1002), ki je poškodoval večji del stratigrafskih odnosov na tem delu in zaradi
podobnosti med stratigrafskimi enotami SE 1031, 1019 in 1045, domnevamo, da sta
bili strukturi zgrajeni z višjega nivoja, torej zagotovo pred nastankom SE 1045, morda
pa tudi že pred nastankom SE 1019.
Strukturna enota sod 1 (v nadaljevanju sod 1) (slike 13-22) se je nahajala v kv. C-D/4
in je bila na severni strani poškodovana z vkopom SE 1002. Sod 1 predstavlja več
stratigrafskih enot, ki jih bomo v nadaljevanju opisali po zaporedju njihovega
nastanka. Okrogel vkop SE 1123 (dolžina 4,3 m, širina 3 m, višina 0,98 m), v preseku
lijakaste oblike z ravnim dnom, je bil verjetno vkopan z nivoja hodne površine, ki je
bila z izgradnjo škarpe SE 1001 uničena (slika 22). Stene vkopa so bile dodelane
oziroma ometane z rumeno glino z vključki apnenčevih lomljencev in malte (SE
1125, dolžina 3,03 m, širina 2,57 m, debelina 1,1 m) (slika 18). Debelina glinene
dodelave znaša v povprečju 0,4 m. SE 1125 so še dodatno dodelali s SE 1032 (slike
13-15), s katero so jamo pripravili, da je ustrezala dimenzijam soda.

V tako

pripravljeno jamo so položili lesen sod. Ostankov lesenih dog soda ali njihovih
odtisov nismo odkrili. Da gre za sod sklepamo iz oblike odtisa (SE 1047), ki se je
ohranil na zasutju (SE 1033) nasutem okoli soda potem, ko je bil položen v jamo in je
služilo kot utrditev soda v jami. Odtis SE 1047 je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku
pa zvonaste. Zgornji premer odtisa je znašal 1 m, na sredini 1,18 m in spodaj 1,26 m,
višina ohranjenega odtisa je znašala 0,9 m. Edini neposredni pokazatelj obstoja soda
sta dva dobro in v celoti ohranjena železna obroča SE 1049 (PN 1029 in 1030), ki sta
bila sestavni del soda in sta imela funkcijo utrditve lesenih dog soda (sliki 15 in 16).
Oba sta se nahajala v spodnji tretjini odtisa. Prvi na globini 0,5 m in drugi na globini
0,7 m. Premer prvega znaša 1,2 m, drugega pa 1,27 m. Visoka sta 5 cm, široka pa 0,5
cm. Sod 1 so utrdili z nasutjem oziroma utrditvijo SE 1033 (slike 13-15), ki je bila v
tlorisu prstanaste oblike (širina prstana 45 cm). Zasutje je bilo sestavljeno iz
rdečkasto rumene meljaste gline, ki je bila pomešana z glinenim in meljastim peskom
z vključki apnenčevih lomljencev. Poleg namena utrditve je to zasutje verjetno služilo

2

V besedilu bomo pisali o sodih, čeprav ne izključujemo možnosti, da gre lahko tudi za lesene kadi.
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tudi kot izolacija samega soda in njegove vsebine. Ko je bil sod 1 postavljen in izoliran
je bil vkop SE 1123 zasut in izravnan s SE 1137 (dolžina 3,42 m, širina 2,8 m,
debelina 0,2 m) (slika 21). S tem dejanjem so izravnali območje vkopa soda 1. SE 1137
je v bistvu samo premetana SE 1045 saj so si sestava in najdbe zelo podobne. Tudi
strukturo, ki je bila odkrita na južni in vzhodni strani povezujemo s strukturno enoto
sod 1. Zidana struktura SE 1126 (kv. C/4, dolžina 1,84 m, širina 0,3 m, višina 0,31 m)
je bila ohranjena v obliki črke L, z daljšo stranico v smeri vzhod - zahod (slika 19).
Zgrajena je bila iz apnenčevih lomljencev velikosti 4 - 40 cm ter zidakov, za vezavo pa
je bila uporabljena malta. Zgrajena je bila v slabo vidnem vkopu SE 1124, katerega
dno je bilo izravnano s SE 1135, ki je bilo podobno SE 1045. Tako zgrajena struktura
je verjetno predstavljala nekakšno platformo, na katero je bila pritrjena loputa, ki je
prekrivala odprtino soda.
Po opustitvi uporabe soda 1 se je njegova notranjost zapolnila s SE 1034 (slika 14), ki
je sestavljena iz različnih grobih in finih sestavin (pesek, meljast pesek, meljasta glina
ter v manjši meri apnenčevi lomljenci, malta, keramični gradbeni material,
lončenina).
K strukturni enoti sod 1 bi lahko pogojno pripisali tudi SE 1159 (kv. C/4, dolžina 1,5
m, širina 0,59 m, debelina 0,25 m), ki jo predstavlja sivo rjav meljast pesek z vključki
malte. Prva interpretacija te plasti je bila nasutje za izravnavo za sod 1, ki pa je
vprašljiva, saj jo povezujemo tudi s spodaj ležečo zidano strukturo SE 1191 (kv. CD/4, dolžina 2,56 m, širina 0,85 m, višina 1,08 m), ki je bila zgrajena v vkopu SE
1193 (slika 18). Orientacija te strukture je vzhod - zahod. Zgrajena je bila iz
apnenčevih lomljencev, ki so bili zaliti z malto. Dokumentirali smo sedem nivojev
kamnov, ki so bili zloženi, vsaka linija pa je bila zalita z malto. Na vzhodni strani te
strukture se je nahajal večji kamen, ki je mogoče ostanek roba te strukture. Malta v
tej strukturi je drugačna od malte v SE 1001 in že na prvi pogled deluje starejša. Vkop
za škarpo SE 1002 je poškodoval to strukturo, kasneje pa je pri gradnji SE 1001
postala del nje. Ali je tudi ta struktura predstavljala del soda 1, ne moremo z
gotovostjo trditi. Če je, bi jo lahko interpretirali kot oporo za sod 1. Domnevamo, da je
bil ta prostor delno odprt proti severu pred izgradnjo škarpe SE 1001.
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Sliki 13-14: Pogleda na strukturo sod 1 ob odkritju in po delni odstranitvi zasutja SE 1034 (foto M.
Franca).

Sliki 15-16: Pogleda na strukturo sod 1 po odstranitvi zasutja SE 1034 in po odstranitvi SE 1032 z
vidnima železnima obročema SE 1049 (PN 1029 in 1030) (foto M. Franca).

Sliki 17-18: Pogled na strukturo sod 1 po odstranitvi železnih obročev ter pogled proti jugu na
strukturo sod 1 s strukturo SE 1191 in nasutjem SE 1159 (foto M. Franca).
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Sliki 19-20: Pogled na strukturo sod 1 s strukturo SE 1126 in pogled na strukturo sod 1 po odstranitvi
SE 1126 (foto M. Franca).

Sliki 21-22: Pogled na strukturo sod 1 z izravnavo SE 1137 in pogled na vkop SE 1123 strukture sod 1
po odstranitvi SE 1137 (foto M. Franca).

Bolj preprosta je bila stratigrafska sekvenca strukturne enote soda 2 (v nadaljevanju
sod 2), kar je posledica tega, da je bil sod 2 verjetno namenjen shranjevanju
drugačnih živil, kot pri sodu 1 (slike 23-26). Okrogel vkop SE 1035 (kv. E-F/4,
premer 1,62 m, globina 0,98 m) je bil, kot je že omenjeno zgoraj, dokumentiran na
nivoju plasti SE 1045, verjetno pa je mlajšega nastanka (slika 26). Vkop ni bil
predmet nadaljnjih dodelav, kot sod 1, ampak je bil sod položen neposredno v vkop.
Podobno kot pri sodu 1, smo tudi tu odkrili dva železna obroča SE 1050 (PN 1027 in
1028), ki sta bila sestavni del soda in sta imela funkcijo utrditve lesenih dog soda
(sliki 24 in 25). Oba sta se nahajala v spodnji tretjini odtisa. Prvi na globini 0,65 m in
drugi na globini 0,78 m. Premer obeh znaša 1,16 m. Visoka sta 5 cm, široka pa 0,5 cm.
Ostankov lesenih dog soda ali njihovih odtisov nismo odkrili. Odtis (SE 1048) soda
se je ohranil na zasutju (SE 1036), ki so ga nasuli okoli soda potem, ko so ga položili v
jamo in je služil kot utrditev soda v jami. Odtis SE 1048 je bil v tlorisu okrogle oblike,
v preseku pa sodčaste oz. zvonaste. Zgornji premer odtisa je znašal 1,35 m, spodnji pa
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1,12 m, višina ohranjenega odtisa je znašala 1 m. Sod 2 so utrdili z nasutjem oziroma
utrditvijo SE 1036, ki je bila v tlorisu prstanaste oblike (širina prstana 26 cm).
Zasutje je bilo sestavljeno iz temno sivo rjavega glinastega melja, ki je pomešana z
rdečkasto rumeno meljasto glino z vključki apnenčevih lomljencev. Poleg namena
utrditve je tudi to zasutje verjetno služilo tudi kot izolacija samega soda in njegove
vsebine. Po opustitvi uporabe soda 2 se je njegova notranjost zapolnila s SE 1037
(slika 23), ki je sestavljena iz različnih grobih in finih sestavin (pesek, meljast pesek,
meljasta glina ter v manjši meri apnenčevi lomljenci, malta, keramični gradbeni
material, lončenina).

Sliki 23-24: Pogleda na strukturo sod 2 ob odkritju in po odstranitvi zasutja SE 1037 z vidnima
železnima obročema SE 1050 (PN 1027 in 1028) (foto M. Franca).

Sliki 25-26: Pogled na strukturo sod 2 z vidnima železnima obročema SE 1050 (PN 1027 in 1028) ter
pogled na vkop SE 1035 strukture sod 2 (foto M. Franca).
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Po odstranitvi SE 1004=1021 smo v kv. A-B/1-5 dokumentirali plast SE 1020
(dolžina 17,5 m, širina 8,23 m, debelina 0,3 m). Premešana nehomogena plast je
sestavljena iz temno sivega peščenega melja in rdeče meljaste gline z vključki
apnenčevih lomljencev, malte, keramičnega gradbenega materiala, kostmi, lončenine
ter drobci oglja. Značilnosti plasti nakazujejo, da je plast nastala z nasipanjem
različnega materiala z razlogom izravnave območja.
Ovalni vkop SE 1181 (kv. A/2, dolžina 0,65 m, širina 0,44 m, globina 0,3 m)
zapolnjen s polnilom SE 1182, smo dokumentirali na nivoju SE 1166. Polnilo je bilo
sestavljeno iz sivo rjavega glinastega melja z vključki apnenčevih lomljencev, malte
ter drobci oglja. Verjetno gre za jamo za stojko.
SE 1166 (kv. A/1-2, dolžina 3,6 m, širina 3,2 m, debelina 0,32 m) smo dokumentirali
po odstranitvi SE 1020, ki ji je bila tudi zelo podobna (slika 26). Nastanek plasti
sestavljene iz rdečkasto rumene meljaste gline z vključki apnenčevih lomljencev,
malte ter keramičnega gradbenega materiala, povezujemo z nasipanjem za izravnavo
območja. Pod SE 1166 se je nahajala SE 1165 (kv. A/1-2, dolžina 4,44 m, širina 3,15
m, debelina 0,3 m) (slika 27). SE 1165 predstavlja polnilo iz temno rumeno rjavega
glinastega melja z apnenčevimi lomljenci ter keramičnim gradbenim materialom.
Dokumentirali smo štiri otoke tega polnila, ki so se nahajali na južnem in severnem
robu vkopa SE 1223. Na podlagi lastnosti polnila dopuščamo možnost, da gre lahko
tudi za zelo poškodovane ostanke neke suhozidne strukture. Pod SE 1165 smo v
vkopu SE 1223 dokumentirali še SE 1233 (kv. A/2, dolžina 3,85 m, širina 1,82 m,
debelina 0,07 m) (sliki 29, 30). Apnenčevi lomljenci, peščenjakovi lomljenci in
keramični gradbeni material so skupaj s temno sivo rjavo meljasto glino tvorili zbito
površino, ki smo jih opredelili kot utrditev oziroma tlakovanje na dnu jame SE 1223.
Jama SE 1223 (kv. A/1-2, dolžina 4,9 m, širina 4 m, globina 0,54 m) je bila v tlorisu
ovalne in preseku banjaste oblike (Slika 31). Ohranjeni sta le južna in severna
stranica, zahodna stranica je uničena z recentnimi posegi, vzhodna stranica pa se
nahaja izven izkopnega polja. Stene sicer enakomerno padajo proti dnu, le na južni
strani jame je opazna stopnica (višine 35 cm in širine 50 cm).
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Sliki 27-28: Pogled na zasutje SE 1166 ter pogled na SE 1165 po odstranitvi SE 1166 (foto M. Franca).

Sliki 29-30: Pogled na jamo SE 1223 in SE 1233 po delni odstranitvi SE 1165 ter pogled na jamo SE
1223 in SE 1233 po odstranitvi SE 1165 (foto M. Franca).

Slika 31: Pogled na jamo SE 1223 (foto M. Franca).

Na severni strani jame SE 1223, na delu, kjer dno prehaja v steno, tik ob vzhodnem
profilu izkopnega polja smo po odstranitvi SE 1165 odkrili okrogel vkop SE 1235 (kv.
A/2, premer 0,5 m, globina o,3 m). Polnilo SE 1236 sestavlja temno sivo rjav glinen
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melj in apnenčevi lomljenci. Možno je, da je vkop starejši in spada v skupino vkopov
SE 1179, 1169, 1167, ki so bili narejeni z nivoja plasti SE 1029. Tja bi časovno lahko
umestili tudi vkop SE 1171 (kv. A/2, premer 0,51 m, globina 0,25 m) s polnilom SE
1172. Vkop se je nahajal na dnu jame SE 1233 in sicer na njeni severozahodni strani.
Vkop je bil močno poškodovan z recentnimi posegi.
Zahodno od južne stranice jame SE 1233 smo dokumentirali močno poškodovan pas
apnenčevih lomljencev, ki so bili vezani s temno sivo rjavo meljasto glino (SE 1026,
kv. A-B/1, dolžina 3 m, širina 0,5 m, višina 0,23 m), ki bi lahko bili ostanek
kamnitega suhozidnega temelja (Slika 32). Linearna struktura je potekala v smeri
vzhod - zahod. Pogojno bi lahko rekli, da strukturno pripada jami SE 1233, saj je bila
podobna SE 1165 in tudi slabo viden vkop SE 1046, v katerem je bila struktura SE
1026, bi lahko navezali na stopnico, ki smo jo dokumentirali na južni strani jame SE
1233. Žal je bilo to območje močno poškodovano z recentnimi posegi, tako da lahko o
strukturni povezanosti omenjenih stratigrafskih enot le domnevamo. Vprašljiv je tudi
časovni okvir, o čemer pa bo govora kasneje.

Slika 32: Sestavljen tloris situacije s strukturo SE 1026 in zasutjem SE 1166 (foto M. Franca, sestavil
M. Božinović).
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V kv. B-H/0-2 je bila pod SE 1004=1021 dokumentirana plast oziroma polnilo SE
1024 (dolžina 28,8 m, širina 11,6 m, debelina 0,95 m), ki je deloma zapolnjevalo
jamo SE 1025, deloma pa se je nahajalo tudi izven jame. Rdeča meljasta glina z
vključki apnenčevih lomljencev, malte, keramičnega gradbenega materiala ter drobci
oglja je bila zelo podobna arheološko sterilni geološki podlagi SE 1030. Sprva je
nismo prepoznali kot samostojno stratigrafsko enoto. Po bolj podrobni makroskopski
analizi plasti smo v njej prepoznali elemente, ki so potrdili domnevo, da gre za še eno
od nasutij za izravnavo območja. Prisotnost apnenčevih lomljencev, malte ter
odlomki lončenine so potrjevali, da je plast oz. polnilo antropogenega nastanka, ki je
pravzaprav premetana sterilna ilovica, ki je bila odložena na tem območju z
namenom zasutja jame SE 1025. Ta plast oz. polnilo v kv. B/1 zvezno preide v plast
SE 1020, ki se od nje razlikuje predvsem po vsebnosti temno sivega peščenega melja.
SE 1038 (kv. D-E/3-4, dolžina 3,45 m, širina 1,95 m, debelina 0,9 m) je bil odkrit
neposredno pod recentnimi depoziti (SE 1000). V tlorisu oglato polnilo je bilo
sestavljeno iz temno sivo rjavega peščenega melja, meljastega peska, peska ter nekaj
apnenčevih lomljencev (slika 33). To polnilo je zapolnjevalo jamo SE 1051,
orientirano v smeri vzhod - zahod, za katero pa je težko ugotoviti, s katerega nivoja je
bila narejena, saj smo polnilo in vkop opazili po odstranitvi recentnih depozitov.
Polnilo jame smo opazili takoj po odstranitvi SE 1000, ostaja pa vprašanje, s katerega
nivoja je jama narejena (mogoče šele z nivoja SE 1019 ali SE 1045). Odgovor bo dala
primerjalna analiza odkritega gradiva v omenjenih stratigrafskih enotah. Po izkopu
polnila jame smo na dnu jame opazili odtis okvirja lesene strukture, ki je bila zgrajena
oziroma položena v jamo. Odkrite odtise smo ločili na dve stratigrafski enoti. Kot SE
1190 (dolžina 2,78 m, širina 1,4 m, 0,15 m) smo opredelili vse linearne odtise, ki so v
tlorisu tvorili pravokotnik, ki je bil s prečnim odtisom razdeljen na dva dela oziroma
na dva prekata. Vsi linearni odtisi so v preseku oglate oblike, kar pomeni, da je bil
okvir narejen iz brun (širina 10 cm) med seboj vezanih s kladno vezo. Prekata sta
imela podobne dimenzije (vzhodni: dolžina 1,03 m, širina 1 m; zahodni: dolžina 1,09
m, širina 1, 04 m). Poleg linearnih, smo dokumentirali tudi odtise vertikalnih delov
lesene konstrukcije SE 1230. Gre za šest kvadratnih odtisov (širina stranice 16 cm,
globina 4 cm), ki so se nahajali na robovih, kjer so bila vezana linearna bruna (Slika
34).
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Slika 33: Pogled na SE 1038 in SE 1040 v ozadju (foto M. Franca).

Slika 34: Pogled na jamo SE 1051 z odtisi SE 1190 in 1230 (foto M. Franca).

V kv. D-E/0-1 smo na nivoju plasti SE 1024 dokumentirali okrogel vkop SE 1265
(premer 1,1 m, globina 0,75 m). Zapolnjen je bil z rumeno rjavim glinenim meljem in
apnenčevimi lomljenci ter nekaj keramičnega gradbenega materiala (SE 1266). Večja
količina apnenčevih lomljencev lahko nakazuje na uničeno kamnito utrditev za
vertikalni nosilec.
Podoben vkop je bil dokumentiran na nivoju SE 1024 tudi v kv. G/0. Okrogel vkop
SE 1287 (premer 1,17 m, globina 0,62 m) je bil zapolnjen s SE 1288. Polnilo je
sestavljala temno rumeno rjava meljasta glina in apnenčasti lomljenci z vključki
keramičnega gradbenega materiala. Tudi pri tem vkopu lahko trdimo, da večja
količina apnenčevih lomljencev nakazuje na uničeno kamnito utrditev za vertikalni
nosilec.
Na zahodnem delu najdišča smo pod nasutjem SE 1269 odkrili strukturo, ki smo jo
poimenovali kanalizacija (slike 35-39), ki je potekala v smeri sever - jug. Glavna
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konstrukcija strukturne enote kanalizacija je bila zgrajena v vkopu SE 1289 (kv. GH/0-4, dolžina 20,87 m, širina 1,5 m, globina 0,76 m), ki je bil v preseku oglate
oblike. Vkop je bil v tlorisu težko prepoznaven, saj je bilo njegovo zasutje skoraj
identično s sterilno geološko podlago. Le vključki apnenčevega drobirja, manjših
lomljencev ter meljastega peska v polnilu so nakazovali, da gre za dve različni
stratigrafski enoti. Popolnoma zbita rdeča glina SE 1290 (debelina 0,35 m) je
vsebovala tudi odlomke keramičnega gradbenega materiala in lončenine. Lastnosti
polnila nakazujejo, da zasutje kanalizacije SE 1290 predstavlja izkopan material, ki je
bil izkopan pri nastajanju vkopa za kanalizacijo. Pod tem zasutjem se je nahajala
zidana struktura oziroma kanalizacija, ki se skoraj natančno prilega širini vkopa. V
nadaljevanju bomo opisali način njene gradnje. V vkopu so najprej zgradili obe
stranici kanala (vzhodna SE 1293 in zahodna SE 1292) (slike 37-39). Obe stranici
sta enakih dimenzij (višina 0,43 m, širina 0,53 m). Narejeni sta iz apnenčevih
klesancev, apnenčevih lomljencev in malte. Klesanci, srednje in večje velikosti (do
86x40x37 cm), so klesani z vseh strani, razen stranice, ki je obrnjena proti stranici
vkopa. Klesanci, lepo zloženi ter lepo prilegajoči drug drugemu, so dobro vezani z
malto in manjšimi lomljenci, ki zapolnjujejo tudi zadnjo stran stranice. Verjetno je
vzporedno z gradnjo stranic potekala tudi gradnja dna kanalizacije SE 1294 (širina
0,4 m, višina 0,1 m) (slike 37-39). Dno je narejeno s polaganjem apnenčevih plošč, ki
pa niso bile klesane. Vmesni prostor med ploščami (velikosti 10 do 30 cm, debelina
10 cm) in tudi stranicami je bil zalit z malto, kar je omogočalo lažji pretok. Ko so bili
stranici in dno kanalizacije narejeni so naredili pokrov. Pokrov SE 1291 (sliki 35-36)
je bil zgrajen iz bolj ali manj velikih lomljenih apnenčevih plošč širine od 20 do 80
cm, dolžina posamezne plošče pa je bila vsaj 50 cm, saj so bile plošče naslonjene na
stranici. Debelina plošč je bila okoli 19 cm. Plošče niso bile klesane in se niso povsem
prilegale druga drugi, zato je bil vmesni prostor zalit z malto in apnenčevim
drobirjem ter manjšimi lomljenci. S tem so preprečili, da bi v vmesni prostor
pronicala zemljina in s tem preprečevala prost pretok. Če bi se kanalizacija zamašila,
bi bilo čiščenje precej zahteven podvig. Plošče so bile zelo težke in njihova postavitev
je zahtevala precejšni napor, zato domnevamo, da so si graditelji pomagali z dvigalom
podobno napravo ter z vzvodi in škripci. Plošče so bile še dodatno utrjene na obeh
straneh z nametanimi apnenčevimi lomljenci, meljasto glino, malto ter keramičnim
gradbenim materialom. Ta utrditev SE 1301 (širina do 0,26 m) (sliki 35-36) je
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preprečevala bočni premik plošč, prav tako pa je preprečevala spiranje zemljine v
kanalizacijo. Vse skupaj je bilo potem zasuto z že omenjenim zasutjem SE 1290.

Sliki 35-36: Pogled na kanalizacijo proti jugu in proti severu po odstranitvi SE 1290 (foto M. Franca).
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Sliki 36-37: Pogleda na presek skozi kanalizacijo (foto M. Franca).

Slika 38: Pogled na kanalizacijo po odstranitvi SE 1291 in 1301 (foto M. Franca).
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Med strukture, ki so novoveškega nastanka smo umestili tudi dve zidani strukturi, ki
sta verjetno predstavljali manjšo škarpo. Gre za SE 1274 (kv. I/2-4, dolžina 8,59 m,
širina 0,67 m, višina 0,86 m) in SE 1275 (kv. I-J/3-4, dolžina 8,1 m, širina 0,64 m,
višina 1,5 m), ki sta verjetno enotnega nastanka, vendar smo jih zaradi manjših razlik
ločili med seboj (sliki 39-40). Nahajali sta se pod SE 1267. SE 1274 je bila zgrajena v
vkopu SE 1276 (širina 0,98 m, globina 0,61 m) in je bila orientirana v smeri sever jug. SE 1275 pa je bila zgrajena v vkopu SE 1277 (širina 0,64 m, globina 1,5 m) in je
bila orientirana v smeri vzhod - zahod. Zahodni del te strukture se nadaljuje izven
izkopnega polja. Zgrajeni sta bili iz manjših do velikih apnenčastih lomljencev (10 do
50 cm), ki so bili vezani z malto, ta pa je bila zelo drobljiva. Vzhodno lice SE 1274 je
bilo dobro prepoznavno, kljub temu, da je bila struktura poškodovana in so lomljenci
ležali na vzhodni in zahodni strani strukture. Struktura SE 1275 je bila bolje
ohranjena. Obe strukturi se stikata v severovzhodnem vogalu, kjer se nahajajo bolj ali
manj veliki lomljenci. Pri izkopu strukture SE 1275 smo opazili, da je vkop narejen le
na južni strani in ga na severni strani nismo prepoznali. Z južne strani je bilo na to
strukturo naslonjeno ruševinsko nasutje, ki pa ga nismo mogli natančno preučiti, ker
se je nahajal izven izkopnega polja. Na podlagi najdb smo lahko ugotovili le, da gre za
recentno nasutje. Zaradi tega domnevamo, da je bilo južno lice SE 1275 izpostavljeno,
kar pomeni, da lahko govorimo o škarpi, ki je bila verjetno postavljena na rob
nekdanje ježe. Način gradnje pa ne ustreza gradnji škarpe SE 1001, ki je narejena
precej bolj kvalitetno. Natančna časovna opredelitev obeh struktur je težka, vendar na
podlagi Franciscejskega katastra iz leta 1825 domnevamo, da sta bili strukturi
zgrajeni že takrat.

Sliki 39-40: Pogleda na strukturi SE 1274 in 1275 proti jugu in proti zahodu (foto M. Franca).
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Po odstranitvi SE 1275 smo pod njo zasledili kamnito strukturo SE 1284 (kv. I-J/3-5,
dolžina 7,5 m, širina 6,64 m, debelina 0,25 m). Gre za lepo zložene apnenčeve
lomljence (4 do 15 cm), ki so bili položeni tesno drug ob drugem, vmesni prostor pa je
zapolnjeval meljast in glinen pesek. Ker se je odkrita struktura nahajala na samem
severnem robu izkopnega polja, smo jo lahko opazovali le delno (slika 41). Da bi
dobili boljši vpogled, smo na vzhodni (slika 43) in zahodni (slika 42) strani izkopali
dve sondi. Ugotovili smo, da gre verjetno za tlak oziroma dvorišče, ki je pripadal
gospodarskemu objektu, ki je viden že na Franciscejskem katastru in katerega
vzhodni del stoji še danes. Vzhodni rob tlaka je delno poškodovan, zahodnega in
severnega roba nismo odkrili, saj se nahajata izven izkopnega polja. Na jugu se tlak
konča z ostro mejo, ki smo jo označili kot vkop za tlak SE 1285 (globina 0,25 m).
Lomljenci so delno zaobljeni, kar je posledica uporabe. Nad tlakom se je nahajalo že
omenjeno ruševinsko nasutje, ki se je naslanjalo tudi na SE 1275. Tudi odnos med
tlakom in škarpo SE 1275 ni povsem jasen, domnevamo pa, da je bila škarpa narejena
na tlaku, ki je služil kot temelj škarpe. Poudariti pa moramo, da tlak primarno ni bil
zgrajen kot temelj škarpe.

Slika 41: Pogled proti vzhodu na strukturo SE 1284 (foto M. Franca).
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Sliki 42-43: Pogleda na tloris strukture SE 1284 na zahodnem in vzhodnem robu (foto M. Franca).

Na vzhodni strani strukture SE 1274 se je pod SE 1267 nahajalo nasutje, ki smo ga
opredelili kot SE 1278 (kv. H-I/2-4, dolžina 8,19 m, širina 1,19 m, debelina 0,23 m).
Temno rumeno rjava plast je bila sestavljena iz peščenega melja, peska, apnenčevih
lomljencev z vključki keramičnega gradbenega materiala, lončenine, kosti, stekla in
oglja.
Po odstranitvi nasutja SE 1278 in strukture SE 1274 smo dokumentirali zidano
strukturo SE 1279 (kv. I/2-4, dolžina 7,68 m, širina 0,41 m, višina 0,2 m) (slika 44),
ki je bila orientirana v smeri sever - jug, ki je bila zgrajena v vkopu SE 1280. Lepo
zloženi apnenčevi lomljenci so bili bolj ali manj enake velikosti (25x20x15 cm) in
vezani z malto. Struktura je bila narejena na zahodni strani vkopa, vprašanje pa je ali
je vzhodni del vkopa sploh obstajal in ga je uničil vkop SE 1276. Struktura je bila
spodaj in na vzhodni strani utrjena z manjšimi lomljenci in nekaj keramičnega
gradbenega materiala. Skoraj v celoti se ujema s smerjo in dolžino SE 1274. V
severnem delu te strukture je bilo še 9 lomljencev, ki verjetno predstavljajo dodatno
temeljenje strukture (slika 45).
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Sliki 44-45: Pogled proti jugovzhodu in detajlni pogled proti vzhodu na strukturo SE 1279
(foto M. Franca).

Omenjeno cestišče SE 1283 (kv. H-I/0-4, dolžina 18,65 m, širina 4,25 m, debelina
0,05 m) se je nahajalo pod recentnim nasutjem za cestišče SE 1269. To cestišče je bilo
narejeno neposredno na ilovnati geološki podlagi in vanjo delno vtisnjeno. Precej
dobro ohranjeno cestišče je bilo popolnoma zbito. Narejeno je bilo iz apnenčastih
lomljencev (2-12 cm), ki je bilo nasuto neposredno na geološko podlago, še dodatno
pa so cestišče dodelali z nasipanjem peska, meljastega peska, gline in nekaj
keramičnega gradbenega materiala. Cestišče je bilo večkrat popravljeno z različnimi
nasutji. Kolesnic nismo opazili, smo pa opazili, da so lomljenci delno zaobljeni, kar je
posledica uporabe cestišča. Cestišče poteka od severa proti jugu, v kv. H/2 pa zavije
proti jugozahodu (slika 46). Zasledimo ga že na Franciscejskem katastru iz leta 1825.
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Slika 46: Pogled proti zahodu na cestišče SE 1283 s strukturo SE 1279 v ozadju (foto M. Franca).

6.3.

Poznosrednjeveški oziroma zgodnjenovoveški depoziti

Večji del izkopnega polja na območju novega župnijskega doma je bilo, kot smo že
omenili v podpoglavju o novoveških depozitih nasuto in izravnano z SE 1024 in 1020
(kv. A-H/0-3, dolžina 36,5 m, širina 14,5 m). Izravnava je na severni strani segala do
plasti SE 1019, vendar se plasti nista povsod stikali, na nekaterih delih pa je bila vidna
tudi že sterilna geološka ilovnata osnova SE 1030. Po odstranitvi obeh, sicer
novoveških nasutij, smo na omenjenem območju skoraj povsod prišli na nivo sterilne
geološke osnove SE 1030. Kljub temu, da smo bili že na arheološko sterilni plasti,
smo na njeni površini opazili serijo okroglih in ovalnih zemljenih zaplat, za katere se
je izkazalo, da so vkopi za stojke ali morda vkopi za odpadne jame. Poleg teh pa smo
dokumentirali tudi večjo jamo, katere značilnosti bomo opisali kasneje (SE 1025).
Zagotovo vemo, da nivo, na katerem so bile te jame opažene ni nivo, s katerega so bile
vkopane. Zaradi tega dejstva bomo glavne značilnosti teh jam, razen jame SE 1025,
podali v tabeli (Tabela 1).
Kot je razvidno iz tabele, je bilo na omenjenem območju odkritih 30 vkopov (slika
47). Večina vkopov je v tlorisu okrogle oblike (21 vkopov), 8 vkopov ovalne in en vkop
je oglat. Tudi dimenzije vkopov so si zelo podobne, pri čemer moramo omeniti, da so
ovalni vkopi praviloma večjih dimenzij od okroglih. Sklepamo, da so razlike v obliki
in dimenzijah odvisne od namembnosti vkopov. Domnevamo, da so okrogli vkopi
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predvsem jame za stojke, ovalni vkopi pa morda odpadne jame. Zanimive so tudi
barve polnil, ki jih lahko opredelimo v dve skupini: (zelo) temno sivo rjava in temno
rumeno rjava. Ta barvna enotnost je po našem mnenju posledica tega, da so bili vkopi
narejeni iz enotne hodne površine. Enotnost polnil se kaže tudi v sestavi polnil ter
najdbah v njih. V sedmih vkopih smo dokumentirali tudi odtis vertikalnih lesenih
nosilcev, nekateri od njih so bili še dodatno utrjeni s kamnitimi zagozdami. Kjer
zagozd nismo neposredno prepoznali, pa lahko na podlagi apnenčevih lomljencev v
polnilih domnevamo, da so obstajale, vendar so bile narejene slabše, morda pa so bile
ob propadu ali odstranitvi lesenih nosilcev poškodovane. Problematiko vsega
naštetega bomo obravnavali v poglavju faziranja in interpretacije.
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SE
(vkop/polnilo/

Kv.

oblika tlorisa oblika preseka

struktura/odtis)

v metrih

sestava polnila

najdbe

struktur/

temno sivo rjava

glinast melj, a.l.

kosti, lončenina, k.g.m.

/

odtisa

B-C/1

oglata

1056/1057

C/2

okrogla

U

0,4x0,2

temno sivo rjava

glinast melj, a.l., oglje

kosti, lep, lončenina, oglje

/

1058/1059

C/2

okrogla

U

0,73x0,19

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, kosti, k.g.m.

/

D/2

okrogla

U

0,5x0,19

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, kosti, lep, oglje

jugozahod

C/1-2

okrogla

U

0,6x0,19

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l.

lončenina, kosti, lep, steklo, oglje

jug

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l.

lončenina, k.g.m., lep, kosti, železo, oglje

/

temno rumeno rjava

glinast melj

k.g.m., kosti, oglje

/

temno rumeno rjava

glinast melj

kosti, lončenina, oglje

/

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l.

lončenina, k.g.m., lep, kosti, steklo, oglje

/

1072
1062/1063/1074

1,2x0,9x0,17

položaj
barva polnila

1054/1055

1060/1061/1073/

oglata

dimenzije

0,57x0,47x

1064/1065

D/1-2

ovalna

U

1066/1067

D/2

ovalna

U

1068/1069

C/2

okrogla

U

1070/1071

C/2

ovalna

U

1075/1076/1081

D-E/1

okrogla

U

0,44x0,21

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, svinčena krogla

zahod

1077/1078/1082

E/1

okrogla

U

0,85x0,28

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l.

k.g.m., kosti, lončenina, oglje

sever

E/1

ovalna

U

1x0,88x0,6

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, školjka, oglje

okrog odtisa

1084/1085

E-F/2

ovalna

U

1,53x1x0,4

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje, malta

lončenina

/

1079/1080,1083/
1094/ 1095

0,38
0,42x0,3x
0,14
0,4x0,07
0,8x0,75x
0,3

1086/1087

E-F/2

okrogla

U

0,42x0,22

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, steklo

/

1088/1089

F/2

okrogla

U

0,2x0,1

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, kosti

/

1090/1091

F/2

okrogla

U

0,25x0,13

zelo temno sivo rjava

k.g.m., kosti

/

1092/1093

E/2

okrogla

U

0,38x0,1

zelo temno sivo rjava

lončenina, steklo

/

1096/1097

D-E/1

ovalna

U

1098/1099

C/2-3

okrogla

U

0,74x0,6x
0,37
0,62x0,1

glinast melj, peščen melj,
a.l., oglje
glinast melj, peščen melj,
a.l., malta, omet, oglje

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, kost, k.g.m.

/

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

kosti, lep, steklo, lončenina

/
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1100/1101

F/2

okrogla

U

1,27x0,17

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, k.g.m., kosti, steklo, žlindra

/

1102/1103/1110

G/3

okrogla

U

0,7x0,3

temno rumeno rjava

glinast melj, melj, a.l., oglje

k.g.m., malta, lončenina

zahod

1104/1105

F/3

okrogla

U

0,34x0,1

temno rumeno rjava

1106/1107

F/3

ovalna

U

1108/1109/1111

F/2

okrogla

U

0,43x0,1

1112/1113

A-B/2

okrogla

U

0,63x0,23

zelo temno sivo rjava

glinast melj, a.l., oglje

/

/

1114/1115

B/3

okrogla

U

0,53x0,1

zelo temno sivo rjava

glinast melj, a.l., oglje

kosti, lončenina, lep

/

1,6x1,18x0,15 temno rumeno rjava
temno rumeno rjava

glinast melj, a.l.

/

/

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, kosti (tudi ribje), k.g.m., oglje

/

glinast melj, a.l., oglje

/

sredina

1116/1117

B/3

okrogla

U

0,51x0,13

zelo temno sivo rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina

/

1118/1119

B/3

okrogla

U

0,33x0,08

temno rumeno rjava

glinast melj, a.l., oglje

/

/

1186/1187

B/2

ovalna

U

temno sivo rjava

glinast melj, a.l.,k.g.m., oglje

lončenina, kosti, kovina, steklo, k.g.m.

/

1188/1189

B-C/2

okrogla

U

temno sivo rjava

glinast melj, a.l., oglje

lončenina, kosti, železo, lep, steklo, žlindra, k.g.m.

/

0,73x0,56x
0,3
0,7x0,47

Tabela 1: Seznam vkopov odkritih na nivoju plasti SE 1030 z njihovimi glavnimi značilnostmi (Legenda: kv. - kvadrant, a.l. - apnenčevi lomljenci, k.g.m. keramični gradbeni material).
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Slika 47: Pogled proti severovzhodu na del vkopov na SE 1030 (foto M. Franca).

K tem vkopom bi lahko prišteli še tri okrogle vkope, ki so bili sicer odkriti na
zahodnem delu najdišča in so bili dokumentirani na nivoju SE 1030. Prvi je vkop SE
1306 (kv. I/2, premer 0,73 m, globina 0,38 m) s polnilom SE 1307, drugi je vkop SE
1308 (kv. I/2, premer 0,52 m, globina 0,29 m) s polnilom SE 1309, tretji pa vkop
SE 1310 (kv. J/2, premer 0,44 m, globina 0,1 m) s polnilom SE 1311. Polnila so si
bila med seboj zelo podobna z manjšimi odstopanji v koncentraciji posameznih
sestavin. Tako lahko rečemo, da polnila predstavljajo temno sivo rjav glinen melj in
meljasta glina z vključki apnenčevih lomljencev ter drobci oglja.
Že omenjena večja jama SE 1025 (kv. E-H/0-2, dolžina 14,2 m, širina 8,7 m, globina
0,75 m) je bila zapolnjena s SE 1024 (slika 48). Stene jame padajo enakomerno in ne
preveč strmo proti rahlo konkavnemu dnu. Usmeritev jame je vzhod - zahod.
Dokumentirana ni bila v njenem celotnem obsegu, saj se njen južni rob nahaja izven
izkopnega polja. Namembnost jame je vprašljiva, saj je precej velikih dimenzij, kar pa
bi ustrezalo zbiralniku vode. Tudi ilovnata geološka podlaga je precej vodotesna, kar
se je dalo opazovati po dežju na terenu samem. Glede na homogenost polnila
sklepamo, da je bila jama zasuta naenkrat.

43

S. Porenta, B. Štular, T. Verbič, Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču Šentvid pri Stični - Župnijski dom,
parc. št. 20, 21/1, 23 , vse k.o. Šentvid (EŠD 15621, 732, 15724).

© Arhej d.o.o.

Slika 48: Pogled proti vzhodu na vzhodni del jame SE 1025. (foto M. Franca).

Dodatne neposredne dokaze, da lahko pri jami SE 1025 govorimo o vodnem
zbiralniku smo pridobili po odstranitvi SE 1024 v kv. G-H/2-4, kjer smo
dokumentirali ostanke zidanih struktur (objekt 4) ter kanal (kanal 1), ki je bil izpeljan
iz jame v smeri severa. Neposredno pod izravnavo SE 1024 smo dokumentirali dve
zaplati ruševinske plasti oziroma nasutja. SE 1173 (kv. G/2-3, dolžina 5,55 m, širina
4,36 m, debelina 0,12 m) in SE 1199 (kv. G-H/3-4, dolžina 3,68 m, širina 1,11 m,
debelina 0,2 m) sta si bili po sestavi zelo podobni in verjetno gre za eno in isto plast,
ki pa smo ju obravnavali vsako posebej, ker sta se nahajali ločeni ena od druge.
Sestavljeni sta bili iz svetlo sivo rjavega meljastega peska, meljaste gline, apnenčevih
lomljencev, malte, keramičnega gradbenega materiala ter drobcev oglja. Da gre za
ruševinske ostanke zidane strukture, sklepamo po veliki koncentraciji malte in
apnenčevih lomljencev.
Pod tema plastema smo dokumentirali še eno ruševinsko plast oziroma polnilo SE
1211 (kv. G/2-4, dolžina 10,77 m, širina 1,05 m, debelina 0,45 m), ki je bilo
popolnoma premešano, kar kaže tudi sama sestava polnila (meljast pesek, peščen
melj, glinast melj, apnenčevi lomljenci, malta, keramični gradbeni material, drobci
oglja) (slika 49). To premešano polnilo je nastalo po opustitvi strukturne enote kanal
1, ki je odvajal vodo iz jame SE 1025 v smeri severa in je zapolnjevalo vkop za kanal
SE 1210. Kljub temu, da je bil kanal 1 močno poškodovan po njegovi opustitvi ali je bil
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celo zaradi neznanih dogodkov poškodovan in zato opuščen, imamo na podlagi
odkritih stratigrafskih enot dober vpogled v način gradnje. Vkop za kanal SE 1210
(kv. G/2-4, dolžina 10,77 m, širina 1,05 m, globina 0,45 m) je potekal v smeri
jugovzhod - severozahod (sliki 50, 51). Nivo, s katerega je bil narejen ni ohranjen. V
preseku ima obliko črke V, čeprav stene ne padajo enakomerno proti dnu. Kanal nima
enakomernega padca od jugovzhoda proti severozahodu, saj se od začetka kanala,
torej od jame SE 1025, rahlo dviguje (15 cm), potem pa se prelomi in pada v smeri
severozahoda (90 cm). Prelom se nahaja na razdalji 5,24 m od jame SE 1025. Razlaga
takšne oblike vkopa kanala je verjetno povezana z odkritima stranicama na vzhodni
in zahodni strani kanala, ki sta bili močno poškodovani. Vzhodna stranica SE 1219
(kv. G/2, dolžina 1,39 m, širina 0,49 m, višina 0,35 m) je bila zelo slabo ohranjena.
Bolje ohranjena je bila zahodna stranica SE 1220 (kv. G/2-3, dolžina 1,51 m, širina
0,29 m, debelina 0,23 m) (sliki 50, 52). Obe stranici sta bili zgrajeni iz zloženih
apnenčevih lomljencev zalitih z malto. Odkriti stranici sta se nahajali prav na delu,
kjer se kanal zalomi. Ali stranici predstavljata del strukture, ki bi jo lahko povezovali z
zapornicami za kontroliran izpust vode iz vodnega zbiralnika? Vprašamo se lahko
tudi, ali so bile stranice zgrajene po celi dolžini kanala. V polnilu je bila res večja
količina apnenčevih lomljencev, vendar niso bili vezani z malto, kar bi nakazovalo, da
so del zidane strukture.
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Sliki 49-50: Tlorisna pogleda na območje kanala 1 in objekta 4 pred in po odstranitvi polnila SE 1211
(foto M. Franca, sestavil M. Božinović).

Slika 51: Tlorisen pogled na vkope za strukturni enoti kanal 1 in objekt 4 po odstranitvi vseh struktur
in polnil (foto M. Franca, sestavil M. Božinović).
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Slika 52: Pogled proti jugu na stranico kanala 1 SE 1220 (foto M. Franca).

Poleg teh dveh struktur pa smo v kanalu 1 odkrili še eno, ki so jo sestavljale tri
stratigrafske enote, ki so se nahajale na samem severnem robu kanala 1. SE 1234 (kv.
G/4, dolžina 0,48 m, širina 0,45 m, debelina 0,14 m) je v tlorisu oglate oblike in
sestavljena iz rjavo rumene meljaste gline z vključki apnenčevih lomljencev (sliki 5657). Ta, pogojno rečeno, struktura je služila za utrditev in podlago za SE 1232 (kv.
G/4, dolžina 0,46 m, širina 0,19 m, višina 0,09 m). SE 1232 predstavlja en žlebnjak
(sliki 55-56), ki je bil z izbočeno stranjo vtisnjen in s tem fiksiran v SE 1234, z
namenom lažjega pretoka vode v kanalu 1. Tako nastali kanalček je bil pokrit s štirimi
strešniki - bobrovci SE 1228 (kv. G/4, dolžina 0,67 m, širina 0,19 m, višina 0,02 m)
(slike 53-55). Bobrovci so imeli obliko solze s prisekanim ozkim delom. Položeni so
bili tako, da je bil vsak naslednji bobrovec položen v drugo smer od prejšnjega, s tem
pa so graditelji dosegli, da so se strešniki tesno prilegali drug drugemu. To pa
pomeni, da pretok vode ni bil oviran zaradi spiranja materiala skozi reže med
strešniki. Ali je bila podobna struktura položena po celem kanalu ali samo na mestu,
kjer smo jo dokumentirali? Opazili smo, da je bilo samo dno kanala tudi na nekaterih
delih oblikovano v manjšo poglobitev za lažji odtok vode. Če so bili v to poglobitev
položeni žlebnjaki in pokriti z bobrovci, ne moremo vedeti. Njihovih ostankov v
polnilu SE 1211 nismo odkrili. Prav tako nismo dobili odgovora na vprašanje ali je bil
kanal pokrit in če je bil, s čim je bil pokrit.
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Sliki 53-54: Pogleda na strukturo iz bobrovcev SE 1228 (foto M. Franca).

Sliki 55-56: Pogled proti jugu na lego SE 1228 in 1232 v kanalu 1 ter pogled na SE 1232 in 1234 (foto
M. Franca).
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Slika 57: Tlorisni pogled na SE 1234 po odstranitvi bobrovcev in žlebnjaka (foto M. Franca).

Delno pod SE 1173 in delno tudi pod SE 1024 smo na severnem robu jame SE 1025
odkrili ostanke zidanih temeljev, ki smo jih poimenovali objekt 4 (slike 49-51, 5758). Vkop za temelj SE 1204 (kv. E-G/2, dolžina 4,5 m, širina 1,11 m, globina 0,35
m) je bil vkopan z nivoja, ki ni bil ohranjen. V njem je bil zgrajen temelj SE 1207 (kv.
E-G/2, dolžina 4,5 m, širina 0,9 m, višina 0,37 m) z orientacijo v smeri vzhod - zahod.
Temelj je bil zgrajen tako, da so večji apnenčevi kamni (do 60 cm) na obeh straneh
tvorili lici, vmesni del pa so zapolnjevali manjši kamni. Vse skupaj je bilo zalito z
malto. Ohranjen je bil le vzhodni del temelja (dolžina 2,2 m), zahodni del je bil
uničen, material pa uporabljen v druge namene. Tam sta se ohranila samo vkop in
ruševinsko polnilo, sestavljeno iz nepovezanih apnenčevih lomljencev in malte. S
severne strani se je na temelj SE 1207 naslanjala zidan struktura SE 1209 (kv. G/2,
dolžina 3,06 m, širina 1 m, višina 0,47 m), ki je bila zgrajena v vkopu SE 1208.
Struktura je bila orientirana v smeri sever - jug. Vkop je bil stopničast. Plitkejši del
vkopa se je nahajal na severnem delu (dolžina 1,77 m, globina 0,08 m), globlji del pa
na južnem delu vkopa, kjer se navezuje na vkop SE 1204 (dolžina 1,26 m, globina 0,47
m). Glede na način gradnje domnevamo, da so ostanki strukturne enote objekt 4
pripadali večjemu objektu (morda tudi kamniti ograji oziroma škarpi), ki je bil skoraj
popolnoma uničen, material pa ponovno uporabljen drugje, saj nismo nikjer na
območju obravnave zasledili večjih ruševinskih ostankov, ki bi jih lahko pripisali
omenjenemu objektu. Domnevamo tudi, da sta SE 1208/1209 ostanek kontraforja, ki
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je podpiral zid, ki je bil verjetno zgrajen nad temeljem SE 1207. V kakšni povezavi je
objekt 4 s kanalom 1 je težko ugotoviti, vemo samo, da je vkop za objekt 4 presekal
vkop za kanal 1 3 (slika 59).

Slika 58: Pogleda na temelja SE 1207 in 1209 (foto M. Franca).

Slika 59: Tlorisni pogled na območje vkopov kanala 1, objekta 4 in jame SE 1025 (foto M. Franca,
sestavil M. Božinović).

3

Stik kanala 1 in objekta 4 je bil močno poškodovan tudi z recentnim vkopom za vodovodno cev.
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Tudi na območju kanala 1 in objekta 4 (pas kv. G-H/1-4) smo po odstranitvi SE 1173,
1199, 1211 in delno 1024 odkrili vkope, za katere ne vemo zagotovo, s katerega nivoja
so bili vkopani (slika 60). Glavne lastnosti bomo podali v tabeli (Tabela 2).
Kot je razvidno iz tabele, je bilo na omenjenem območju odkritih 10 vkopov. Večina
vkopov je v tlorisu okrogle oblike (8 vkopov), 2 vkopa sta ovalne oblike. Tudi
dimenzije vkopov so si zelo podobne, pri čemer moramo omeniti, da so ovalni vkopi
praviloma večjih dimenzij od okroglih. Domnevamo, da so vsi vkopi jame za stojke.
Tudi barve polnil so si podobne, kar je posledica tega, da so bili vkopi narejeni iz
enotne hodne površine. Seveda je barva polnila odvisna tudi od tega, katere spodaj
ležeče plasti je vkop presekal, to je izkopanega materiala. Enotnost polnil se kaže tudi
v sestavi polnil ter najdbah v njih. V dveh vkopih smo dokumentirali tudi odtis
vertikalnih lesenih nosilcev, nekateri od njih so bili še dodatno utrjeni s kamnitimi
zagozdami. Kjer zagozd nismo neposredno prepoznali, pa lahko na podlagi
apnenčevih lomljencev v polnilih domnevamo, da so obstajale, vendar so bile
narejene slabše, morda pa so bile ob propadu ali odstranitvi lesenih nosilcev
poškodovane. Problematiko vsega naštetega bomo obravnavali v poglavju faziranja in
interpretacije.

Slika 60: Sestavljen tloris območja z nekaterimi vkopi opisanih v Tabeli 2 (foto M. Franca, sestavila S.
Porenta in M. Božinović).
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SE
(vkop/polnilo/

kvadrant

struktura/odtis)

oblika

oblika

tlorisa

preseka

dimenzije
(d/pxšxd/v) v
metrih

barva

sestava

polnila

polnila

temno rumeno

meljasta glina, a.l.,

lončenina, kosti,

rjava

malta

k.g.m., oglje

peščen melj, a.l.,

lončenina, malta,

oglje, malta

kosti, k.g.m., steklo

1174/1175/1194

G/2

ovalna

U

0,53x0,43x0,2

1195/1196

G/3

okrogla

U

0,5x0,35

temno siva

1197/1198/1200

G-H/3

okrogla

U

0,32x0,15

rumeno rjava

1202/1203

G/3

okrogla

U

0,65x0,35

rumeno rjava

1214/1215

G/2

okrogla

U

0,43x0,28

rjavkasto rumena

1221/1222

G/3

okrogla

U

0,5x0,33

rumenkasto rjava

1237/1238

G/3

okrogla

U

0,55x0,35

rjavkasto rumena

1239/1240

G/4

okrogla

U

0,4x0,2

močno rjava

1243/1244

G-H/3

ovalna

U

0,83x0,61x0,4

rjavo rumena

1245/1246

G-H/3

okrogla

U

0,4x0,65

temno sivo rjava

peščen melj, a.l.,
malta

najdbe

/

peščen melj, a.l.,

lončenina, kosti,

oglje, malta

k.g.m., oglje

glinast melj, a.l.,

položaj
strukture/odtisa
jug
/
sredina
/

lončenina

/

lončenina, železo

/

glinast melj, a.l.

/

/

glinast melj, a.l.

/

/

glinast melj, a.l.,

lončenina, k.g.m.,

oglje, malta

steklo

malta
glinast melj, a.l.,
oglje, malta

glinast melj, a.l.,
oglje

lončenina

/
/

Tabela 2: Seznam vkopov odkritih po odstranitvi SE 1024, 1173, 1199, 1211 z njihovimi glavnimi značilnostmi (Legenda: a.l. - apnenčevi lomljenci, k.g.m. keramični gradbeni material).
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Najmlajšo plast, ki smo jo lahko nedvomno opredelili kot plast poznosrednjeveškega
oziroma zgodnjenovoveškega 4 nastanka oz. hodni nivo, predstavlja SE 1019 (kv. AG/3-5, dolžina 33,34 m, širina 6,25 m, debelina 0,15 m) (slika 61). Temno siva plast
sestavljena iz peščenega melja z vključki apnenčevih lomljencev, malte, keramičnega
gradbenega materiala, lončenine, kosti ter drobcev oglja je bila dokumentirana v
relativno ozkem pasu, kar je posledica recentnih in novoveških posegov na območju
za potrebe izravnave terena. V tej plasti je bila odkrita velika količina lončenine, ki se
je razlikovala od lončenine v stratigrafsko mlajših plasteh. To premešano plast smo
opredelili kot nasutje za izravnavo.

Slika 61: Pogled na območje izkopavanj po odstranitvi recentnih nasutij s SE 1019 (foto M. Franca).

V kv. D/3 se je pod SE 1019 nahajala ovalna jama SE 1039 (slika 63), ki je bila
zapolnjena z SE 1040 (dolžina 2,36 m, širina 2,01 m, debelina 0,4 m). V polnilu
(sliki 62, 64) temno sivo rjave barve je bila poleg glinastega melja in apnenčevih
lomljencev odkrita tudi večja količina lončenine, ki je bila skoncentrirana predvsem v

4

Zaradi večje preglednosti bomo v nadaljevanju uporabljali pojem poznosrednjeveški.
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zgornjem delu polnila. Odkrite so bile tudi živalske kosti. Jamo smo opredelili kot
odpadno jamo.

Sliki 62-63: Pogled na SE 1040 in pogled na jamo SE 1039 po odstranitvi SE 1040 (foto M. Franca).

Kot odpadno jamo smo opredelili tudi ovalni vkop SE 1041 in njegovo polnilo SE
1042 (kv. D/3, dolžina 2,07 m, širina 1,7 m, debelina 0,27 m), ki se je nahajala slabih
90 cm južneje od SE 1039. Polnilo (slika 64) je bilo podobno polnilu SE 1040, vendar
je vsebovalo precej manj apnenčevih lomljencev in lončenine. Za razliko od SE 1040,
smo v polnilu odkrili malto in drobce oglja.

Slika 64: Pogled na SE 1042 s polnilom SE 1040 v ozadju (foto M. Franca).

Po odstranitvi SE 1019 smo dokumentirali plast SE 1045 (kv. A-G/3-5, dolžina 33,68
m, širina 4,94 m, debelina 0,6 m), katere nastanek prav tako povezujemo z
nasipavanjem in izravnavanjem terena (slika 65). Nehomogeno plast temno sivo rjave
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barve so sestavljale različne grobe in fine sestavine (peščen melj, peščena glina,
meljasta glina, apnenčevi lomljenci, malta, omet, keramični gradbeni material,
lončenina ter drobci oglja). Glede na sestavo plasti domnevamo, da je plast nastala z
večkratnim nasipanjem različnega materiala. V kv. A/4 smo opazili večjo
koncentracijo oglja (slika 66), na južnem robu plasti pa nekoliko večjo koncentracijo
apnenčevih lomljencev kot drugje v plasti. Omeniti je treba tudi večje kose ometa, ki
so se nahajali v kv. B/4 in za katere bi lahko rekli, da so ostanki stenskega ometa
(zunanjega ali notranjega), čeprav so bili močno poškodovani.

Slika 65: Sestavljen tloris s SE 1045 (foto M. Franca, sestavil M. Božinović).

Slika 66: Pogled na SE 1045 z ostanki ruševin (foto M. Franca).

Po odstranitvi SE 1045 se je pod njo nahajala plast SE 1120 (kv. A-E/3-4, dolžina
22,82 m, širina 6,73 m, debelina 0,3 m) (slika 67). Temno sivo rjava plast, ki je bila
sestavljena iz peščenega melja in glinastega melja z vključki apnenčevih lomljencev,
peščenjakovih lomljencev, malte, keramičnega gradbenega materiala, lončenine, kosti
ter drobcev oglja. Plast je precej bolj homogena kot zgoraj ležeča SE 1045. Kljub temu
domnevamo, da gre tudi pri tej plasti za nasutje za izravnavo. Plast je rahlo napeta.
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Verjetno gre za prvo izravnavo po zasutju jarka odkritega pod SE 1120. Plast se je
verjetno raztezala tudi v kv. F-G/3-4, vendar je zaradi podobnosti s SE 1122 nismo
prepoznali.

Slika 67: Sestavljen tloris s SE 1120 (foto M. Franca, sestavil M.Božinović).

Plast SE 1029 (kv. A/2-3, dolžina 6,5 m, širina 3,7 m, debelina 0,48 m) (slika 68)
smo dokumentirali po odstranitvi SE 1004, SE 1020 in SE 1019. Po odkritju in
opredelitvi plasti SE 1120 smo ugotovili, da sta si obe plasti zelo podobni (sestava,
enaka absolutna višina), zato smo ju združili v enotno plast. Še posebej pa je potrebno
poudariti dejstvo, da plast SE 1029 verjetno ni bila nikoli predmet kasnejših
gradbenih posegov, v smislu izravnavanja prostora v novem veku. Ali lahko na
podlagi tega trdimo, da sta plasti SE 1120=1029 prvi poznosrednjeveški nasutji za
hodno površino?

Slika 68: Sestavljen tloris s SE 1029 in vidno zidano strukturo SE 1027 (foto M. Franca, sestavil
M.Božinović).
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Po odstranitvi SE 1045 smo na nivoju SE 1120 opazili vkope, za katere ne vemo
zagotovo, s katerega nivoja so bili vkopani. Večinoma so poškodovani z vkopom SE
1002, saj se nahajajo na samem severnem robu obravnavanega območja (slika 69).
Glavne lastnosti bomo podali v tabeli (Tabela 3).
Kot je razvidno iz tabele, je bilo na omenjenem območju odkritih 13 vkopov. V tlorisu
okroglih je bilo 6 vkopov, 7 vkopov je bilo ovalne oblike. Tudi dimenzije vkopov so si
zelo podobne, pri čemer moramo omeniti, da so ovalni vkopi praviloma večjih
dimenzij od okroglih. Domnevamo, da večina vkopov predstavlja jame za stojke. Tudi
barve polnil so si podobne, kar je posledica tega, da so bili vkopi narejeni iz enotne
hodne površine. Seveda je barva polnila odvisna tudi od tega, katere spodaj ležeče
plasti je vkop presekal, to je izkopanega materiala. Enotnost polnil se kaže tudi v
sestavi polnil ter najdbah v njih. Predvsem je zanimivo pojavljanje kosti, ki so bile
odkrite kar v sedmih vkopih. V štirih vkopih smo dokumentirali tudi odtis vertikalnih
lesenih nosilcev, nekateri od njih so bili še dodatno utrjeni s kamnitimi zagozdami.
Kjer zagozd nismo neposredno prepoznali, pa lahko na podlagi apnenčevih
lomljencev v polnilih domnevamo, da so obstajale, vendar so bile narejene slabše,
morda pa so bile ob propadu ali odstranitvi lesenih nosilcev poškodovane.
Problematiko vsega naštetega bomo obravnavali v poglavju faziranja in interpretacije.

Slika 69: Sestavljen tloris z vidnimi vkopi na zgornjem robu slike ter ostalimi vkopi, ki so se nahajali
na tem območju (foto M. Franca, sestavil M.Božinović).
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SE
(vkop/polnilo/

Kv.

struktura/odtis)
1130/1131/ 1132/1136 C/3-4

oblika

oblika

tlorisa

preseka

okrogla

U

položaj

dimenzije
(d/pxšxd/v)

barva polnila

sestava polnila

najdbe

v metrih
0,4x0,21
0,85x0,61x

strukture/
odtisa

rumeno rjava

glinast melj, a.l.

k.g.m., kosti, lončenina, oglje

sredina

rumeno rjava

glinast melj, a.l.

oglje

/

1133/1134

C/3

ovalna

U

1140/1141

F/4

ovalna

U

0,8x0,45x0,3

temno siva

glinast melj, a.l., malta

lončenina, lep, oglje

/

ovalna

U

1,34x1,24x 0,34

temno sivo rjava

glinast melj, a.l.

lončenina, kosti, oglje

/

1142/1143

FG/4

0,25

1144/1145

G/4

ovalna

U

0,8x0,35x 0,68

temno sivo rjava

glinast melj, a.l., malta

lončenina, kosti, k.g.m., lep, oglje

/

1146/1147

F/4

ovalna

U

0,7x0,2x0,4

temno sivo rjava

glinast melj, a.l., malta

lončenina

/

1148/1149/ 1154

G/4

ovalna

U

0,8x0,66x 0,37

temno sivo rjava

glinast melj, a.l.

lončenina, kosti, steklo, oglje

jugozahod

lončenina, kosti

/

1152/1153

F/4

okrogla

U

0,35x0,2

1155/1156

F/3

okrogla

U

0,7x0,08

1157/1158

E/4

okrogla

U

0,5x0,28

temno sivo rjava

1160/1161

D/4

okrogla

U

0,8x0,28

temno sivo rjava

1162/1163/1176/ 1177

D/4

okrogla

U

0,74x0,26

temno sivo rjava

D/4

ovalna

U

temno siva

1226/1227/1229/
1231

0,75x0,55x
0,29

sivo rjava

glinast melj, a.l., oglje,
malta

zelo temno sivo

glinast melj, a.l.

rjava

glinast melj, a.l.

lončenina, k.g.m., kosti, steklo,
oglje

/

lončenina, kosti

/

lončenina, kosti

/

glinast melj, a.l.

lončenina, kosti, k.g.m., oglje

sredina

glinast melj, a.l.

lončenina, kosti

glinast melj, a.l., oglje,
malta

okrog celega
odtisa

Tabela 3: Seznam vkopov odkritih po odstranitvi SE 1045 z njihovimi glavnimi značilnostmi (Legenda: kv. - kvadrant, a.l. - apnenčevi lomljenci, k.g.m. keramični gradbeni material).
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K zgoraj naštetim vkopom bi lahko pridružili še dva, ki sta bila odkrita na zahodnem
delu najdišča. Okrogel vkop SE 1299 (kv. I/3, premer 0,67 m, globina 0,35 m) s
polnilom SE 1300 je bil sicer odkrit po odstranitvi polnila jarka SE 1122, na severni
stranici jarka SE 1121, vendar je verjetno mlajšega nastanka. Zelo temno sivo rjavo
polnilo je bilo sestavljeno iz glinenega melja, glinenega peska z vključki apnenčevih
lomljencev ter drobci oglja. Drugi vkop se je nahajal vzhodno od SE 1299 in je bil
odkrit po odstranitvi struktur SE 1274 in SE 1279. Okrogel vkop SE 1312 (kv. I/3,
premer 0,54 m, globina 0,15 m) je bil skoraj v celoti poškodovan z vkopoma SE 1276
in SE 1280, posledica tega pa je bila tudi slaba prepoznavnost samega vkopa, saj smo
polnilo nevede odstranili.
Vkop za odpadno jamo SE 1138 (kv. E/3-4, dolžina 1,77 m, širina 1,23 m, globina
0,55 m) je bil odkrit po odstranitvi SE 1045 na nivoju SE 1120, čisto mogoče pa je, da
je narejen že z nivoja SE 1045. Polnilo SE 1139 je podobno SE 1045 in je sestavljeno
iz temno rumeno rjavega glinenega melja z vključki apnenčevih lomljencev, malte,
kosti, drobcev oglja in lončenine, ki jo je bilo v polnilo kar precej. Opazili smo, da se v
polnilu nahaja lončenina, ki ni močno fragmentirana, kar še posebej velja za skoraj
popolno ohranjeno gravirano skledo (PN 1039), ki je ležala v polnilu obrnjena z
dnom navzgor (slika 70).

Slika 70: Pogled na PN 1039 in situ (foto M. Franca).

Podobna stratigrafska situacija se nam pojavi pri zidanem temelju SE 1044 (kv. BC/4, dolžina 4,4 m, širina 0,7 m, višina 0,24 m) (slika 71), ki je bil zgrajen v vkopu SE
1043 (dolžina 4,4 m, širina 0,87 m, globina 0,23 m), z orientacijo v smeri vzhod 59
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zahod (slika 72). Temelj je bil zgrajen iz apnenčevih lomljencev (velikosti do 35 cm),
ki so bili zaliti z malto. Lomljenci so bili bolj ali manj nametani, kot pa skrbno zloženi
v vkop. Ker je bil ohranjen samo majhen del temelja in še ta je bil močno poškodovan,
je težko ugotoviti, čemu je bil temelj namenjen.

Sliki 71-72: Pogleda na strukturo SE 1044 in vkop SE 1043 (foto M. Franca, sestavil M.Božinović).

Z nivoja plasti SE 1029 je bil narejen vkop SE 1028 (kv. A-B/3-4, dolžina 4,39 m,
širina 1,1 m, globina 0,4 m), v katerem je bil zgrajen temelj SE 1027 (dolžina 4,55 m,
širina 1,05 m, višina 0,48 m) z orientacijo vzhod - zahod (sliki 68, 73). Ti dve
stratigrafski enoti smo združili v strukturno enoto objekt 1. Dokumentiran ni bil v
celoti, saj se del temelja proti vzhodu nahaja izven izkopnega polja, na zahodu pa je
bil uničen z recentnim posegom. Temelj je bil zgrajen podobno kot temelj SE 1207 pri
objektu 4. Večji apnenčevi lomljenci (do 60 cm) so na vsaki strani tvorili lici, vmes pa
so bili bolj ali manj nametani apnenčevi lomljenci ter apnenčev drobir in keramični
gradbeni material. Vse skupaj je bilo zalito z malto. Spodnji del temelja je bil dobro
utrjen, saj so bili na dno vkopa položeni večji apnenčevi lomljenci (do 1 m). Zgornji
del temelja je bil zaglajen z malto, kar nakazuje, da je bil temelj v višino ohranjen v
celoti. Morebitnih ostankov nadgradnje temelja v smislu zidu nismo zasledili. Smo pa
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zasledili, da je malta na vrhu temelja kazala znake gorenja, o čemer priča tudi rahlo
prežgana plast SE 1029 neposredno ob temelju. Poleg znakov gorenja smo zasledili
tudi ostanke oglja. Ti pričajo o morebitnem požaru, ki je uničil oziroma poškodoval
objekt 1.

Slika 73: Pogled proti severovzhodu na SE 1027 (foto M. Franca).

Ker smo lahko ugotovili, da je bil temelj zgrajen z nivoja SE 1029, je to še dodatni
dokaz, da je SE 1029 bila hodna površina. Omeniti je potrebno, da je navidezno mejo
med SE 1029 in SE 1120 predstavljal prav temelj objekta 1. Dejstvo, da nismo
prepoznali nobenih hodnih površin oziroma tlakov, ki bi jih pričakovali v notranjosti
objekta (notranjost objekta 1 bi pričakovali južno od temelja, torej na SE 1029),
poraja dvom, da gre pri objektu 1 za objekt v smislu zgradbe (stanovanjske ali
gospodarske). Dopuščamo možnost, da objekt 1 predstavlja zidano ogrado ali škarpo.
Tudi sama konfiguracija terena na tem delu najdišča nakazuje, da bi lahko objekt 1
razlagali kot škarpo. Namreč, SE 1029 predstavlja ravno površino, SE 1120 pa pada
od temelja proti severu. Padec SE 1120 sovpada z jarkom, ki se nahaja neposredno
severno od temelja. Ali ta padec predstavlja ostanek nekdanje ježe oziroma terase, ki
se je zaradi posegov v novem veku, tu mislimo predvsem na izgradnjo škarpe SE
1002, deloma ohranila samo na tem mestu?
Na južnem robu plasti SE 1029 smo dokumentirali tri vkope. Pod SE 1020 se je v kv.
A/2 nahajal okrogel vkop SE 1169 (premer 0,8 m, globina 0,18 m), ki je bil zapolnjen
z rumeno rjavim glinenim meljem z apnenčevimi lomljenci, malto ter drobci oglja
(SE 1170). Na zahodni strani vkopa so se nahajali apnenčevi lomljenci velikosti od 5
do 20 cm, ki so predstavljali utrditev vertikalne strukture (verjetno stojke), ki se je
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nahajala v vkopu (SE 1185). Okrogel vkop SE 1167 (kv. A/2-3, premer 0,53 m,
globina o,26 m) je bil zapolnjen s polnilom SE 1168, ki je bil sestavljen iz zelo temno
sivo rjavega glinenega melja in apnenčevimi lomljenci z vključki malte, oglja, lepa.
Med najdbami se nahajajo kosti (tudi ožgane), fragmenti stekla ter lončenina. V
vkopu smo dokumentirali tudi kamnito utrditev (SE 1183) za vertikalni nosilec, ki se
je nahajala na zahodni strani vkopa in njegov odtis SE 1184 (premer 0,11 m). Prav
tako okrogel vkop SE 1179 (kv. A/2, premer 0,6 m, globina o,35 m) je bil zapolnjen s
SE 1180, ki je bil sestavljen iz zelo temno sivega rjavega melja z vključki apnenčevih
lomljencev ter drobci oglja. V polnilu je ležal tudi večji peščenjakov klesanec (PN
1043, velikosti 31x25x19 cm), ki je verjetno predstavljal utrditev stebra v vkopu ali pa
celo njegovo podlago. Odkrit je bil v drugotni legi.
6.4.

Srednjeveški depoziti

Kot izključno srednjeveške depozite smo obravnavali stratigrafske enote, ki niso
vsebovale novoveškega gradiva ali pa smo bili prepričani, da je bilo mlajše gradivo
nedvomno infiltrirano 5. Poleg opazovanja najdb, nam je bilo glavno vodilo
stratigrafija na podlagi katere smo spodaj opisane stratigrafske enote umestili v čas
srednjega veka in jih s tem ločili od dogajanja v poznosrednjeveškem obdobju.
Dogajanje v srednjem veku je bilo na obravnavanem območju povezano predvsem z
jarkom (strukturna enota jarek), ki je bil odkrit po odstranitvi SE 1120 in 1029.
Strukturno enoto jarek sta sestavljali dve stratigrafski enoti. SE 1121 predstavlja
vkop za jarek (slike 81-87), SE 1122 pa njegovo polnilo (slike 74-80). Dimenzije jarka
so bile kar impresivne. V dolžino je jarek meril 46 m, v širino 3,45 m in v globino 2,06
m. Širina in globina jarka se spreminjata. Pomembno je poudariti, da je višina jarka v
celoti (ali poškodovana samo v manjši meri) ohranjena le v kv. A/4 in delu B/4, kjer,
kot je bilo že omenjeno višje, ni prišlo do opaznih antropogenih posegov. Prvotne
širine jarka ni ohranjene nikjer (močno ga poškoduje vkop SE 1001). Na podlagi
ohranjene južne polovice jarka v kv. A/4 lahko domnevamo, da je bil jarek širok vsaj 5
m. Vkop za jarek SE 1121 je bil odkrit po celotni dolžini severnega roba izkopnega

5

Govorimo o ločevanju gradiva na podlagi opažanja tekom izkopavanj in je neodvisno od natančne

analize odkritega gradiva, ki ga je opravil dr. Benjamin Štular.
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polja (kv. A-J/2-5), s prekinitvijo v kv. H/3. Domnevamo, da je potekal tudi tam,
vendar je bil odstranjen z mlajšimi posegi. Glavna usmeritev jarka je vzhod - zahod z
enakomernim odklonom proti jugozahodu, kar delno sovpada s konfiguracijo terena
oziroma plastnicami. Stene jarka so precej navpične, dno je konkavno. Le v kv. A-B/4
smo opazili, da se po sredini dna vleče do 15 cm široka in do 10 cm globoka poglobitev
(slika 84). Ta poglobitev bi bila lahko znak, da je po kanalu tekla voda ali pa je bila
poglobitev narejena namerno za lažji odtok vode. Jarek enakomerno pada od zahoda
proti vzhodu. Višinska razlika dna med skrajnim zahodnim in skrajnim vzhodnim
delom jarka znaša 1,25 m, to pa pomeni 2,72% naklon. Jarek je bil zapolnjen s SE
1122 (debelina 1,2 m). To polnilo ni homogeno in kaže znake večkratnega nasipanja.
Polnilo je bilo sicer sestavljeno iz temno sivega in rumenkasto rjavega glinenega
melja in meljaste gline z vključki apnenčevih lomljencev, peščenjakovih lomljencev,
keramičnega gradbenega materiala, lončenine, kosti ter drobcev oglja. Kljub temu, da
smo lahko prepoznali vsaj tri različna neenakomerna polnila, pa meje med njimi
nismo uspeli jasno definirati (sliki 79, 80). Pri izkopu smo jih sicer poskusili slediti,
vendar zaman, zato jih podajamo na tem mestu v opisni obliki. Zgornji del polnila
(debelina 30-40 cm) je vsebovalo veliko kamenja (apnenec in peščenjak) in
lončenine, večinoma bi jo lahko opredelili kot poznosrednjeveško. Srednje polnilo, ki
je bilo tudi najdebelejše, je sestavljal predvsem rumenkasto rjav glinen melj in je
vsebovalo precej manj grobih sestavin. Opazili smo tudi znake vodnega delovanja,
površina je bila rahlo vbočena. Spodnji del polnila (debelina 5 cm) pa je predstavljal
najbolj fin sediment, ki je bil verjetno posledica sedimentacije na dnu jarka.
Domnevamo, da je bil jarek v času uporabe redno čiščen. Po prenehanju uporabe je
bil postopoma zasut, kar bi povezovali s srednjim polnilom. Zgornji del polnila pa že
predstavlja popolno zasutje jarka in njegovo ukinitev ter izravnavo območja nad njim.
Namembnost in časovni okvir jarka bomo poskušali razložiti v poglavju faziranja in
interpretacije.
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Sliki 74-75: Pogleda na vzhodni del polnila jarka SE 1122 proti vzhodu in zahodu (foto M. Franca).

Sliki 76-77: Sestavljen tloris zahodnega dela polnila jarka SE 1122 ter pogled proti vzhodu na SE 1122
(foto M. Franca, sestavil M. Božinović).
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Slika 78: Sestavljen tloris območja vzhodnega dela polnila jarka SE 1122 (foto M. Franca, sestavil M.
Božinović).
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Slika 79: Stranski pogled preseka polnila jarka SE 1122 (foto M. Franca).

Slika 80: Stranski pogled preseka polnila jarka SE 1122 (foto M. Franca).

66

S. Porenta, B. Štular, T. Verbič, Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču Šentvid pri Stični - Župnijski dom,
parc. št. 20, 21/1, 23 , vse k.o. Šentvid (EŠD 15621, 732, 15724).

© Arhej d.o.o.

Sliki 81-82: Pogleda na vzhodni del vkopa za jarek SE 1121 proti vzhodu in zahodu (foto M. Franca).

Slika 83: Pogled proti jugovzhodu na vzhodni del vkopa za jarek SE 1121 (foto M. Franca).
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Slika 84: Pogled proti vzhodu na vzhodni del vkopa za jarek SE 1121 s poglobitvijo na dnu (foto M.
Franca).

Sliki 85-86: Sestavljen tloris zahodnega dela vkopa za jarek SE 1121 ter pogled proti zahodu na vkop
za jarek SE 1121 (foto M. Franca, sestavil M. Božinović).
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Sliki 87: Stranski pogled proti zahodu na zahodni del vkopa za jarek SE 1121 (foto M. Franca).

Kot SE 1241 (kv. E-G/3-4, premer 0,16 m, globina 0,5 m) smo dokumentirali serijo
majhnih okroglih odtisov (27), ki smo jih opredelili kot odtise kolov zabitih navpično
v tla. Ti odtisi so se pojavljali večinoma na dnu, nekaj pa tudi na južni in severni
stranici jarka SE 1121. Bolj zgoščeni so v kv. F/3-4. Zapolnjeni so bili s temno sivo
rjavim glinenim meljem z vključki apnenčevega drobirja (SE 1242). Njihove
dimenzije so bile različne. Na podlagi opažanj med samim izkopom polnil dopuščamo
možnost, da so bili koli v spodnjem delu priostreni z namenom lažjega zabijanja v tla.
S kakšnim namenom so bili zabiti je težko ugotoviti, samo domnevamo lahko, da so
imeli obrambno funkcijo znotraj jarka.

Slika 88: Sestavljen tloris območja jarka SE 1121 s SE 1241 (foto M. Franca, sestavil M. Božinović).

Jarek je bil narejen z nivoja plasti SE 1218 (kv. A-B/2-4, dolžina 7,32 m, širina 3,78
m, debelina 0,27 m), ki je ležala pod SE 1029=1120 (slike 81, 82, 89). Rjavo glineno
meljasto plast smo opredelili kot ostanek prvotnega hodnega nivoja. Odsotnost najdb
in grobih sestavin ter humozen značaj plasti potrjujeta to opredelitev. Ohranjena je
bila le na vzhodnem in deloma na zahodnem delu obravnavanega območja, na ostalih
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delih pa je bila očitno odstranjena pri kasnejših gradbenih posegih. Na zahodnem
delu smo jo dokumentirali kot SE 1282 (kv. I-J/1-3, dolžina 10,38 m, širina 6,39 m,
debelina 0,37 m).

Slika 89: Pogled proti severu na SE 1218 v kv. A/2-4 (foto M. Franca).

Na nivoju SE 1218 smo opazili devet okroglih vkopov narejenih z njene površine
(slika 90). Ti vkopi so imeli skoraj identično polnilo sestavljeno iz temno sivega
glinenega melja z vključki apnenčevega drobirja in oglja. Predvidevamo, da vkopi
predstavljajo jame za stojke. Tako smo dokumentirali vkope SE 1225/1224 (kv. C/4,
premer 0,8 m, globina 0,22 m), SE 1247/1248 (kv. A/4, premer 0,36 m, globina
0,41 m), SE 1250/1251 (kv. A-B/3-4, premer 0,5 m, globina 0,41 m), SE 1252/1253
(kv. A/4, premer 0,44 m, globina 0,51 m), SE 1254/1255 (kv. A/3, premer 0,43 m,
globina 0,52 m), SE 1257/1258 (kv. A/3, premer 0,47 m, globina 0,48 m), SE
1259/1260 (kv. A/3, premer 0,42 m, globina 0,45 m), SE 1261/1262 (kv. A/2,
premer 0,55 m, globina 0,47 m) in SE 1263/1264 (kv. A/2, premer 0,51 m, globina
0,45 m). V vkopu SE 1250 smo dokumentirali tudi odtis vertikalnega lesenega nosilca
SE 1256 (premer 0,3 m), ki se je nahajal na južni strani vkopa. Iz opisov je razvidno,
da se tudi dimenzije posameznih vkopov ujemajo, z izjemo vkopa SE 1224.
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Slika 90: Pogled proti jugozahodu na skupino vkopov vkopanih iz nivoja SE 1218 (foto M. Franca).

Na nivoju plasti SE 1282 smo opazili dva večja ovalna vkopa, ki sta se nahajala
severno od roba jarka SE 1121, za katera pa ne moremo z gotovostjo trditi, da sta
dejansko narejena s tega nivoja. Oba vkopa sta orientirana v smeri vzhod - zahod.
Vkop SE 1302 (kv. I/3, dolžina 1,86 m, širina 0,88 m, globina 0,22 m) je bil
zapolnjen s SE 1303. Vkop SE 1304 (kv. J/3, dolžina 1,52 m, širina 0,72 m, globina
0,22 m) je bil zapolnjen s SE 1305 in se je nahajal 1,57 m zahodneje od vkopa SE
1302. Polnili obeh vkopov sta bili podobni, sestavljeni sta bili iz temno sivo rjavega
glinenega melja z vključki apnenčevih lomljencev ter drobci oglja. Vkopa izstopata od
ostalih vkopov po prisotnosti skoraj popolnih skeletov goveda, ki sta bila pokopana v
njima. SE 1313 predstavlja skelet (slike 91-93) v vkopu SE 1302, SE 1314 pa skelet
(slike 91,92, 94-96) v vkopu SE 1304. Oba skeleta sta imela glavo na vzhodni strani,
pri SE 1314 je bilo vidno, da je bil vrat zapognjen nazaj. Lobanje so bile usmerjene
proti severu. Ležala sta na desnem boku s pokrčenimi zgornjimi in spodnjimi
okončinami. Na lobanji skeleta SE 1314 sta vidni dve manjši okrogli luknji, ki bi lahko
nakazovali na vzrok smrti (sliki 95, 96). Zanimivo je opažanje, da so bile kosti skeleta
SE 1314 obarvane belo, kosti skeleta SE 1313 pa temno rjavo. O vzroku smrti in
posebnostih obeh skeletov bomo izvedeli več po opravljeni osteološki analizi 6. Takrat
6

Analizo celotnega kostnega arhiva najdišča sta izvedla dr. Borut Toškan in Janez Dirjec.
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bomo lahko tudi bolj natančno opredelili stratigrafsko sliko in druge podrobnosti
vezane na pokop goved.

Slika 91: Pogled proti zahodu na območje s pokopoma goved (foto M. Franca).

Slika 92: Tlorisni pogled na pokopa goved (foto M. Franca, sestavil M. Božinović).
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Sliki 93-94: Tlorisna pogleda na skeleta goved SE 1313 in SE 1314 (foto M. Franca).

Slika 95-96: Pogleda na lobanjo goveda SE 1314 z dvema luknjicama (foto M. Franca).

6.5.

Geološka podlaga

(dr. Tomaž Verbič, Sašo Porenta)
Najnižje ležeča, v danem arheološkem kontekstu sterilna plast na najdišču je rumena
ali rdečkasta ilovica (SE 1030, kv. A-J/0-5, dolžina 47,5 m, širina 20,77 m) (slike 9799). Verjetno gre za ločena horizonta glede na vertikalno stratigrafijo. Rdečkasta
ilovica je bolj meljasta, rumena pa bolj mastna, glinasta. Različna obarvanost je
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verjetno posledica rubifikacije (rdečenja, kjer obarvanost pogojuje prevladujoč
hematit) oziroma rjavenja (yellowing, ko prevladujejo limonitni minerali, predvsem
goethit). Zgornjih pedoloških horizontov (O in/ali A) na tej ilovici ni bilo ohranjenih,
razen na skrajnem severovzhodnem delu najdišča (SE 1249, kv. A-D/2-4, dolžina 15
m, širina 8,66 m, debelina 0,25 m). Nad to ilovico so bila na večini izkopnega polja
nasutja. To pomeni, da je bil zgornji del tal (recimo ornica, ruša; pedološko O in/ali A
horizonti) pred nasutjem iz tega mesta odstranjen. Nasutja so sestavljena tako iz
sterilne rdečkaste ilovice kot tudi iz mešanega zemljenega materiala s številnimi
artefakti (keramika, opeka, malta, steklo), kostmi ter dolomitnim drobirjem.
Pojavljanje tega dolomitnega drobirja v nasuti rdečkasti ilovici (npr. SE 1024, 1020),
prav tako pa bolj rahla, zračna (mrvičasta) tekstura, jo ločujeta od rdeče ilovice »in
situ«, ki je bolj zbita in razpada na posamezne poliedrične strukturne agregate (cm do
dm dimenzij). Poliedrični agregati imajo na površini tanke temne (filmske) prevleke,
verjetno limonitne sestave.
Vključevanje arheološko sterilne ilovice v nasutja morda daje slutiti, da je bil ponekod
teren (izven izkopnega polja) tudi izravnan in znižan.

Slika 97: Pogled proti jugu na del sterilne rdeče ilovice SE 1030 z vidnimi vkopi (foto M. Franca).
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Slika 98: Pogled proti jugu na del južnega profila vzhodnega dela izkopnega polja z vidno sterilno
ilovico SE 1030 ter jamo SE 1025 na desni strani slike. Vidna je tudi razlika med rdečo in rumeno
ilovico (foto M. Franca).

Slika 99: Pogled proti vzhodu na del sterilne rumene ilovice v sprednjem delu slike in del rdeče
sterilne ilovice v ozadju slike (foto R. Rios).
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7. GRADIVO 7
(dr. Benjamin Štular)
7.1.

Izvleček

Na najdišču Šentvid pri Stični – Župnijski dom 2011 je bilo dokumentiranih 24.507
artefaktov v skupni teži 514,4 kg:
•

lončenina 328,6 kg (302,8 kg srednjeveške),

•

gradbeni material 100,3 kg,

•

kosti 15,5 kg in

•

ostalo (290 železnih predmetov, 38 predmetov iz barvnih kovin, 528 steklenih
predmetov).

Časovno najbolj izpovedna je lončenina. Na podlagi določanja lastnosti odlomkov (t.
i. fakture) smo izločili plasti, v katerih prevladuje pozno novoveška lončenina iz 19.
stoletja (t. i. mešane plasti). Na podlagi tipologije ustij loncev, izdelane posebej za to
najdišče,

smo ločili poznosrednjeveško

SE 1122 od poznosrednjeveških /

zgodnjenovoveških SE 1019, 1040, 1045, 1054, 1120. To relativno kronologijo je nujno
ovrednotiti še na podlagi stratigrafske analize. Okvirno lahko SE 1122 datiramo v
(začetek) 15. stoletje, ostale naštete plasti pa v 16. stoletje.
Med ostalimi artefakti ni bilo izrazito časovno izpovednih predmetov. Vse ostalo
gradivo smo zato obravnavali glede na kontekst ("datacijo") lončenine. Še najbolj
izpovedno je bilo kostno gradivo. Kljub temu, da gre zgolj za preliminarno nespecialistično analizo, smo zaznali določene spremembe v prehrani.
7.2.

Predstavitev fundusa drobnih najdb

Na najdišču Šentvid pri Stični – Župnijski dom 2011 (dalje Šentvid pri Stični) je bilo
dokumentiranih 24.507 artefaktov v skupni teži 514,4 kg. Levji delež tega gradiva
predstavlja lončenina, t. i. keramika: 19.064 (328,6 kg), kar je 78 odstotkov po številu

7

Gradivo izkopavanj je bilo obravnavano skladno z dinamiko izkopavanj. Tako so izsledki analize

gradiva izkopavanj območja "Atrij" podani v podpoglavju 7.8.
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oziroma 64 odstotkov teže. Največ pozornosti smo namenili 17.545 odlomkom (302,8
kg) srednjeveške in zgodnjenovoveške lončenine. 1583 (19,9 kg) novoveške lončenine
smo ovrednotili le količinsko oziroma kvantitativno. Podobno smo obravnavali tudi
1276 (106,6 kg) gradbenega materiala, ki ga ob trenutnem stanju raziskav v Sloveniji
časovno skorajda ni možno opredeliti.
Izmed ostalih drobnih najdb prednjačijo železne najdbe. Gre za 290 predmetov (11,7
kg). Tudi ti so v veliki meri časovno slabo opredeljivi in smo jih obravnavali glede na
stratigrafske kontekste. Ob tem smo dokumentirali tudi 5 kosov žlindre, 38
predmetov iz barvnih kovin in po en srebrn ter svinčen predmet. Izmed 187 odlomkov
steklenih predmetov sicer prevladuje novoveško steklo, vendar je med najdbami tudi
okensko steklo ter servirno stekleno posodje.
V ostalem gradivu prevladujejo t. i. ekofakti, natančneje živalske kosti. 1064 (15,5 kg)
kosti ali odlomkov kosti in ostankov mehkužcev smo analizirali le preliminarno,
podrobnejša opredelitev bo predmet nadaljnjih analiz.
7.3.

Novoveška lončenina

V analizi smo gradivo obravnavali po ustaljeni metodologiji dela s srednjeveškim
gradivom (npr. Štular 2009a, 71-142 s citirano literaturo). Gradivo smo ločili v tri
večje sklope: lončenina, kovinsko gradivo, ekofakti. Ti sklopi so predstavljeni v
nadaljevanju.
Novoveško lončenino smo obravnavali le količinsko, torej smo jo le opredelili kot
novoveško. Večinoma gre za lončenino lokalne produkcije izdelane od sredine 19.
stoletja dalje oziroma po letu 1859, ko so bili dokončno odpravljeni cehovski
privilegiji (prim. Štular 2009b, 112; Štular 2009c, 78-80).
Za interpretacijo najdišča je torej najpomembnejši podatek, v katerih plasteh se ta
lončenina pojavlja. Plasti, v katerih te lončenine ni, oziroma je njihov delež
zanemarljiv, namreč lahko označimo za srednjeveške 8 kontekste. Srednjeveško
lončenino v plasteh, v katerih prevladuje novoveška lončenina, je torej potrebno
obravnavati kot lončenino v drugotnem kontekstu. Takšne kontekste v slovenski

8

V nadaljevanju poročila o najdbah zaradi večje preglednosti pojem srednjeveško uporabljamo kot

sinonim za poznosrednjeveško in/ali zgodnjenovoveško.
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arheologiji pogosto (nepravilno) imenujemo "mešane" plasti (npr. Modrijan 2008,
26).
Datacija lončenine po SE
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Graf 1: Šentvid pri Stični, datacija lončenine v SE z 10 in več odlomki lončenine.

Izključno novoveška lončenina je bila dokumentirana v SE 1001 in 1222. Ta
lončenina močno prevladuje tudi v naslednjih SE: 1000, 1004, 1014, 1020, 1021,
1024, 1033, 1034, 1037, 1038, 1156, 1166, 1170 in 1233. To so torej plasti, ki so
nastale v 19. stoletju ali kasneje. Pri SE 1165 in 1187 dopuščamo obe možnosti:
novoveška lončenina je bila bodisi infiltrirana, bodisi gre za plasti novoveškega
nastanka. Vse ostale plasti vsebujejo manj kot 5 odstotkov novoveške lončenine, ki jo
interpretiramo kot infiltrirano v starejše plasti (graf 1).
7.4.

Srednjeveška in zgodnjenovoveška lončenina

S pojmom lončenina v slovenski srednjeveški arheologiji označujemo vse izdelke iz
termično obdelane lončarske gline (npr. Pleterski 2010, 57-84), kar predvsem v
prazgodovinski arheologiji pogosto označuje pojem keramika (npr. Horvat 1999). V
srednjeveškem gradivu po količini močno prevladujejo lonci, ki jim tudi v tej analizi
posvečamo največ pozornosti.
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Metodologija

Pri analizi lončenine smo uporabili metodologijo, ki smo jo razvili za analizo
lončenine z Malega gradu v Kamniku (Štular 2007). Analiza temelji na naslednjih
postopkih:
•

opredelitev oblikovnih skupin (lonci, pokrovi, sklede, čaše, vrči, pečnice,
drugo);

•

tipološka opredelitev na podlagi ustij (lonci, pokrovi) ali drugih izpovednih
lastnosti (okrasje skled);

•

časovna opredelitev najdb ("faktura");

•

merski podatki (tafonomija lončenine);

•

interpretacija najdb znotraj faz in/ali tafonomskih enot.

Interpretacija najdb znotraj posameznih stratigrafskih kontekstov je deloma predmet
stratigrafske analize najdišča v celoti pa bo predmet celostne analize najdišča.
Opredelitev oblikovnih skupin je ključnega pomena za interpretacijo arheoloških
kontekstov (prim. Štular 2007, 377-379; Pleterski 2010, 57-58; Klokočovnik 2010) in
tudi tipoloških skupin (Štular 2009a, 129-130 in tam navedena literatura;
Klokočovnik 2010, 97). Opredelitev se izvaja s primerjalno analizo v kateri oblikovne
skupine opredelimo glede na znane primerjave, t. i. analogije.
Srednjeveško lončenino delimo v naslednje oblikovne skupine: lonci, pokrovi, sklede,
čaše, vrči, pečnice, drugo (graf 2). Ta delitev je nekoliko drugačna od funkcionalne
delitve, ki se pogosto uporablja na primer v rimskodobni arheologiji (npr. Horvat and
Bavdek 2009, 78-91). Razloga sta predvsem dva. Prvi je ta, da so vsaj v zgodnjem in
visokem srednjem veku isti oblikovni tip, lonec, uporabljali tako za pripravo kot tudi
uživanje hrane (Štular 2007, 379-383; Pleterski 2008, 90-100). Pri nižjih družbenih
slojih je tako ostalo nekako do 17. stoletja, ko so za serviranje hrane tudi v kmečkih
gospodinjstvih pričeli uporabljati sklede (Štular 2009c, 81). Drugi razlog je ta, da
trenutno poznavanje srednjeveške lončenine v Sloveniji podrobnejših delitev še ne
omogoča. Tako na primer poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško servirno posodje
okrašeno z graviranjem, t. i. loška slikana keramika, sploh še ni bilo primerno
analizirano in objavljeno.
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Tipološka opredelitev ustij loncev temelji na tipologiji s t. i. metodo ovojnice na
najdišču Mali grad v Kamniku (Štular 2007, 376-377). Zaradi drugačnega časovnega
razpona – Mali Grad je pretežno visokosrednjeveško, obravnavano najdišče Šentvid
pri Stični pa poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče – smo tipologijo
primerno razširili z 28 novimi oziroma razširjenimi tipi poznosrednjeveških in
zgodnjenovoveških ustij (Priloga 7).
Pri časovnem opredeljevanju posameznih odlomkov lončenine na podlagi
lastnosti preloma, t. i. fakturni analizi, smo uporabljali kombinacija več lastnosti. Na
podlagi opazovanih lastnosti prepoznavamo predvsem tiste tehnične podrobnosti, ki
razkrivajo chaine operatoire, t. i. operativno verigo izdelovanja lončenine. Ta pristop
je v 1960-ih letih razvil francoski arheolog André Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan
1990) in je v zadnjih letih deležen velike pozornosti pri preučevanju lončenine (npr.
Livingstone Smith et al. 2005; Scarcella 2011). V kontekstu obravnavanega gradiva
metodo chaine operatoire uporabljamo za ločevanje odlomkov v tri kronološke
skupine:

zgodnjesrednjeveško,

visokosrednjeveško

ter

poznosrednjeveško

in

zgodnjenovoveško lončenino (prim. Štular 2009b). Opazovane lastnosti so:
•

primesi,

•

barva,

•

površina,

•

trdota,

•

atmosfera žganja ter

•

sledi obdelave in/ali izdelave.

Število odlomkov
(logaritemska lestvica)

Oblikovni tipi lončenine
16844
500

128

301
55

15
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132

1

Graf 2: Šentvid pri Stični, zastopanost oblikovnih tipov srednjeveške lončenine po številu odlomkov.
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Za zgodnjesrednjeveško lončenino so značilne naslednje lastnosti: nizka temperatura
žganja (rjava do oker barva) v mešani atmosferi (večbarvna, pogosto lisasta površina)
in izdelava z lepljenjem (sledi izdelave). Za visokosrednjeveško lončenino so značilne:
visoke temperature žganja v nadzorovani, pogosto redukcijski atmosferi, izdelava z
lepljenjem (sledi izdelave) in dodelava ramena in trebuha posode z glavničenjem ter
ustja z doglajevanjem (sledi obdelave). Za poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško
lončenino so značilne: izdelava z vrtenjem, nadzorovana atmosfera žganja
(redukcijska in oksidacijska sta enakovredno zastopani), pogosta je visoka trdota in
groba površina (Štular 2009a, 114-117), ki najverjetneje posnema izgled t. i. kamene
keramike (nem. Steinzeug).
Uporaba

pojmov

zgodnje-,

visoko-

in

poznosrednjeveška/zgodnjenovoveška

lončenina ni mišljena strogo kronološko temveč gre za tehnične izraze, t. i. terminus
technicus. S temi opisujemo naštet nabor lastnosti. Pri tem groba časovna opredelitev
prestane preizkus, vendar med kronološkimi skupinami obstajajo razmeroma dolga
obdobja prekrivanja. Tako bi na primer večino znane lončenine iz kontekstov, ki so
bili neodvisno datirani v 11. stoletje, s to metodo opredelili kot zgodnjesrednjeveško.
Podobno je z lončenino 13. stoletja, pri kateri lepljeno lončenino opredeljujemo kot
visokosrednjeveško in vrteno kot poznosrednjeveško/zgodnjenovoveško. Vendar sta
vsaj v 13. stoletju, verjetno pa deloma tudi v 12. in 14. stoletju, obe vrsti obstajali
sočasno (Štular 2005, 441-443; Štular 2009a, 110-117). Kadar gre za odlomke z
ohranjenim ustjem, jih lahko razmeroma natančno datiramo s presečno datacijo vrste
lončenine in tipa ustja.
Pravilno zajemanje merskih podatkov je izjemnega pomena za nadaljnje analize in
interpretacijo, saj omogoča pridobiti ključne podatke o tafonomiji lončenine (npr.
Schiffer 1996; Pleterski 2010, 13-56; Millson 2011). V pričujoči analizi smo zajemali
podatke o teži in velikostnem razredu. Vsak odlomek smo razvrstili v enega izmed
treh velikostnih razredov glede na površino: do 4 cm2, 4 do 25 cm2 in nad 25 cm2.
Predhodne analize so namreč pokazale, da je na podlagi teh velikostnih razredov
možno razmeroma natančno določati tafonomijo odlomkov lončenine (Štular 2009a,
143-157; Štular 2010, 266-269). Z istim namenom pogosto zajemamo tudi lastnost
zaobljenost odlomkov. Pri obravnavanem gradivu te lastnosti nismo zajemali. V
manjši testni skupini je bilo zaradi odlične ohranjenosti gradiva 100 odstotkov
odlomkov ostrorobih. V nadaljevanju smo to lastnost opazovali samo kakovostno, kar
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pomeni, da smo bili pozorni na morebitne odlomke z izrazito zaobljenimi robovi.
Takšnih odlomkov v gradivu ni.
Zaradi robustnosti in učinkovitosti sta metodi opredeljevanja oblikovnih skupin in
zajemanje merskih podatkov pogosto edina podatka o posameznem odlomku, kar še
dodatno povečuje pomen teh lastnosti.
Predmet tega poročila je interpretacija lončenine znotraj faz in/ali znotraj
tafonomskih enot. Pri tem smo se osredotočili na plasti z zanemarljivim deležem
(infiltrirane) novoveške lončenine z zadostnim oziroma statistično relevantnim
številom opazovanih odlomkov.
V nadaljevanju bomo gradivo predstavili po oblikovnih skupinah, znotraj teh skupin
pa bomo obravnavali tudi ostale metode.
7.4.2.

Lonci

Po pričakovanju med gradivom izrazito prevladujejo lonci. Dokumentirali smo 16.844
odlomkov oziroma 284,5 kg (graf 2). Pri tem moramo sicer upoštevati, da je med
težko opredeljivimi zelo majhnimi odlomki, ki so opredeljena kot lonci, morda tudi
nekaj odlomkov vrčev. Vendar to ne more bistveno vplivati na podatek, da 96
odstotkov gradiva pripada odlomkom loncev.
Podrobnejše oblikovne analize loncev nismo opravili. Pričakovati je tako
diferenciacijo velikostnih razredov (prim. Štular 2009c, 72-74), kot tudi spreminjanje
razmerij med širino in višino (prim. Štular 2007, 380-382; Štular 2009a, 129-130 in
tam navedena literatura). Vendar so za tovrstne analize potrebne rekonstrukcije celih
posod, kar zahteva ogromen vložek dela, ki presega to analizo. Razlog, da to možnost
navajamo, je ugotovitev, da gradivo zaradi odlične ohranjenosti nudi odlično
izhodišče za to analizo.
Tipološko opredeljevanje ustij srednjeveških loncev je še vedno najučinkovitejša
metoda za časovno opredeljevanje velikih količin najdb. Pri tem velja poudariti, da
stanje raziskav v Sloveniji ne omogoča natančne časovne opredelitve, saj še vedno
nimamo niti enega primerljivega najdišča s primerno stratigrafsko sekvenco,
absolutnimi datacijami in zadostno količino gradiva. Položaj je še dodatno zapleten,
ker srednjeveška lončenina – vsaj zgodnje- in visokosrednjeveška – na današnjem
ozemlju Slovenije sodi v različna kroga srednjeevropske produkcije. Časovna
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opredelitev je torej omejena z razponom dobro datiranih primerjav iz širše okolice. Ta
razpon je najpogosteje vsaj dve stoletji in v večini primerov verjetno odgovarja
dejanskemu tempu spreminjanja oblike posod in ustij. Natančnejše datiranje je
možno le na podlagi lokalnih podatkovnih zbirk o tistih lastnostih izdelka ("fakture"),
ki omogočajo prepoznavanje chaine operatoire.
Kot omenjeno, za gradivo iz obravnavanega najdišča smo obstoječo tipologijo
zgodnje- in visokosrednjeveške lončenine (Štular 2009a, 125-129 in 230-237)
nadgradili s poznosrednjeveškimi in zgodnjenovoveškimi tipi ustij, tipi 11 in 12
(Priloga 7).

Tip

01C
01F
02F
02G
02H
03C
05A
05F
05G
05H
06E
06F
06G
07E
07F
07G
08C
08D
09B
09D
09E
10A-1
10A-2
10B-1
10B-2
10C-1
10C-2
10C-3
10C-4
10C-5
10C-6
10C-7
10D
10E
10F
11A
11B
11C
11D-1
11D-2
11D-3
12A
12B-1
12B-2
12B-3
12C-1
12C-2
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Graf 3: Šentvid pri Stični, zastopanost tipov ustij.
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Na najdišču smo dokumentirali 2271 odlomkov ustij, med katerimi prevladujejo
poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški tipi. Ti so zbrani v tipoloških vrstah 10, 11 in
12 ter predstavljajo 92 odstotkov gradiva (graf 3). Nobenega dvoma torej ni, da
imamo opravka s poznosrednjeveškim in/ali zgodnjenovoveškim najdiščem.
Natančno polovica vseh ustij odpade na zgolj pet tipov ustij: 11D-1, 10D, 10B-1, 11C in
10B-2. Te najpogostejše tipe bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili.
Najpogosteje je zastopan tip 11D-1. Rob ustja tipa 11D (slika 100) je v prečnem
profilu dvakrat konkavno profiliran in na notranji strani običajno užlebljen; ustje je
orientirano na zunanjo stran in ima stik z vratom v obliki četrtkrožnega izseka.
Značilen element je profilacija. Različice se razlikujejo po obliki spodnjega in
zgornjega dela roba ustja ter užlebljenosti notranjega roba. Različica 11D-1 je močno
užlebljena. Od te se različica 11D-2 loči po izrazito izvihanem spodnjem del roba
ustja, t. i. bradi, ter vodoravnem ali konveksnem zgornjem robu ustja. Značilno za
različico 11D-3 je ne-užlebljen notranji rob ustja. Primerjalno gradivo je datirano od
14. do 16. stoletja (Štular 2009a, 240, glej tip 11A). Na obravnavanem najdišču so
ustja tipa 11D-1 zastopana v 17-tih stratigrafskih enotah (graf 4). V teh se delež ustij
tipa 11A-1 večinoma giblje med 10 in 15 odstotki. Izstopata le plasti SE 1004 in 1122 z
izrazito manjšim ter SE 1120 z izrazito večjim deležem (graf 5).

SE
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Graf 4: Šentvid pri Stični, številčna zastopanost ustij tipa 11D-1 v posameznih SE.
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Slika 100: Odlomek lonca z ustjem tipa 11D (foto D. Badovinac).

Drugi najpogostejši je tip ustij 10D (slika 101). To je široko "karnisno", dvakrat
zalomljeno, na notranji strani užlebljeno ustje, ki je orientirano na zunanjo stran in
ima postopen prehod v steno. Značilen element je dvakrat zalomljeno ustje. Različice
se razlikujejo po izvihanosti nad drugim lomom oziroma pregibom. Ta tip ustja je
pogost že v visokem srednjem veku (npr. Štular 2009a, T. 18: 4, 5) ter je ostal
priljubljen še ves pozni srednji vek (npr. Predovnik 2003, sl. 41: 32, sl. 45: 135 ).
Razpon datacij zbranih primerjav, datiranih s kontekstom, je od konca 13. do
začetka 15. stoletja (Štular 2009a, 240; Klokočovnik 2010, 108). V kontekstu
najdišča Šentvid pri Stični – Župnišče 2011 se na prvi pogled zdijo te datacije
nekoliko zgodnje. Obe primerjalni študiji sta bili usmerjeni v visokosrednjeveško
gradivo, kar pomeni, da bomo v prihodnje časovni razpon verjetno raztegnili še na 16.
stoletje.

85

S. Porenta, B. Štular, T. Verbič, Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču Šentvid pri Stični - Župnijski dom,
parc. št. 20, 21/1, 23 , vse k.o. Šentvid (EŠD 15621, 732, 15724).

© Arhej d.o.o.

Zastopanost tipa 11D-1

1122
1004
1137
1139

SE

1045
1020
1040
1054
1019
1120

0%

10%

Delež (povprečje 13%)

20%

30%

SE

Graf 5: Šentvid pri Stični, delež ustij tipa 11D-1 v SE s 30 ali več odlomki ustij.
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Graf 6: Šentvid pri Stični, številčnost odlomkov ustij tipa 10D.
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Graf 7: Šentvid pri Stični, delež ustij tipa 10D v SE s 30 ali več odlomki ustij.

Tip 10D je na analiziranem najdišču zastopan v 15-tih SE, največ odlomkov je v SE
1045, 1019 in 1137 (graf 6). Delež odlomkov tega tipa v posameznih SE je v povprečju
nekoliko manjši kot pri tipu 11A-1 in se giblje od 7 do 13 odstotkov. Delež je izrazito
povečan v SE 1045 in predvsem v SE 1137 (graf 7).

Slika 101: Odlomek lonca z ustjem tipa 10D (foto D. Badovinac).

Tipa 10B-1 (slika 102) in 10B-2 (slika 103) sta varianti širokega "karnisnega" ustja z
užlebitvijo roba ustja z oglatim ustjem; ustje je orientirano navzven in ima stik z
vratom oster ali četrtkrožen element. Značilen element je mesto preoblikovanosti,
užlebitve. Različici se razlikujeta po užlebitvi notranjega roba: pri različici 10B-1
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notranji rob ni užlebljen ali pa le zelo šibko, za različico 10B-2 pa je značilna
neizrazita užlebitev.

Slika 102: Odlomek lonca z ustjem tipa 10B-1 (foto D. Badovinac).

Slika 103: Odlomek lonca z ustjem tipa 10B-2 (foto D. Badovinac).
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Graf 8: Šentvid pri Stični, številčnost odlomkov ustij tipov 10B-1 in 10B-2.

Znotraj te delitve obstaja še zelo veliko število variacij, pri čemer ima tako spodnji kot
zgornji del roba ustja številne različice.
Primerjave za tip 10B-1 najdemo na primer na najdiščih Trdnjava Kostanjevica
(Predovnik 2003, št. 268) in Polhograjska graščina (Železnikar 2002, T. 6: 6; T. 9: 7).
Tam so bili odlomki dokumentirani v plasteh iz 15. in začetka 16. stoletja. Na istih
najdiščih najdemo primerjave tudi za tip 10B-2: Trdnjava Kostanjevica (Predovnik
2003, št. 80, 81) in Polhograjska graščina (Železnikar 2002, T. 5: 20). Te primerjave
so nekoliko starejše, od sredine 14. do konca 15. stoletja.
Na najdišču Šentvid pri Stični so bili odlomki tipov 10B-1 in 10B-2 dokumentirani v
15 oziroma 22 SE (graf 8). Delež zastopanosti obeh tipov se v giblje med 78 in 15
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odstotki. Delež obeh tipov je največji v SE 1004. Tip 10B-1 je nadpovprečno zastopan
še v SE 1054, tip 10B-2 pa v SE 1120. Oba tipa sta podpovprečno zastopana v SE 1122,
tip 10B-2 še v SE 1040 (graf 9).
Za ustja tipa 11C je značilno v profilu enkrat konveksno profilirano ustje, ki je
orientirano na zunanjo stran ter ima stik z vratom v obliki četrtkrožnega izseka.
Značilen element je konveksna profilacija. Tip na podlagi primerjav z dobro
datiranimi konteksti datiramo v čas od 13. do konca 16. stoletja (Štular 2009a,
240; glej tam navedeno literaturo). Gre torej za tip ustja, ki je bil priljubljen ves pozni
srednji in zgodnji novi vek ter kot tak ni najbolj primeren za časovno opredeljevanje.

Zastopanost ustij tipov 10B-1 in 10B-2
1122
1040
10B-2

1045

10B-1

1139

SE

1137
1019
1120
1054
1004
0%

5%

10%

15%

Delež (povprečje 12 in 10%)

20%

25%

Graf 9: Šentvid pri Stični, delež ustij tipa 10B-1 in 10B-2 v SE s 30 ali več odlomki ustij.
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Graf 10: Šentvid pri Stični, številčnost odlomkov ustij tipov 11C.
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Graf 11: Šentvid pri Stični, delež ustij tipa 11C v SE s 30 ali več odlomki ustij.

Na analiziranem najdišču so bili odlomki tipa 11C dokumentirani v 13-tih SE (graf
10). Delež zastopanosti je izrazito velik v SE 1019 in 1040, kjer presega 15 odstotkov.
V vseh ostalih SE je manjši od 5%. Razlika je torej tolikšna, da moramo pri obravnavi
povprečne zastopanosti upoštevati dve skupini: v prvi (SE 1019 in 1040) je povprečni
delež ustij tipa 11C 16 odstotkov, v drugi (SE 1004, 1045, 1120, 1122 in 1139) pa 2
odstoten (graf 11).
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Graf 12: Šentvid pri Stični, zastopanost najpogostejših tipov ustij v SE z več kot 30 odlomki ustij.

Podatek o deležu posameznega tipa je seveda izpoveden le v medsebojni
primerjavi. Medsebojno odvisnost deleža posameznih tipov ustij smo preverili s t. i.
hi-kvadrat testom neodvisnosti, ki je pokazal, da je soodvisnost deležev ustij v
posamezni SE statistično signifikantna 9. Pomenljivo se zdi predvsem razmerje med
deležem tipov 11D-1 in 10D, ki je skorajda obratno sorazmerno. Povedano drugače,
večji kot je delež ustij tipa 11D-1, manjši je delež tipa 10D. Enakomerno razmerje med
deležem tipov 10B-1 in 10B-2 je glede na podobnost obeh pričakovano. Pravila pri
spreminjanju deleža tipa 11C nismo zaznali (graf 12).

9

Hi-kvadrat test neodvisnosti (ang. Chi-squared Test for Independence) je bil narejen s programom

GraphPad InStat verzija 3.1a za Macintosh, GraphPad Software, San Diego California USA,
www.graphpad.com. Vrednost P, ki pokaže kakšna je verjetnost, da bi bil rezultat testa naključno
izbranih števil enak rezultatu te analize, je manjša kot 0,0001.
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Graf 13: Šentvid pri Stični, številčnost tipov ustij v SE 1122.

Za interpretacijo najdišča se zdi najpomembnejši odnos med tipoma 10D in 11D-1.
Glede na nekoliko starejše datiranje tipa 10D je možno, da gre za kronološko
pomenljiv element. Dokončno sodbo o tem bomo lahko podali šele po primerjavi z
rezultati stratigrafske analize najdišča. Povsem možno pa je, da bo ugotovitev
obveljala predvsem za plasti z največjim številom ustij: SE 1137 in 1045 sta
starejši od SE 1040 in 1019.
Zelo opazen je tudi zelo nizek delež vseh petih tipov v SE 1122, le 9 odstotkov. V
ostalih opazovanih SE namreč obravnavani tipi predstavljajo od 34 do 65 odstotkov
vseh ustij. V SE 1122 prevladujejo tipološko starejša ustja: "visokosrednjeveški" tipi
5H, 7G, 5G, 9E in 9B (slika 104) in "poznosrednjeveški" tipi 10C-2, 10F in 10C-7
(slika 105) (graf 13). Med 89 odlomki ustij, ki jim je bilo možno določiti časovno
pomenljive lastnosti ima dve tretjini poznosrednjeveški "fakturni tip", ena tretjina pa
visokosrednjeveškega. Ko upoštevamo vse najdbe lončenine iz SE 1122 se delež sicer
močno nagne v prid poznosrednjeveškim, a kljub temu je med najdbami več kot 6
odstotkov tipološko visokosrednjeveških najdb (graf 14). Tak zbir lončenine, v
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primeru da SE 1122 lahko obravnavamo kot t. i. zaprt stratigrafski kontekst, običajno
datiramo nekako v 13. stoletje, najkasneje v začetek 14. stoletja. V tem obdobju je
namreč v obravnavanem prostoru prišlo do družbenih in tehnoloških sprememb, ki
so omogočile vpeljavo t. i. hitrega lončarskega kolesa oziroma izdelavo vrtene
lončenine. Vendar je bil to dolgotrajen proces, ki se je postopoma odvijal nekako v 13.
stoletju (prim. Štular 2009b). V vsakem primeru pa drži, da je najdbni zbir v SE 1122
tipološko in tehnološko starejši od ostalih SE vključenih v to primerjavo (graf 12).
Na tem mestu velja omeniti še ostale odlomke, ki jih glede na tehnologijo izdelave
tipološko uvrščamo med visokosrednjeveške. Poleg omenjenih 51 odlomkov v SE
1122 se le ti z več kot 10 odlomki pojavljajo še v SE 1019, 1045 in 1120. V SE 1019 in
1045 je delež teh odlomkov manj kot 1 odstotek in jih interpretiramo kot odlomke v
drugotni legi. Ne gre za t. i. rezidualne odlomke, saj intaktnih visokosrednjeveških
plasti na najdišču ni. V SE 1120 in že obravnavani 1122 pa delež teh odlomkov ni
zanemarljiv, 4 oziroma 6 odstotkov. V SE 1120 se ti odlomki pojavljajo skupaj z
tipološko najmlajšimi poznosrednjeveškimi oziroma zgodnjenovoveškimi odlomki.
Tudi v tem primeru je najverjetnejša interpretacija ta, da gre za odlomke, ki so v
poznosrednjeveški/zgodnjenovoveški plasti v drugotni legi; tja bi lahko prišli na
primer zaradi uničenja starejših plasti. Kot smo ugotovili že zgoraj, SE 1122 je tudi
glede na ostalo gradivo najstarejša in tam je zelo verjetno, da gre za lončenino v
primarnem kontekstu, ki je bila izdelana v visokosrednjeveški tehnološki tradiciji
najverjetneje v 13. ali najkasneje v začetku 14. stoletja.
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Graf 14: Šentvid pri Stični, lončenina v SE 1122. vrsta najdb: PSC - poznosrednjeveška čaša; PSJ poznosrednjeveška lojenka; PSK - poznosrednjeveški kotliček; PSL - poznosrednjeveški lonec; PSP poznosrednjeveški pokrov; PSS - poznosrednjeveška skleda; PSV - poznosrednjeveški vrč; PSX neidentificirana
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Slika 104: Odlomki loncev z ustjem tipa 5H, 7G, 5G, 9E in 9B (foto D. Badovinac).
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Slika 105: Odlomka loncev z ustjem tipa 10C-2 in 10F (foto D. Badovinac).

7.4.3.

Pokrovi

Precej manj kot loncev je v gradivu pokrovov, s katerimi so bili lonci pokriti. Podobno
razmerje smo opazili tudi pri visokosrednjeveškem najdišču Mali grad (Štular 2009a,
132-134). Tako izrazito razliko, ko imamo za vsak dokumentiran odlomek pokrova več
kot 130 odlomkov loncev priča, da je bil le manjši delež loncev opremljen z lončenim
pokrovom. Le deloma ta razkorak lahko premostimo s hipotezo o razširjeni uporabi
lesenih pokrovov (Štular 2007, 382 in tam navedena literatura). Da so bili le nekateri
lonci izdelani namensko za uporabo skupaj z lončenim pokrovom, pričajo t. i.
pokrovna ustja. To so tisti tipi ustij, za katere lahko na podlagi oblike notranjega roba
ustja domnevamo, da so se prilagajala pokrovom (Štular 2007, 381-384; Klokočovnik
2010, 98-100). V našem gradivu pokrovna ustja predstavljajo 57 odstotkov gradiva,
oziroma 1291 odlomkov ustij od skupno 2253. Torej imamo za vsak odlomek pokrova
približno 75 odlomkov pokrovnih ustij. Poleg naštetih dejavnikov mora torej obstajati
še dodatna razlaga, ki bo pojasnila razkorak v številu odlomkov pokrovov in loncev.
Morda so se pokrovi manjkrat razbili, predvsem pa so bili lončeni pokrovi tudi v
poznem srednjem veku razmeroma redki, morda namenjeni le specializirani uporabi
pri določenih kuharskih opravilih (prim. Štular 2007, 380-383 in tam navedeno
literaturo). Tak primer specializirane rabe je lahko pokrivanje lonca, v katerem se je
ves čas kuhanja na robu ognjišča grela voda (slika 106).
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Slika 106: Kuechenmaisterey, Nürnberg 1490.

V gradivu smo dokumentirali 126 odlomkov pokrovov, ki so v majhnem deležu
zastopani v vseh SE-jih z velikim številom odlomkov (graf 15). Skoraj vsi analizirani
pokrovi so bili izdelani na hitrem lončarskem kolesu, izjemi sta odlomka v SE 1044 in
1131. Ker so odlomki pokrovov časovno manj izpovedni smo natančneje obravnavali
le naključno izbrani polovični vzorec 10.
Glede na obliko držaja sta na najdišču zastopana le dva tipa pokrovov (graf 16). Tip
P.III oziroma konveksen pokrov z votlim držajem je bolj ali manj profiliran držaj
srednjega ali velikega premera, ki je izrazito ločen od telesa s širokim votlim vratom.
Tovrstni masivni držaji so značilni za srednje visoke pokrove v obliki široke črke "A"
(prim. slika 107). Ta tip pokrova se pojavlja od 15. do 17. stoletja (Ruttkay 1995,
Obr. 12: 18, 19; Münz 1997, Tafel 88, Abb. 3, tip DF 2; Štular 2009a, T. 21: 7, 8). Na
najdišču smo dokumentirali 2 odlomka tega tipa.
V izbranem vzorcu smo dokumentirali 9 odlomkov držajev pokrovov tipa P.IV (graf
16). Gre za konveksen pokrov z neizrazitim držajem, t. i. zvonast pokrov. Bolj ali manj

10

Pokrove in sklede brez premaza smo natančneje obravnavali le pri obdelavi druge polovice

odlomkov. Ker smo odlomke v obdelavo prejemali naključno, torej niti po posameznih SE, niti po
datumu izkopavanja, lahko govorimo o naključnem vzorcu. Gre torej za vzorec vseh pokrovov in
polovice gradiva.
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profiliran držaj velikega premera je ločen od telesa le s profilacijo. Neizraziti držaji so
značilni za visoke pokrove v obliki prekucnjene črke "U". Ta tip pokrova se pojavlja v
14. in prvi polovici 15. stoletja (Ruttkay 1995, Obr. 9: 3; Kaltenberger 1997, Taf.
11: 188; Štular 2009a, T. 21: 11).
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Graf 15: Šentvid pri Stični, številčnost odlomkov pokrovov po posameznih SE.
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Graf 16: Šentvid pri Stični, pokrovi, številčnost tipov držajev.

V vzorcu je bilo 53 ustij pokrovov, ki jih lahko razdelimo v 13 različnih tipov. Pri tem
smo kot izhodišče uporabili tipologijo Birgit Münz (Münz 1997, Tafel 89), ki smo jo
razširili s tremi tipi odebeljenih ustij pokrovov: 3.6, 3.7 in 3.8 (slika 107).
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Slika 107: Tipologija ustij pokrovov srednjeveških loncev (prilagojeno in razširjeno po Munz 1997,
TAF. 89).

Skoraj štiri petine vseh analiziranih ustij pokrovov izvira iz SE 1040 in 1045, kljub
temu pa so že med tema dvema plastmi občutne razlike. V SE 1040 prevladujejo tipi
P1.2, P3.6 in P.3.7. Nasprotno je v SE 1045 zastopana široka paleta tipov ustij,
omenjeni tipi pa le posamič (graf 17). Ustja pokrovov sicer ne sodijo med časovno
občutljive elemente, kljub temu, da lahko pričakujemo soodvisnost z nekaterimi tipi
pokrovnih ustij loncev. Ugotovljene razlike v zastopanosti posameznih tipov torej
niso nujno časovno pogojene. V kolikor pa bo v nadaljnji analizi najdišča Šentvid pri
Stični – Župnišče 2011 časovna razlika med SE 1040 in 1045 potrjena, bo potrebno
obravnavati tudi to možnost.
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Graf 17: Šentvid pri Stični, številčnost tipov ustij po posameznih SE.

7.4.4.

Vrči

Vrči so bili namenjeni hranjenju, prenašanju in točenju tekočine. Ta oblika lončenega
posodja postane številčnejša v poznem srednjem veku (Predovnik 2003, 60;
Klokočovnik 2010, 115). V obravnavanem gradivu smo dokumentirali 54 odlomkov, ki
jih je bilo moč opredeliti kot vrče. Zdi se, da so bili vrči razmeroma redek oblikovni
tip. Očitno so bili namenjeni le zelo specializirani uporabi, kot na primer prinašanje
vode z locnatimi vrči (Štular 2009a, 133-134 in tam navedena literatura), katerih 2
primerka smo dokumentirali tudi na obravnavanem najdišču. Vse vrče smo na
podlagi opazovanih lastnosti opredelili kot poznosrednjeveške in zgodnjenovoveške,
kar je skladno s splošnimi ugotovitvami o majhni tipološki raznovrstnosti
visokosrednjeveške lončenine: vrči so v zgodnjem- in visokem srednjem veku izredno
redek oblikovni tip (prim. Pleterski 2010, 60-61 in Štular 2009a, 123-139).
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Slika 108: Tipološki razvoj locnatih vrčev (po Štular 2009a, sl. 6.6).

Tudi vrči ne sodijo med časovno občutljivo gradivo. Nekateri značilni elementi so na
primer z vrezovanjem okrašeni ročaji, ki so najpogostejši v 15. stoletju (npr.
Predovnik 2003, št. 342, 352). Po en takšen odlomek smo dokumentirali v SE 1045
in 1122. Ustja nekaterih vrčev, ki so tipološko enaka ustjem loncev, lahko tako tudi
datiramo. V obravnaven gradivu je zastopan en tak primer, vrč z ustjem tipa 10C-1 v
SE 1004. Ta tip ustja je datiran v čas od 11. do 14. stoletja. Potemtakem bi šlo za
enega starejših vrčev, kar bi lahko potrjevalo domnevo, da so se vrči kot posebna
oblika tipološko razvili iz loncev v času velikih tehnoloških in družbenih sprememb v
13. stoletju (prim. Štular 2009b).
Na najdišču smo dokumentirali tudi dva odlomka locnatih vrčev za vodo, po eden v
SE 1016 in 1045. Ker gre za majhne odlomke, natančnejša opredelitev ni možna.
Glede na kontekst celotnega najdišča je verjetno pričakovati, da gre za najmlajše
variante teh vrčev, ki so datirane v 15. stoletje (prim. slika 108).
Da gre pri vrčih za posodje iz samega konca srednjega veka potrjuje tudi podatek, da
je skoraj polovica vrčev iz obravnavanega najdišča tudi opremljena tudi z loščem
(graf 18). Ta tehnika se namreč v Srednji Evropi pojavi šele v poznem srednjem veku
(Štular 2009b, 117 in tam navedena literatura), na obravnavanem območju pa,
kolikor je soditi po gradivu iz dobro objavljenih najdišč (npr. Predovnik 2003),
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postane pogostejša šele od 15. stoletja dalje. Verjetno ni naključje, da so v SE 1122
skupaj s tipološko najstarejšimi lonci vrči redki, glaziranih vrčev pa sploh ni.
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Graf 18: Šentvid pri Stični, številčnost poznosrednjeveških neglaziranih (PSV) in glaziranih (PSVg)
vrčev.

7.4.5.

Sklede

Sklede so tisti oblikovni tip posodja, katerega namembnost je tudi v srednjeveških
kontekstih jasna. Gre za servirno posodje, ki je bilo pretežno namenjeno serviranju
hrane. Zdi se, da ima ta oblikovni tip lončenine tesne povezave s t. i. miznim
horizontom bivanja: uporaba skled se je kot servirno posodje razmahnila hkrati z
uporabo mize (prim. Pleterski 2008, 17-30; Štular 2009c, 81). Morda so bile vsaj
nekatere poznosrednjeveške neglazirane sklede uporabljene tudi za pripravo hrane,
podobno kot zgodnjesrednjeveške sklede s pokrovno skledo (Pleterski 2008, 78).
V analiziranem gradivu imamo med skledami zastopana dva tipološko povsem ločena
tipa. Prvi tip so neglazirane sklede, ki so izdelane iz istih surovin ter z isto tehniko kot
poznosrednjeveški lonci. Drugi tip so sklede okrašene s tehniko graviranja in
prozorne glazure (prim. Mileusnić 2009, 102-115). Te sklede pogosto nepravilno
imenujemo kar majolika po sočasni lončenini, ki so jo izdelovali v Sredozemlju. V
primeru gradiva iz analiziranega najdišča gre lončenino lokalne proizvodnje, ki je še
zelo slabo raziskana (Štular 2009a, 134-135 za pregled starejše literature; Kovacs
2009). To je namizna lončenina, ki je bila distribuirana v servisih (Mileusnić 2009,
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103). Kljub temu, da gre za fino servirno posodje, pa ne moremo govoriti o prestižni
lončenini najvišjih družbenih slojev (ustna informacija Z. Mileusnić).
Zaenkrat še ni jasno, ali gre pri obeh tipih za kronološke ali funkcionalne razlike.
Obravnavano najdišče nudi dober vpogled v to vprašanje, saj je zastopanost obeh
tipov obratno sorazmerna in razen pri SE 1019 skorajda izključujoča (graf 19). Zgolj
na podlagi primerjave z zastopanostjo tipov ustij loncev (graf 12) še ni mogoče podati
trdnih zaključkov. Ob primerjavi SE 1139, 1019, 1045 in 1040 se zdi, da je močnejši
kronološki pokazatelj količina graviranih skled kot pa razmerje med neglaziranimi in
graviranimi skledami. V nadaljnji analizi, ki presega domet tega poročila, bomo na
podlagi analize stratigrafskih kontekstov prepoznali, ali gre za kronološke
(primerjava s Harisovim diagramom) ali funkcionalne (glede na interpretacijo
posameznih SE) razlike.

Sklede
89

PSS

40

PSSg

30

25

23

Ni pod.

1166

1227

1137

1120

1044

1038

1033

1020

1187

1054

11
20 10 10 10 1 01 01 01 01 01 02 06 7
1016

6

1122

11

2

1040

0

32

1045

10

42
34

1019

20

1139

Število (∑ 301)

50

Graf 19: Šentvid pri Stični, številčnost skled po posameznih SE. Gradivo je prikazano z dvojnim
razvrščanjem. SE z večjim deležem neglaziranih skled na levi in SE z večjim deležem glaziranih skled
na desni strani.

Pionirski korak na področju preučevanja graviranega namiznega posodja lokalne (t. j.
ne-sredozemske) produkcije je naredila madžarska raziskovalka Kovacs (Kovacs
2009), saj so bile ostale raziskave bodisi usmerjene v lončenino sredozemske
produkcije (Mileusnić 2009), bodisi je šlo le za skromne predstavitve gradiva brez
raziskovalnih ambicij (npr. Štukl 2004).
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Omenjena raziskovalka je pokazala, da ima gradivo iz gradu Bajscavar (jugozahodna
Madžarska), ki je odlično datirano v čas med letom 1578 in 1600, najboljše
primerjave ravno v osrednji in zahodni Sloveniji, v Škofji Loki in Ljubljani. Temu
gradivu lahko dodamo še Mali grad (Štular 2009a, 134-135) in seveda na tem mestu
analizirano gradivo. S tem pojem loška slikana keramika, ki je bil v uporabi v
preteklih desetletjih (Slabe 1977), dobi nov, širši pomen.
Pri obravnavi graviranega namiznega posodja je kronološko najpomembnejši
okras (Mileusnić 2009, 79). Veliko večino motivov, dokumentiranih na najdišču
Šentvid pri Stični (slika 109), najdemo tudi na madžarskem najdišču Bajscavar in
obratno. Površina posode je razdeljena s koncentričnimi krožnicami, ki v centralnem
delu tvorijo medaljon znotraj katerega je centralni motiv. Ob robu sta vrezani dve
koncentrični krožnici, ki tvorita borduro oziroma okrasni trak. Bordura je okrašena z
različnimi geometričnimi motivi: meandri, metope z mrežnim ornamentom ali
metope. Na obeh najdiščih je ista tudi izvedba okrasa, graviranje s konico oziroma
tehnika a punta. Gre torej za izjemno sorodno gradivo, ki je bilo zagotovo v uporabi v
zadnji četrtini 16. stoletja (Kovacs 2009), verjetno pa od konca 15. do sredine 17.
stoletja (Štular 2009a, 134 in tam navedena literatura).
V gradivu tako po ohranjenosti kot tudi po motivu izstopa gravirana skleda z
motivom hortus conclusus. Gre za priljubljen motiv, za katerega je značilno, da je
osrednje polje ograjeno. Znotraj ograde je v osrednjem medaljonu prikazana žival ali
portret. V primeru naše posode je v središču prikazana ptica, ograda pa je
simbolizirana z geometrično baduro (slika 110). Tovrstne posode običajno niso bile
del servisa, temveč so bile uporabljene posamič, pogosto kot darilo ob posebnih
življenjskih dogodkih kot so birma ali poroka (ustna informacija Z. Mileusnić).
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Slika 109: Šentvid pri Stični, izbor odlomkov graviranega servirnega posodja (foto: U. Cetinski in K.
Ofentavšek).
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Slika 110: Šentvid pri Stični, servirna skleda z graviranim okrasom z rajskim motivom (foto: B.
Štular).

7.4.6.

Čaše

Čaše uvrščamo med servirno posodje, saj so bile namenjene pitju. Še v poznem
srednjem veku so čaše razmeroma redke. Kot kaže so pred tem za pitje uporabljali
posode iz drugih snovi, lesa ali kovine in tudi stekla, kakor pričajo najdeni odlomki
steklenih kozarcev. Najstarejše lončene posode, ki so jih morda uporabljali za pitje,
verjetneje pa so bile namenjene shranjevanju začimb in dišav, so majhni, do 9 cm
visoki lončki z navzven izvihanim ustjem, ki presega največji obod trupa (Predovnik
2003, 61-62). V obravnavenm gradivu je 15 čaš. Po razmeroma majhnih odlomkih
sodimo, da so zastopane predvsem enostavne konične čaše z nepoudarjenim ustjem.
Osrednji del trupa je pogosto stopničasto žlebljen ali povsem gladek. Takšne čaše so
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bile na najdišču Trdnjava Kostanjevica dokumentirane v ruševinskih plasteh,
datiranih v drugo polovico 15. stoletja (Predovnik 2003, št. 562-583).
Da gre v resnici za oblikovni tip, ki postane pogostejši šele v zgodnjem novem veku
dokazuje majhno število najdb na obravnavanem najdišču in prevladovanje
glaziranih čaš.
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Graf 20: Šentvid pri Stični, številčnost neglaziranih (PSC) in glaziranih (PSCg) čaš.

7.4.7.

Pečnice

V obravnavanem gradivu smo dokumentirali 49 odlomkov pečnic. Pečnice so sestavni
del lončene peči za ogrevanje prostorov, katere preučevanje ima dolgo tradicijo.
Razvoj lončenih peči se je pričel na gradovih v 10. stoletju in postopoma so se razvile
prave lončene peči, za katere je značilno, da sta kurilni in ogrevani prostor ločena ter
da je celotna kupola sestavljena iz pečnic. Pogoj za slednje so kvadratne pečnice, ki so
omogočale, da je bila celotna nadgradnja peči izdelana iz pečnic. Takšne peči so se
razširile v 14. stoletju. Za zunanji izgled peči so pomembno novost predstavljale
oploščene pečnice, ki so se prav tako pojavile v 14. stoletju, že takoj v prvi polovici 14.
stoletja tudi glazirane oploščene pečnice. A na začetku slednje izvirajo iz
specializiranih delavnic in so redke. Na koncu 15. stoletja, predvsem od 16. stoletja
dalje, prevladajo pečnice katerih zunanjo površino prekriva kositrova glazura (Tauber
1980, 325-332; Felgenhauer-Schmiedt 1995, 125; Štular 2009a, 135-137 in tam
navedena literatura).
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Graf 21: Šentvid pri Stični, številčnost skledastih pečnic (PEC 1) in oploščenih neglaziranih (PEC 2)
ter glaziranih pečnic (PECg) po SE.

Na najdišču Šentvid pri Stični med 49 odlomki pečnic najdemo skledaste pečnice s
kvadratnim robom ustja in neglazirane ter glazirane oploščene pečnice. Prve so
tipološko starejše in se pojavljajo od 13. stoletja dalje. Neglazirane oploščene
pečnice so izdelovali predvsem v 14. in deloma v 15. stoletju, kasneje skorajda
izključno glazirane. Pri datiranju odlomkov pečnic je potrebno upoštevati še dva
pomembna dejavnika. Prvi je družbeni status lastnikov in drugi dolgi čas uporabe.
Premožni meščani so v 15. stoletju uporabljali tipološko enake peči, kot so bile v
uporabi na gradovih 14. stoletja. Te peči so bile pogosto v uporabi zelo dolgo.
Glazirana oploščena pečnica, tipološko povsem enaka tistim, izdelanim za grajsko peč
v 14. stoletju, se lahko na primer znajde na meščanskem odpadu šele na koncu 16.
stoletja.
Tipološko starejše skledaste pečnice se skupaj v večjem številu pojavljajo v SE 1020 in
1045. V obeh SE najdemo tudi oploščene pečnice. Vendar v SE 1019 in 1040, v katerih
prevladujejo tipološko mlajši lonci (prim. graf 12) najdemo zgolj oploščene pečnice v
večjem številu.
Na oploščenih pečnicah iz obravnavanega najdišča najdemo naslednje ornamente:
prizor lova (OBD 1011, PN 1031), floralni motiv (OBD 2233, 2449) in geometrijski
motiv (OBD 2198).
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Tafonomija lončenine

Kot smo že omenili (glej podpoglavje Metodologija) pravilno zajemanje merskih
podatkov omogoča pridobiti ključne podatke o tafonomiji lončenine oziroma
natančneje, o nekaterih podepozicijskih procesih. V pričujoči analizi smo vsak
odlomek razvrstili v enega izmed treh velikostnih razredov glede na površino: do 4
cm2, 4 do 25 cm2 in nad 25 cm2.
Interpretacija posameznih SE zgolj na podlagi deležev velikostnih razredov odlomkov
seveda ni možna. Statistično določena normalne oziroma povprečna razporeditev ni
prenosljiva iz enega najdišča na drugega. Na končno stanje oziroma velikost
odlomkov namreč najbolj vplivajo naslednji dejavniki:
•

depozicijski procesi,

•

podepozicijski procesi,

•

kakovosti lončenine in

•

kemijske lastnosti zemljine.

Dejavnik, ki nas zanima so seveda depozicijski procesi oziroma okoliščine, v katerih
se je formirala opazovana SE. Resnih poskusov kvantifikacije ostalih treh lastnosti ne
poznamo, zato nam preostane le opazovanje v pogojih, ko so podepozicijski procesi,
kakovost lončenine in kemizem zemljine konstantni. Tak pogoj je izpolnjen kadar, kot
v našem primeru, opazujemo enofazno najdišče manjšega obsega brez pomembnejših
podepozicijskih procesov.
Izhodišče tovrstne analize temelji na aksiomu, ki se glasi: lončenina pod vplivom
mehanskih sil razpada na vedno manjše kose. V običajnem življenjskem ciklu
lončenine so te mehanske sile najpogosteje posledica rokovanja uporabnikov
posameznega predmeta in/ali uporabnikov prostora, na katerem se predmet nahaja.
Najpogosteje je naveden hipotetični proces od najdb in situ do terciarnega odpada
oziroma zasutja (sl. 111).
V praksi seveda naletimo na številne probleme, ki jih lahko povzamemo v dveh
točkah. Prva je problem določitve velikostnih razredov in druga, značilna za celotno
arheološko vedo, kako med neštetimi možnostmi izluščiti proces, ki je povzročil
razpad konkretnega odlomka. Povsem zanesljivega odgovora seveda ni; ponovno,
enako kot v arheologiji sicer.
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Slika 111: Tafonomija lončenine, hipotetični proces razpadanja odlomkov lončenine.
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Graf 22: Šentvid pri Stični, število odlomkov v posameznem velikostnem razredu.

Zato se zadovoljimo z najboljšim možnim približkom. Velikostne razrede določamo
kot odstopanja od povprečja, procese pa združujemo v večje skupine. V našem
primeru smo velikostne razrede določili vnaprej na podlagi predhodnih analiz (glej
Metodologija), deleže pa bomo obravnavali glede na povprečje najdišča. Procese, ki
jih s tem postopkom skušamo zaznati opisujemo kot primarni odpad, sekundarni
odpad in uporabna površina. Te interpretacije seveda nimajo namena (p)ostati
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dokončne interpretacije vseh SE temveč so v pomoč pri nadaljnji analizi. Dejansko
pomenijo zgolj: odlomki nadpovprečne velikosti, odlomki povprečne velikosti in
odlomki podpovprečne velikosti.
Pravilnost odločitve pri izbiri velikostnih razredov potrjuje zgornja preglednica, ki
ima obliko normalne statistične razporeditve imenovane tudi zvončasta ali Gaussova
krivulja. Velik potencial te metode na analiziranem najdišču potrjuje podatek, da se le
30% SE-jev približuje pričakovani vrednosti oziroma normalni razporeditvi
velikostnih razredov. Kot pove že ime, pričakovana vrednost, bi statistično takšno
razporeditev imela večina SE-jev. Relevantnost metode potrjuje dejstvo, da
interpretacije ne kažejo zvončaste krivulje.

Interpretacija SE glede na tafonomijo lončenine
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Graf 23: Šentvid pri Stični, tafonomija lončenine. Število SE glede na interpretacijo.
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Graf 24: Šentvid pri Stični, razmerje deležev velikostnih razredov odlomkov v SE z 20 ali več odlomki.
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Graf 25: Šentvid pri Stični, teža gradbenega materiala v poznosrednjeveških oz. zgodnjenovoveških
SE.

Majhni odlomki prevladujejo v naslednjih SE: 1000, 1001, 1004, 1014, 1020,
1021, 1024, 1034, 1037, 1038, 1042, 1044, 1128, 1143, 1145, 1149, 1156,
1163, 1166, 1187, 1201, 1227 in 1233. Te SE interpretiramo kot uporabne površine
oziroma terciarni odpad. Povprečni distribuciji velikostnih razredov odlomkov,
torej taki kjer je največ odlomkov srednje velikosti, imajo: SE 1019, 1033, 1040,
1054, 1120, 1122, 1139, 1161 in 1211. Te interpretiramo kot sekundarni odpad.
V petih SE je število velikih odlomkov nadpovprečno: SE 1016, 1036, 1045, 1135,
1137. Glede na lončenino naštete SE interpretiramo kot primarni odpad.
V primerjavi z "običajno" naselbinsko lončenino (npr. Štular 2009a, 150-156;
Pleterski 2010, 20; Štular 2010, 266-267) izstopa izjemno velik delež velikih
odlomkov. Del odgovora dobimo s primerjavo deleža velikih odlomkov in števila SE, v
katerih prevladujejo veliki odlomki. Delež velikih odlomkov je nadpovprečen, število
SE – sicer kategorija, ki jo je skorajda ne dopušča med najdiščne primerjave – s
prevladujočimi velikimi odlomki pa pričakovano nizko. Ta podatek dodatno poudarja,
da je koncentracija velikih odlomkov v SE 1016, 1036, 1045 res izjemna in skorajda ni
dvoma, da je bila lončenina odložena neposredno v/na te SE, ki so bili zaščiteni pred
kakršnimikoli mehanskimi vplivi. Tudi proces nastanka plasti je bil najverjetneje
hiter. Vse to v kombinaciji s sestavo najdb govori, da imamo opravka s hišnim
odpadom.
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Gradbeni material

Na najdišču Šentvid pri Stični smo dokumentirali 100,3 kg gradbenega materiala,
pretežno strešnikov in zidakov. Ker na obravnavanem prostoru datiranje
poznosrednjeveškega in zgodnjenovoveškega gradbenega materiala ni razvito, bomo v
nadaljevanju na kratko predstavili le gradivo iz SE, ki jih na podlagi lončenine
datiramo v pozni srednji oziroma zgodnji novi vek (graf 25).
Že bežna primerjava količine gradbenega materiala s količino lončenine (graf 26)
pokaže, da je gradbeni material zastopan v večini SE z razmeroma majhnim, a
konstantnim, deležem pod 10 odstotkov. Ta podatek je morda presenetljiv v
primerjavi z na primer rimskodobnimi ali novoveškimi najdišči, a za obravnavano
obdobje pričakovan. Opeka na obravnavanem prostoru pred 16. stoletjem ni postala
pomemben gradbeni material (npr. Egan 1998, 34; Crouzet 2001, 25-31 in 96). Kot
rečeno, prevladujejo strešniki, po čemer lahko sklepamo, da so bile stene stavb
grajene pretežno iz kamna in/ali lesa. Vendar pa ne kaže, da bi se delež opeke
spreminjal v času, saj je enakomerno zastopan tako v SE s tipološko starejšo
lončenino (SE 1122, 1137) kot tudi v tistih z mlajšo (SE 1019, 1120).
Stanje raziskav ne dopušča, da bi z analizo gradbenega materiala prišli do
pomembnih spoznanj o obravnavanem najdišču. Velja pa obratno, da najdišče nudi
solidno izhodišče za študijo poznosrednjeveškega in zgodnjenovoveškega gradbenega
materiala.
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Graf 26: Šentvid pri Stični, masa lončenine po SE.
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Druge srednjeveške najdbe

7.5.1.

Železo

Na najdišču Šentvid pri Stični smo dokumentirali 295 železnih predmetov. Med

Vrsta predmeta

predmeti so najštevilčnejši žeblji, sledijo okovi (graf 27).
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Graf 27: Šentvid pri Stični, vrste železnih najdb.
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Graf 28: Šentvid pri Stični, dolžina žebljev.

Žeblji so bili od visokega srednjega veka dalje med najpogostejšimi železnimi
predmeti, zato so tudi med najpogostejšimi najdbami. Žeblji sodijo med strogo
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funkcionalne predmete, kar pomeni, da so časovno slabo opredeljivi. O njihovi
namembnosti govorita oblika in velikost. pri obliki je najpomembnejša glavica, ki je
sicer res vedno potrebna za zabijanje, vendar ima potem lahko tudi krasilen
(pohištvo) ali uporaben (čevlji, podkve) pomen (prim. Predovnik 2003, 88). Pri
opredeljevanju oblik smo sledili shemi, ki jo za Blejsko pristavo pripravlja A.
Pleterski. Izpovedna je dolžina žebljev. Žeblji dolžine 10 centimetrov in več so
verjetno vezali stavbne elemente, podkovski žeblji ne presegajo dolžine 5 centimetrov,
še manjši so žeblji za podkovanje čevljev (Štular 2009a, 90-92 in tam navedena
literatura).
V analiziranem gradivu smo lahko določili dolžino 66 žebljev, na podlagi katerih
lahko gradivo razmeroma zanesljivo razdelimo v tri skupine, ki so večidel tudi
funkcionalne (graf 28):
•

podkovski žeblji od 2,9 do 4,2 cm

•

pritrdilni žeblji od 4,6 do 10,2 cm

•

strukturni oz. stavbni žeblji od 14,6 do 19 cm.

V srednjeveških plasteh je število opredeljivih žebljev premajhno za določno
interpretacijo. opazna je odsotnost največjih žebljev, ki so se uporabljali pri gradnji,
na primer za vezavo konstrukcijskih elementov ostrešja. Zdi se, da so v ta namen v
srednjem veku uporabljali predvsem lesene vezne člene. V SE 1019, 1040 in 1045 so
podkovski in pritrdilni žeblji zastopani enakovredno, v SE 1120 in 1199 pa so le
pritrdilni žeblji (graf 29).
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Graf 29: Šentvid pri Stični, funkcionalna opredelitev žebljev v srednjeveških SE.
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Med ostalimi opredeljivimi železnimi predmeti prevladujejo okovi. Večinoma gre za
zelo slabo ohranjene predmete iz železne pločevine, ki so funkcionalno in časovno
podrobneje neopredeljivi. Po en okov najdemo tudi v srednjeveških SE 1045, 1122 in
1128. novoveški pločevinast okov iz SE 1019 obravnavamo kot infiltriran artefakt.
Okove v ostalih naštetih SE lahko interpretiramo kot okove pohištva ali lesenih
stavbnih elementov.
Vse pasne spone sodijo v skupino časovno malo izpovednih kvadratnih pasnih spon
(prim. Štular 2009a, 103-104) in so bile najdene v SE skupaj z novoveško lončenino.
Enako velja tudi za sponke (fibule) in fragmente orodja, ki so poznonovoveški. V to
skupino sodi tudi novoveški vrtljivi ključ z brado (SE 1021; PN 1008) štirje tordiranih
verižnih členkov (SE 1020; PN 1026) in okrogli verižni člen s pravokotnim presekom
ter del mehanizma za obešanje kotla (SE 1233; PN 1054; prim. Štular 2009a, 71-72 in
tam navedeno literaturo).
7.5.2.

Ostale kovine

Med 33 ostalimi kovinski predmeti prevladujejo podrobneje nedoločljivi kosi
pločevine ali aplike. Med predmeti iz srednjeveških plasti sta le dva opredeljiva
predmeta, bucika (SE 1019) in krogla (SE 1120; PN 1050). Oba predmeta sta časovno
podrobneje neopredeljiva, funkcionalno pa zelo jasna: bucika je del šivalnega pribora,
krogla je najverjetneje neuporabljen izstrelek ognjenega orožja. Potrebno je
poudariti, da oba predmeta glede na obliko sodita med tiste, ki se pogosto vrinejo
oziroma infiltrirajo v nižje ležeče SE.
Med zanimivejše drobne najdbe iz srednjeveških kontekstov sodi svetinjica s
prizorom križanja (SE 1045; PN 1036). Svetinjice uvrščamo v širšo skupino
devocionalij, nabožnih predmetov za liturgijo ali za splošno rabo vernikov. Svetinjice
so verniki nosili ob sebi kot amulete, jih obešali v hlevu ali hiši ter zakopavali na
poljih; ženske so jih nosile kot okras. Pojavile so se v 16. stoletju in povsem
izpodrinile starejša romarska znamenja. V 17. stoletju so se pojavile svetinjice s
podobami svetnikov, ko se je tudi uveljavilo obojestransko okraševanje. Ob koncu 18.
stoletja je priljubljenost svetinjic upadla, a je v 19. stoletju ponovno oživela. Manjše
svetinjice izdelane iz barvnih (ne dragih) kovin so imele nizko monetarno vrednost
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(Predovnik et al. 2008, 84-86). Za svetinjico iz Šentvida se glede na obliko zdi
najverjetnejša datacija v 16. stoletje.
Dokumentirani sta bili tudi dve jedilni žlici s tordiranim ročajem (prva v SE 1024, PN
1010 in druga brez konteksta, PN 1009). Tovrstne žlice sicer najdemo tudi med
poznosrednjeveškim gradivom (Egan 1998, 244-252), pogoste pa so postale šele v
novem veku. Glede na kontekste prve izmed obeh žlic je zelo verjetno, da gre za
razmeroma mlada, vsekakor posrednjeveška predmeta.
V SE 1024 je bil dokumentiran tudi bronast gumb, za katerega velja podobno:
tovrstni časovno težko opredeljivi predmeti se v srednjem veku sicer pojavljajo (Egan
and Pritchard 2002, 272-280), a so predvsem v neprestižnih kontekstih mnogo
pogostejši v novem veku; glede na kontekst sodimo, da gre za novoveški predmet.
Odlomek svinčenega okenskega vitraža (SE 1020; PN 1024) sicer izvira iz
novoveškega konteksta, a je lahko precej starejši. Tovrstni vitraži so bili v uporabi od
13. stoletja dalje za izdelavo okenskih vitražev prestižnih bivališč in cerkvenih
objektov (Egan 1998, 51-52). Povsem verjetna je domneva, da gre za del cerkvenega
okna, ki je prav lahko poznosrednjeveške "gotske" starosti.
7.5.3.

Steklo

V gradivu smo dokumetirali 528 odlomkov stekla, kar 62 odstotkov od tega odpade
na namizno steklo v SE 1040. Večja količina namiznega stekla v srednjeveških
kontekstih je še v SE 1045, 1201 in 1019. V veliki večini gre za zelo majhne odlomke,
ki so podrobneje neopredeljivi. Med večjimi odlomki prevladujejo odebeljeni deli
pecljev pecljatih kozarcev – tipa 21 in 29 po Lazarjevi (Lazar 2001, 90) – kakršni so
pogosti v 16. stoletju (Kos 2007, 43-49).
Največ okenskega stekla je v SE 1128, vendar gre za moderno steklo, kot tudi v SE
1020 in 1037. Za okensko steklo v SE 1199 pa se zdi, da bi bilo lahko
poznosrednjeveškega oziroma verjetneje zgodnjenovoveškega datuma.
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Graf 30: Šentvid pri Stični, številčnost namiznega (SN) in okenskega (SO) stekla po SE (vrednost SN
za SE 1040 je 326).

7.6.

Kosti

Kosti smo opredelili le preliminarno, natančnejša analiza bo opravljena naknadno
(glej Prilogo 8). Zajemali smo le tiste podatke, za katere ni potrebno specialistično
znanje. To so podatki o velikostnem razredu živali (mikro, mala, srednja, velika), o
vrsti kosti (dolga, ploščata, vretence, lobanjska) ter o prisotnosti sledov na kosteh.
S pomočjo prvega podatka je možna preliminarna opredelitev živali, seveda zgolj ob
predpostavki da gre za živali, ki so bile najpogostejše v obravnavanem obdobju:
•

mikro: mali sesalci (miš, voluhar…);
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•

mala: perutnina, mali domači sesalci (zajec, mačka, pes…);

•

srednja: domači sesalci srednje velikosti (svinja, ovca/koza);

•

velika: veliki domači sesalci (govedo, konji).

Vrste kosti:
dolge: kosti okončin, rebra;

•

ploščate: kosti medenice in ramenskega obroča;

•

nožne;

•

vretenca in

•

lobanjske.

SE

•
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Graf 31: Šentvid pri Stični, številčnost živalskih kosti v SE s 5 ali več kostmi.

Prisotnost sledov:
•

sekanje: sledi načrtnega razkosavanja živali;

•

obglodana: sledi zob zveri, verjetno predvsem psov;

•

brez sledi.

Na najdišču smo dokumentirali 1104 kosti oz. fragmentov kosti, od tega 2 tretjini v
štirih SE: 1020, 1045, 1122 in 1143 (graf 31).
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Zaključek

Po pričakovanju je datacijsko najbolj izpovedno gradivo lončenina, natančneje lonci.
Kljub temu, da za obravnavano območje – kot tudi za preostanek Slovenije – še
nimamo

moderne

tipo-kronološke

sheme

oziroma

neodvisno

datiranega

primerjalnega gradiva, je gradivo izpovedno že zaradi same količine: 16.844
odlomkov. V analizi gradiva smo to izkoristili tako, da smo na podlagi lončenine
kolikor je bilo mogoče (graf 12) časovno opredelili posamezne SE. Analize vsega
ostalega gradiva smo opravili glede na lončenino v posamezni SE. Ta metoda se je pri
preučevanju srednjeveških najdišč v preteklosti izkazala za najuspešnejšo (npr. serija
Medieval Finds from Excavations in London pa tudi Predovnik 2003 in Štular
2009a). Vendar je za verodostojnejši rezultat potrebno rezultate analize lončenine
soočiti z rezultati stratigrafske analize in opraviti t. i. dinamično analizo, v kateri
medsebojno usklajujemo rezultate stratigrafske analize in analize artefaktov
(Pleterski 2002, 49-53; prim. Gutjahr and Tifengraber 2003).
Manjši delež gradiva predstavlja novoveška lončenina, ki je bila izdelana
najverjetneje od sredine 19. stoletja dalje. Ta prevladuje v SE 1000, 1004, 1014, 1020,
1021, 1024, 1033, 1034, 1037, 1038, 1156, 1166, 1170 in 1233 ter deloma v SE 1165 in
1187. V ostalih SE je te lončenine manj kot 5 odstotkov in jo interpretiramo kot
infiltrirano.
Večino lončenine opredeljujemo kot poznosrednjeveško oziroma zgodnjenovoveško.
Ta lončenina je bila izdelana morda deloma še v 14., večinoma pa proti koncu 15. in v
16. stoletju.
Tipološko najstarejše gradivo v vseh ozirih je bilo dokumentirano v SE 1122; vsaj del
tega gradiva zagotovo ni mlajši od 14. stoletja, morda pa sodi celo v konec 13. stoletja.
Glede na tipološki razpon gradiva sodimo, da je SE 1122 t. i. kontekst dolgega
odlaganja, na podlagi tafonomije lončenine pa SE interpretiramo kot sekundarni
odpad. Sekundarni odpad, ki vsebuje gradivo s časovnim razponom enega stoletja,
torej.
Po količini in dobri ohranjenosti močno izstopa SE 1045: 106,2 kg lončenine, 11,5 kg
gradbenega materiala, 28 kovinskih predmetov, 16 steklenih fragmentov in 255
fragmentov živalskih kosti. Med lončenino prevladujejo veliki odlomki (graf 24) in
zato SE interpretiramo kot primarni odpad. Tipološki razpon lončenine ni tako širok
122

S. Porenta, B. Štular, T. Verbič, Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču Šentvid pri Stični - Župnijski dom,
parc. št. 20, 21/1, 23 , vse k.o. Šentvid (EŠD 15621, 732, 15724).

© Arhej d.o.o.

kot pri SE 1122, zato sodimo, da je tudi čas odlaganja artefaktov krajši. Kljub temu, da
verjetno ne moremo govoriti o enkratnem dogodku, t. i. zaprtem kontekstu, je
gradivo te SE zelo primerno za nadaljnje analize, bodisi kronološke (tipo-kronološki
razpon), bodisi historične (hišni inventar, družbeni položaj uporabnikov, prehrana).
Podobno, a v nekoliko manjši meri velja tudi za SE 1040 (58,3 kg lončenine) in SE
1019 (54,6 kg lončenine). Naštete SE so nastale v 15. ali 16. stoletju. Morda ne
naredimo prevelike napake, če nastanek SE 1045 postavimo v konec 15. in začetek 16.
stoletja, SE 1019 in 1040 pa v 16. stoletje.
Za nadaljnji razvoj stroke so izjemnega pomena dobro stratificirane najdbe
servirnega posodja okrašenega z graviranjem, znane kot loška slikana keramika (sl.
109, 110). Gre za izjemno slabo raziskano zvrst gradiva, ki se pojavlja v osrednji
Sloveniji in, po doslej znanih podatkih, na vzhodnem Madžarskem (srednjeveški
Kranjska in Štajerska). Gradivo iz najdišča Šentvid pri Stični je prvo najdišče z večjo
količina tovrstnega gradiva z znanim kontekstom in stratigrafijo. Predmet tega
poročila je bila osnovna analiza gradiva, ki sodi v 16. stoletje.
Med kovinskimi in steklenimi najdbami ni časovno ali drugače izpovednega gradiva,
ki bi izviralo iz kontekstov 15. in 16. stoletja. Morda velja omeniti le maloštevilne
odlomke steklenih čaš iz 16. stoletja.
7.8.

Dodatek: Izkopavanja september - oktober 2011 - "ATRIJ"

V drugem delu izkopavanj na najdišču je bilo dokumentiranih 1305 artefaktov v
skupni teži 33,5 kg. Po teži je prevladoval gradbeni material (24,5 kg), po številu pa
lončenina (402 fragmentov).
Gradivo smo analizirali z zgoraj opisano metodologijo.
Med lončenino prevladujejo poznosrednjeveški oziroma zgodnjenovoveški odlomki
(PSL: 205) in novoveški oziroma moderni odlomki (NVL: 138). Dokumentiranih je
bilo tudi šest visokosrednjeveških (VSL) odlomkov (graf 32).
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Graf 32: Šentvid pri Stični, datacija lončenine po SE. Od leve proti desni so razvrščene SE od
najstarejše do najmlajše glede na tipologijo lončenine.

Pet od šestih visokosrednjeveških odlomkov ustij je bila dokumentirana v SE 1122,
kjer pa predstavljajo zgolj 5% vsega gradiva. Gre za ustja tipov 5G in 5H, ki jih
tipološko datiramo v 12. ali 13. stoletje. Ker pa v tej SE prevladuje poznosrednjeveška
lončenina (slika 112), tak zbir lončenine običajno datiramo v 13. stoletje, najkasneje v
začetek 14. stoletja (glej zgoraj). Tudi v sektorju 2 torej za SE 1122 veljajo vse že
zgoraj zapisane ugotovitve.
Izključno poznosrednjeveški oziroma zgodnjenovoveški odlomki (PSL) so bili
dokumentirani še v SE 1300, 1303 in 1307. Skupno število teh odlomkov v naštetih
SE je sicer skromno, le 11, 17 in 1 odlomek. Vendar število odlomkov v SE 1300 in
1303 zadostuje za ugotovitev, da gre za poznosrednjeveške oziroma zgodnjenovoveške
SE. V teh dveh plasteh so bili dokumentirani tudi trije odlomki ustij in sicer tipi 9B,
10D in 12A. Tipološka datacija odlomka 9B iz SE 1303 je 12. ali 13. stoletje. Razpon
datacija za tipa 10D in 12A iz SE 1300 je od 12. do 17. stoletja. Vendar najverjetneje
lahko računamo z datacijo, ki je blizu presečne datacije za oba tipa, torej 15. stoletje.
SE 1282, 1290 in 1305 izkazujejo izrazito mešan najdbni zbir, torej
poznosrednjeveško oziroma zgodnjenovoveško lončenino in moderno lončenino (PSL
in NVL). Vsota odlomkov v teh plasteh, 69, 27 in 40, zadostuje za ugotovitev, da gre
za SE modernega nastanka. Vendar so te SE očitno nastale z uničenjem
poznosrednjeveških kontekstov.
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Ostale SE z mešanimi najdbnimi zbiri, SE 1283, 1298, 1296 in 1267, imajo precej
manjši delež poznosrednjeveške oziroma zgodnjenovoveške lončenine. Velja torej, da
gre za SE modernega nastanka, vendar ni nujno, da so nastale neposredno z
uničenjem starejših plasti.
V SE 1278, 1288, 1309 in 1311 je bila dokumentirana izključno moderna
lončenina.

Tipi ustij
SE 1122

Skupaj
89

10B-1

1

10C-1

2

10C-6

1

10D

1

10F

1

4F

1

5G

3

5H

1

6E

1

6G

1

7G

4

8C

1

SE 1300

11
10D

1

12A

1

SE 1303

17
9B

1

Slika 112: Šentvid pri Stični, tipi ustij lončenine.

Med ostalimi najdbami prevladujejo žeblji, ostale kovinske najdbe in steklo (slika
113).
V SE 1122 sta bila dokumentirana dva železna žeblja, en neprepoznan fragment
bronastega predmeta in en delec žlindre. En železen žebelj je bil dokumentiran tudi v
SE 1303.
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V SE 1122 in 1303 so bili dokumentirani po trije odlomki namiznega stekla. Gre sicer
za

zelo

majhne

fragmente,

a

po

kontekstu

sodeč

lahko

govorimo

o

poznosrednjeveškem steklenem namiznem posodju.
Interpretacija sektorja 2 v ničemer ne spreminja zgoraj navedenih zaključkov.
Analiza gradiva je potrdila, da je bila SE 1122 med obema sektorjema pravilno
povezana. Izmed ostalih SE imata le SE 1300 in 1303 nekoliko večje število izključno
poznosrednjeveških oziroma zgodnjenovoveških najdb. Vendar je to število
premajhno za kakršnekoli zaključke. Izpostaviti velja le odlomka ustij tipov 10D in
12A v SE 1300, ki nakazujeta dolgotrajen nastanek te SE.
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Vrsta gradiva
1122

Število
349

bron

1

GM - gradbeni material

224

kamen

1

NVL - novoveški lonec

3

PEK - pekač (srednjev)

2

PSJ - poznosrednjeveška lojenka

2

PSL - poznosrednjeveški lonec

89

PSP - poznosrednjeveški pokrov

1

steklo izdelano v modelu

3

VSL - visokosrednjeveški lonec

5

železo

2

žlindra

1

1300

13
GM - gradbeni material (združeno) (srednjev)

2

PSL - poznosrednjeveški lonec

11

1303

37
GM - gradbeni material (združeno) (srednjev)

13

PSL - poznosrednjeveški lonec

17

steklo izdelano v modelu

3

železo

2

1307

1
PSL - poznosrednjeveški lonec

1

Slika 113: Šentvid pri Stični, zastopanost gradiva v poznosrednjeveških oziroma zgodnjenovoveških
plasteh.
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8. FAZIRANJE IN INTERPRETACIJA NAJDIŠČA
Glede na stratigrafsko sliko in podroben pregled najdb lahko ugotovitve z raziskanega
območja arheološkega najdišča Šentvid pri Stični - Župnijski dom strnemo v tri
stratigrafske faze, iz katerih beležimo prisotnost človeških aktivnosti.
8.1.

Geološka podlaga

Geološko podlago na najdišču predstavlja arheološko sterilna rumena ali rdečkasta
ilovica SE 1030, ki leži nad dolomitno podlago, katero tekom raziskav nismo
zasledili. Deloma se je pokazala kasneje na posameznih mestih pri izkopu gradbene
jame. Nastanek ilovnate podlage je poligenetski z in situ preperevanjem dolomitne
podlage, aluvialne in koluvialne komponente. Podlago lahko opišemo kot stara
reliktna tla. Ta residementirana ilovnata podlaga se je nahajala na celotnem območju
raziskav.
Kot plast geološkega nastanka, torej plast brez antropogenih posegov, smo opredelili
tudi SE 1249, ki se je ohranila le na skrajnem severovzhodnem delu najdišča. Ta
plast predstavlja zgornji pedološki horizont (O in/ali A).
8.2.

I. Faza - Srednji vek

Odkritje srednjeveških plasti ter najdb na obravnavanem območju ni presenečenje,
saj je srednjeveška poselitev Šentvida pri Stični izpričana v zgodovinskih virih (glej
poglavje 4 tega poročila). Neposredna bližina cerkve sv. Vida ter večkratna omemba
srednjeveškega trga v pisnih virih je nakazovalo, da območje raziskav verjetno
"skriva" ostanke srednjeveške poselitve. Te domneve smo s pričujočimi arheološkimi
raziskavami nedvoumno potrdili. Presenečenje ne predstavlja odkritje srednjeveške
poselitve območja samo po sebi, ampak količina in izpovednost najdb ter ohranjene
arheološke strukture, ki dopuščajo zanimive interpretacije. Prav zaradi omenjenih
dejavnikov in preglednosti ugotovitev je smiselna razdelitev širokega časovnega
razpona srednjega veka v podfaze in sicer:
•

faza I. a - zgodnji srednji vek
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•

faza I. b - visoki srednji vek

•

faza I. c - pozni srednji vek / zgodnji novi vek
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Ta razdelitev ustreza tako opazovanju in analizi stratigrafske slike najdišča kot tudi
analizi in interpretaciji gradiva. Poleg teh dveh komponent smo pri interpretaciji
najdišča upoštevali tudi pisne vire, ki so za preučevanja srednjega veka pomemben vir
informacij. Kljub temu pa je pomembno poudariti, da večina arheološkega zapisa
pripada obdobju na prehodu poznega srednjega veka v novi vek, torej fazi I. c. Fazi I.
a in I. b pa interpretiramo in ju dokazujemo posredno.
8.2.1. Faza I. a - Zgodnji srednji vek (Priloga 1)
Zgodnjesrednjeveške najdbe (lončenina), ki so bile odkrite na najdišču Šentvid pri
Stični - Župnijski dom, niso številne ter se pojavljajo v drugotnih kontekstih, ki so
opredeljeni kot nasutja, kar pomeni, da plasti, ki bi nedvomno pripadale zgodnjemu
srednjemu veku nismo odkrili. Najdbe zgodnjega srednjega veka se tako nahajajo v
SE 1003, 1004, 1019, 1020, 1040, 1120 in 1122. Kljub temu pa jih ne moremo prezreti,
še posebno, če vzamemo v obzir nastanek nasutij in stratigrafsko situacijo na
najdišču. Vsa nasutja so nastala z nasipanjem materiala iz bližnje okolice. To
nasipanje je povezano z večjimi gradbenimi posegi predvsem v novem veku in z
modernimi posegi (gradnja starega župnišča, prenove cerkve in zvonika, prezidave
cerkvenega obzidja, urejanje pokopališča, gradnja gospodarskega poslopja tik ob
območju raziskav, gradnja kulturnega doma). Z veliko gotovostjo lahko trdimo, da te
najdbe izvirajo iz teh posegov. Ker je bil večji del območja raziskav v novem veku
predmet temeljitega posega v smislu odstranjevanja starih tal do nivoja arheološko
sterilne ilovice, lahko domnevamo, da so bile morebitne zgodnjesrednjeveške plasti
popolnoma uničene. Najstarejšo plast s sledovi človeške aktivnosti smo odkrili le v
severovzhodnem delu najdišča, SE 1218 ter na skrajnem zahodnem delu, SE 1282
(poškodovana in premešana). Humozna plast predstavlja prvotno hodno površino, ki
bi jo lahko pogojno pripisali zgodnjemu srednjemu veku, v kateri pa nismo odkrili
najdb. Smo pa na nivoju SE 1218 dokumentirali devet okroglih vkopov, ki jih
interpretiramo kot jame za stojke (SE 1224, 1247, 1250, 1252, 1254, 1257, 1259,
1261, 1263). Z izjemo SE 1224, lahko vse jame povežemo v objekt pravokotne oblike
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z orientacijo v smeri sever - jug. Dimenzije tako rekonstruiranega objekta znašajo
okoli 7 x 3 m, stojke daljše stranice pa so med seboj oddaljene od 2 do 2,7 m. Ker se
stojke nahajajo ob vzhodnem robu izkopnega polja, ne moremo vedeti, ali se objekt
širi proti vzhodu. Zaradi odsotnosti najdb v polnilih jam, morebitni objekt pogojno
pripisujemo obdobju zgodnjega srednjega veka.
Več posrednih dokazov o zgodnjesrednjeveški poselitvi Šentvida pri Stični in okolice
dobimo pri pregledu znanih zgodovinskih in arheoloških analiz ožje in širše okolice.
Izpričan obstoj obsežne prafare 11 Šentvid pri Stični 12 (zagotovo župnije Šmartno pri
Litiji, Višnja Gora, Krka; morda celo župnije Dobrnič, Trebnje, Šentrupert, Mirna
peč) nedvomno pomemben pokazatelj, da je bilo območje na prehodu iz prvega v
drugo tisočletje pomembna poselitvena točka. Pražupnija predstavlja določeno
cerkveno ozemeljsko enoto s središčem pri cerkvi s krstno in pogrebno pravico, in
sicer na ozemlju, ki ga poprej praviloma ni zajemala kakšna že obstoječa župnija. V
načelu gre za škofijsko ustanovo, v našem primeru ustanovo oglejskega patriarhata, ki
ima vse kanonične pravice (patronat, ius praesentandi, ius patronatus), zaščito
svetnega premoženja (odvetništvo, advokatura) pa ima zemljiški gospod, v našem
primeru Višnjegorci. Pražupnije so v večini primerov nadomeščala stara kultna
mesta, pomembna pa je bila tudi geostrateška pozicija (prometne poti, rodovitni
okoliš). Velik ozemeljski obseg in patriarhove polne pravice sta tako najočitnejši
zunanji znamenji pražupnije. Možno je, da so nekatere pražupnije morale nastati že
pred letom 1000. Nastajati so začele takoj po umiku Madžarov vzporedno z nemško
osvojitvijo dežele in prihodom prvih fevdalcev, na Dolenjskem se je to zgodilo v 11. in
12. stoletju. V nekaterih primerih pa gre celo za ponovno vzpostavitev
predmadžarskih župnijskih tvorb, torej tvorb iz 9. in začetka 10. stoletja. Pražupnija
Šentvid pri Stični naj bi nastala po letu 1035. Höfler v svojem delu navaja dvom, da bi
pražupnija Šentvid pri Stični prvotno obsegala tudi omenjene štiri župnije (Höfler
1986, 34). Vendar pa možnosti tudi kategorično ne zavrača. Izpostavi predvsem
naslednja dejstva: patrocinij sv. Vida ni starejši od sredine 11. stoletja; Trebnje ima
11

V pravilnost izraza prafara se v poročilu ne spuščamo, lahko pa ga razumemo kot "cerkev z nad-

lokalnim pomenom".
12

Podatki o pražupnijah na splošno in pražupniji Šentvid povzeto po Höfler J. 1986, O prvih cerkvah

in pražupnijah na Slovenskem. Prolegomena k historični topografiji predjožefinskih župnij.
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izpričano staroslovansko grobišče in star patrocinij Marijinega vnebovzetja; Mirna
peč s patrocinijem sv. Kancijana nakazuje na staro oglejsko misijonsko središče;
Šentrupert ima prav tako star patrocinij sv. Ruperta. Kljub temu pa moramo
predstaviti nekaj dejstev, ki govorijo v prid zgodnejšemu datiranju šentviške prafare.
Zelo podobno situacijo kot pri Trebnjem zasledimo tudi pri Muljavi. Cerkev je
posvečena Marijinemu vnebovzetju in je spadala pod šentviško župnijo, okoli cerkve
pa se nahaja tudi staroslovansko grobišče iz obdobja köttlaške kulture (Knez 1967,
391; Höfler 1986, 45). Höfler trdi, da gre nedvomno za ustanovo stiške opatije. Cerkev
je datirana v leto 1456, kraj sam pa se omenja že leta 1280 (Mikuž 1978, 424). Glede
na starost patrocinija, cerkve s tem patrocinijem so nastajale že v 8. stoletju (Höfler
1986, 44), ter glede na odkrito staroslovansko grobišče tik ob njej, lahko povsem
upravičeno domnevamo, da današnja cerkev stoji na starejši osnovi in je bila leta
1456 le temeljito prezidana. Če to drži in dejstvo, da je Muljava bila del šentviške
župnije, pa nadalje sklepamo, da mora šentviška prafara izvirati iz obdobja köttlaške
kulture (7. - 10. stoletje), torej prafara predmadžarskega časa. Med cerkvami, ki so
bile prvotno del šentviške fare imajo nekatere zelo stare patrocinije in tudi kraji, v
katerih stojijo so omenjeni že zgodaj : cerkev sv. Petra v Dobu pri Šentvidu (1145 omemba kraja) (Mikuž 1978, 394); cerkev sv. Kozma in Damijana na Krki (1135 omemba vikariatne cerkve 13);

cerkev sv. Martina v Biču (1145 - omemba kraja,

cerkvena ladja romanska) (Mikuž 1978, 375) in v Zgornji Dragi (1238 - omemba
kraja, cerkev iz 12. stoletja) (Mikuž 1978, 250); cerkev sv. Mihaela v Malem Gabru
(1136 - omemba kraja). Poleg teh patrocinijev najdemo tudi druge patrocinije, ki so
morda nekoliko mlajšega izvora: sv. Jurij, sv. Štefan, sv. Andrej, sv. Marjeta, sv. Janez
Krstnik. Preveriti je potrebno tudi trditev, da patrocinij sv. Vida ni starejši od sredine
11. stoletja. Starejši raziskovalci problematike sv. Vida omenjajo, sicer z nekaj dvomi,
da je sv. Vid krščanski ekvivalent slovanskemu bogu Sve(n)tovitu (Kuret 2005, 379),
obširno o tej problematiki pa je pisal Katičić, ki trdi, da je Sventovit izpričan le pri
baltskih in polabskih Slovanih in da je tam zamenjava pri spreobrnitvi v krščanstvo
obstajala. Za prostor južnih Slovanov pa je mnenja, da je sv. Vid zamenjal samega
vrhovnega slovanskega boga Peruna. Peruna so nadomeščali tudi s sv. Petrom, sv.
Mihaelom, sv. Jurijem. V srednjem veku so sv. Vida povezovali z vidom in očmi,

13

http://zupnija-krka.com/Krka/Vasi_zupnije/vas_krka.htm ; vir ni naveden!
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predvsem zaradi podobnosti v izgovorjavi (Katičić 2010, 15 - 32). Obširno razlago o
pomenu in lastnostih Svantevita poda Ovsec (Ovsec 1991, 135 - 142), kjer omenja
povezave Svantevita s poljedelskim in solarnim kultom, prerokovanjem, raznimi
daritvami, žrtvovanjem. Zanimivo je tudi poimenovanje šentviškega Starega trga, ki
se omenja tudi kot Videm (Mlinarič 1995, 450). Kljub nejasnostim v zvezi s povezavo
Svantevita in sv. Vida, pa ostajajo določeni indici, ki nakazujejo, da moramo računati
tudi na to možnost.
Tudi neposredna bližina večjega števila koseških naselbin nakazuje, da je bil prostor
poseljen že zgodaj v srednjem veku. Pogled na karto (slika 114) z označenimi
koseškimi naselbinami nam razkriva, da se večje število koseških naselbin nahaja v
bližini Šentvida pri Stični. Zapis o kosezih oziroma koseških posestvih najdemo še
leta 1460 v deželnoknežjem urbarju za gospostvo Višnja gora, kamor je takrat
upravno spadal trg Šentvid pri Stični. Zapis govori o 21 koseških posestvih, ki pa
prostorsko niso natančno opredeljene (Bizjak 2003, 133, tab. 17). Iz zapisa krajev pa
je razvidno, da ni naštetih krajev v okolici Šentvida pri Stični, torej krajev, ki so
označeni na karti kot koseške naselbine. Omemba kosezov v sredini 15. stoletja je
vsekakor zanimiva in predstavlja odsev nekega starejšega stanja. Sicer maloštevilna
arheološka najdišča iz obdobja zgodnjega srednjega veka v okolici, kot so Bič (Vičič et
al. 2002, 94-97), Muljava (Knez 1967, 391) in Ivančna Gorica (Plestenjak 2008;
Plestenjak, v tisku), nakazujejo, da je slabo poznavanje tega obdobja bolj posledica
stanja raziskav kot pa dejanskega stanja. Zanimiv je tudi podatek, da se vzhodno od
Biča, v neposredni bližini arheološkega najdišča iz zgodnjega srednjega veka, nahaja
toponim Stari oz. Medvedji grad, kjer naj bi pri kopanju naleteli na zidovje (Mikuž
1978, 380).
Zanimiva je tudi domneva Pirkovič - Kocbekove, ki predvideva, da bi jedro Starega
trga lahko nastalo že v času prve slovenske, vsekakor pa predfevdalne naselitve, to je
pred 10. stoletjem. V 11. stoletju pa je bila zgrajena cerkev, ki je v svojem jedru
romanska. Med arhaične poteze šteje tudi pokopališče okrog cerkve, ki je obdano s
pokopališkim zidom (Pirkovič - Kocbek 1986, 68 - 69).
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Slika 114: Kosezi in koseška krajevna imena, situacija mej okoli leta 1000 (izsek iz karte v Ilustrirani
zgodovini Slovencev, str. 59).

8.2.2. Faza I. b - Visoki srednji vek (Priloga 2)
Visokosrednjeveških najdb (lončenine) je bilo na najdišču odkritih precej več kot
zgodnjesrednjeveških. Vendar se tudi tu pojavi problem v smislu stratigrafske slike
najdišča, saj večina najdb iz tega obdobja nahaja v drugotnem kontekstu. Najdbe tega
časovnega obdobja se nahajajo v kontekstih SE 1004, 1019, 1020, 1027, 1038, 1040,
1045, 1120, 1122, 1131, 1139, 1166, 1178. Vse naštete stratigrafske enote so nastale z
nasipanjem materiala iz bližnje okolice in vsebujejo časovno različen material. Večje
število visokosrednjeveške lončenine se nahaja v SE 1019, 1045, 1120 in predvsem v
SE 1122. SE 1122 predstavlja zasutje jarka SE 1121. Na podlagi analize stratigrafije in
najdb lahko zato upravičeno domnevamo, da je vkop za jarek SE 1121
visokosrednjeveškega nastanka, če ni še starejši, saj je narejen iz zgoraj omenjene
plasti SE 1218, ki je najstarejša plast z antropogeno dejavnostjo. To domnevo potrjuje
tudi časovna opredelitev najdb iz SE 1122, ki jarek zapolnjuje. Ker so fizične lastnosti
jarka obsežno opisane že v poglavju o stratigrafiji tega poročila, bomo na tem mestu
omenili samo glavne značilnosti. Jarek je bil odkrit na celotni dolžini severne stranice
izkopnega polja in je meril 46 m. Usmerjen je bil v smeri vzhod - zahod z
enakomernim odklonom proti jugozahodu. Domnevna širina jarka znaša okoli 5 m,
globina (največja) pa okoli 2 m. Stene jarka so precej navpične, dno je konkavno.
Domnevamo, da je po jarku vsaj občasno tekla voda in da je bil jarek v času uporabe
redno čiščen. Padec jarka je od zahoda proti vzhodu. Jarek je bil zasut s polnilom SE
1122, ki bi ga na podlagi lončenine časovno lahko opredelili v 13. ali najkasneje v
začetek 14. stoletja. SE 1122 je glede na tipologijo lončenine t.i. kontekst dolgega
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odlaganja in ga interpretiramo kot sekundarni odpad, ki vsebuje gradivo s časovnim
razponom enega stoletja.
Odprto ostaja vprašanje namembnosti jarka. Ponudimo lahko več možnosti. Po prvi
razlagi bi lahko jarek služil regulaciji vodnega toka, ki ga danes ni več. Omenili smo
že, da smo zasledili sledove vodnega delovanja v jarku. Pri tej razlagi bi lahko
upoštevali tudi odkritje večjega števila manjših okroglih odtisov SE 1241, ki jih lahko
razlagamo kot vertikalne nosilce oziroma pilote, na katere so bile položene deske in so
skupaj predstavljali nekakšen mostiček ali brv, ki je bila speljana čez jarek. Ti odtisi
so se nahajali predvsem na dnu jarka in so bili zgoščeni predvsem v kvadrantu F/3-4,
kar dopušča omenjeno domnevo o brvi. Jarek bi lahko razlagali tudi kot mejni jarek
cerkvenega areala, posesti ali kmetije. Najbolj privlačna pa je razlaga jarka, ki bi služil
obrambnemu namenu, torej, da gre za obrambni jarek. Tej hipotezi v prid govori več
dejavnikov. Eden od njih je dolžina jarka in s tem povezana lokacija jarka, saj se jarek
nahaja na severnem robu naselja oziroma srednjeveškega trga in poteka po celi
dolžini izkopnega polja. Glede na konfiguracijo terena domnevamo, da je bil jarek
umeščen na rob rahlega pobočja ali manjše ježe. Na tem delu naselja je dejansko
najlažji dostop in s strateškega in obrambnega vidika je jarek tu vsekakor smiseln.
Tudi širina, globina ter oblika sten jarka bi ustrezale obrambnim kriterijem manjše
trške skupnosti. Tudi pri tej razlagi bi lahko "uporabili" odtise SE 1241 le, da bi jih tu
interpretirali kot kole, ki so bili zabiti v jarek z namenom omejevanja dostopa preko
jarka.
V obdobju visokega srednjega veka je bil Šentvid pri Stični vsekakor središče obsežne
fare, posledično pa tudi gospodarsko, politično in kulturno središče. Omemba, da so
graditelji stiškega samostana v času gradnje (od leta 1132) le-tega prebivali v Šentvidu
pri Stični, nakazuje, da je kraj bil pomembna točka v prostoru (Mikuž 1978, 350).
Vlogo kulturnega središča je z izgradnjo in posvetitvijo samostana v sredini 12.
stoletja počasi izgubljal. Tudi politično je kraj izgubljal z naraščajočo močjo
Višnjegorcev, ki so se naselili na gradu Višnja Gora in začeli svoj hiter vzpon kot
fevdalni gospodje. Višnjegorci so imeli vlogo zemljiških gospodov na območju
šentviške fare, predvsem pravico advokature in odvetništva. Po njihovem izumrtju
leta 1209 je njihovo obsežno posest prevzel mejni grof Henrik IV. Andeški. Po njegovi
smrti leta 1228 je posest prevzel štajerski vojvoda Friderik Babenberški. Leta 1246 je
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posest prešla v roke Ulrika II. Španhajmskega, za njim je posest (okoli leta 1269)
prevzel češki kralj Otokar II. Premysl. Ko so Habsburžani premagali Otokarja II, so
fevd dobili grofje Goriški - Tirolski, ki so leta 1374 izumrli (istrska veja). Za kratek čas
so fevd v zastavo dobili še Celjski grofje (1386 - 1456), potem pa je dokončno fevd
prešel v roke Habsburžanov (Otorepec 1978, 277 - 278). Kot je razvidno iz zgornjega
zapisa je bilo obdobje visokega srednjega veka politično precej nestabilno in ga
zaznamujejo dinastični boji za prevlado nad ozemljem. Zanimiv je podatek, da je imel
Henrik Goriško - Tirolski svoj vojni tabor pod Višnjo Goro leta 1307, ko je bil boje s
Habsburžani za češki prestol. Ti boji so potekali večinoma na slovenskih tleh
(Otorepec 1978, 278). Ali lahko jarek SE 1121 in njegovo zasutje SE 1122 povezujemo s
temi dogodki? O trškem naselju je v tem času težko govoriti, čeprav je jasno, da je
imel pomembno vlogo v smislu gospodarskega središča. Šentviška župnija pa je bila v
tem času še vedno pomembna v smislu cerkvenega središča in je s svojim obsežnim
teritorijem predstavljal tudi pomemben gospodarski element (dajatve, darila ipd.).
Šentviški župniki so v tem času bili pomembne osebnosti, saj so bili večkrat prisotni
kot priče pri podpisovanju listin (Baraga 2002).
8.2.3. Faza I. c - Pozni srednji vek / zgodnji novi vek (Priloga 3)
Obdobje prehoda poznega srednjega veka v zgodnji novi vek je na najdišču Šentvid
pri Stični - Župnijski dom najbolj izpoveden tako s stališča stratigrafije kot tudi s
stališča odkritih najdb. V tem obdobju je bilo obravnavano območje predmet številnih
posegov, ki jih bomo v nadaljevanju poskušali razložiti in interpretirati, čeprav so
novodobni in recentni posegi v veliki meri zabrisali in otežili razlago stratigrafskih
odnosov.
Najstarejši plasti iz tega obdobja predstavljata SE 1120 in SE 1029, ki smo ju zaradi
podobnosti združili in ju v nadaljevanju obravnavamo kot enotno plast. Obe plasti
opredeljujemo kot nasutje za izravnavo in predstavljata prvo hodno površino tega
obdobja. Nastala je po zasutju jarka SE 1121, lahko pa jo opredelimo kot dokončno
izravnavo zasutja jarka. Jarek SE 1121 je bil s to izravnavo dokončno opuščen,
območje pa je bilo s tem dejanjem izravnano in pripravljeno za nove posege, ki smo
jih prepoznali in opredelili kot poznosrednjeveške oziroma zgodnjenovoveške. Obe
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plasti sta bili sicer omejeni na severni in severovzhodni rob izkopnega polja. Zagotovo
je izravnava obsegala tudi preostali del območja, vendar so jo posegi v mlajših
obdobjih popolnoma spremenili in v veliki meri tudi popolnoma uničili. Kot je že
omenjeno, se v tej plasti še pojavlja visokosrednjeveška lončenina, vendar se pojavlja
skupaj s številčnejšo lončenino, ki je tipološko poznosrednjeveška/zgodnjenovoveška.
Visokosrednjeveška lončenina je tako v tej plasti opredeljena kot lončenina v drugotni
legi, kar pomeni, da je sem prišla z uničenjem starejših plasti. Ta ugotovitev pa
podpira domnevo, da je plast nastala z nasipanjem. Izvor materiala za nasutje gotovo
izvira iz neposredne bližine in je verjetno posledica obsežnih dejavnosti v neposredni
bližini cerkve.
Na površini SE 1120 smo tik na severnem robu izkopnega polja dokumentirali serijo
vkopov, ki smo jih dokumentirali kot jame za stojke. Skupno je bilo dokumentiranih
13 vkopov (glej tabelo 3) z usmeritvijo vzhod - zahod. Podobnost polnil nakazuje, da
so bili vkopani iz iste hodne površine, domnevno iz plasti SE 1120. V nekaterih jamah
smo dokumentirali ohranjene odtise kolov in kamnite zagozde za kole. Kjer
ohranjenih odtisov ali zagozd nismo prepoznali, pa o njih lahko posredno govorimo,
saj se v polnilih nahajajo apnenčasti lomljenci in oglje, ki posredno govorijo o
prisotnosti kolov. Glede na pozicijo jam, ki se nahajajo na samem robu izkopnega
polja in kot je že omenjeno zgoraj pri jarku SE 1121, na robu domnevne ježe ali
manjše brežine (jame se nahajajo na severnem robu jarka), domnevamo, da so te
jame ostanek nekdanjega plota, ki je zamejeval območje. Domnevni plot oziroma
ograja je torej imela podobno funkcijo, kot ga je imel nekdanji jarek SE 1121.
Podobne vkope, ki jih prav tako opredeljujemo kot jame za stojke smo dokumentirali
v pasu kv. G-H/1-4. Tako smo dokumentirali 10 vkopov (glej tabelo 2), ki imajo
podobna polnila in smo v njih posredno ali neposredno prepoznali ostanke
vertikalnih nosilcev. Glede na situacijo na terenu in konfiguracijo terena domnevamo,
da so tudi te jame predstavljale del nekdanjega lesenega plota, ki je zamejeval
območje.
Iz nivoja plasti SE 1029 je bil zgrajen zidani temelj SE 1027. Temelj je bil orientiran v
smeri vzhod - zahod in je predstavljal strukturno enoto poimenovano objekt 1.
Dokumentiran je bil le del tega objekta, saj se del nadaljuje proti vzhodu izven
izkopnega polja, proti zahodu, pa je bil uničen z mlajšimi posegi. Glede na način
gradnje temelja lahko sklepamo, da je bil temelj nadzidan, vendar ostankov
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domnevnega zidu nad njim nismo odkrili. Na temelju smo zasledili ostanke gorenja,
saj je bila malta prežgana in tudi plast SE 1029 tik ob temelju je bila prežgana. Glede
na konfiguracijo terena, je bil temelj postavljen na sam severni rob plasti SE 1029.
Severno od temelja teren prične rahlo padati proti severu, kar dopušča domnevo, da
je bil temelj zgrajen na robu rahlega pobočja. Taka postavitev temelja pa nakazuje, da
lahko v temelju vidimo ostanek zidane ograde ali škarpe. Ker na plasti SE 1029 nismo
odkrili sledov tlakov, ki bi pripadali notranjosti stanovanjskega ali gospodarskega
objekta, je domneva, da objekt 1 predstavlja zidano ogrado ali škarpo še bolj verjetna.
Na južnem robu plasti SE 1029 smo dokumentirali tudi tri vkope, ki jih
interpretiramo kot jame za stojke (SE 1169, 1167, 1179), saj smo v vseh
dokumentirali ostanke kamnitih zagozd za vertikalne lesene nosilce.
Na nivoju plasti SE 1120 smo dokumentirali še en ostanek zidanega temelja, SE
1044. Tudi ta temelj je bil orientiran v smeri vzhod - zahod. Za razliko od temelja SE
1027 je bil temelj SE 1044 zgrajen slabše in manj masivno. Tu so bili kamni bolj ali
manj nametani v vkop in zaliti z malto. Temelj je bil precej poškodovan. Glede na
dimenzije in način gradnje bi lahko rekli, da ni bil nadzidan z zidom, ampak je služil
kot temelj lesenega objekta, katerega rekonstrukcija in interpretacija sta zaradi
neohranjenosti nemogoči.
Hodno površino SE 1120=1029 je prekrivala SE 1045. Plast SE 1045 močno izstopa
pa količini in ohranjenosti najdb. To plast smo na podlagi stratigrafije, lastnosti plasti
in analize lončenine opredelili kot izravnalno nasutje. Plast je vsebovala različne
grobe in fine sestavine in je posledica večkratnega nasipavanja materiala, pri čemer
pa moramo poudariti, da je bil proces nastanka plasti dokaj hiter in ni potekal skozi
daljše časovno obdobje, kar nakazuje tudi ožji tipološki razpon lončenine. Med
lončenino prevladujejo veliki odlomki in zato to plast opredeljujemo kot primarni
odpad, najverjetneje hišni odpad. Na podlagi tipološke analize lončenine nastanek te
plasti lahko postavimo v konec 15. in začetek 16. stoletja. V kvadrantu A/4 in B/4 smo
v tej plasti opazili tudi večjo koncentracijo apnenčevih lomljencev, oglja in ometa, kar
lahko povezujemo z zgoraj omenjeno strukturno enoto objekt 1 in njenim propadom.
Od kod izvirajo najdbe, je glede na dokumentirani arheološki zapis težko opredeliti.
Plast SE 1045 se nahaja na relativno ozkem pasu na samem severnem robu izkopnega
polja. Ali se je nahajala tudi drugje ne moremo vedeti, saj je bila večina območja
južneje od tega pasu v mlajših obdobjih popolnoma uničeno. Analiza najdb 137
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predvsem prisotnost večje količine slikanega namiznega posodja nakazuje, da najdbe
ne pripadajo nižjim družbenim slojem v smislu kmečkega prebivalstva. Takšen nabor
najdb bi tako lahko pripisali duhovščini, premožnejšim kmetom ali celo nižjemu
plemstvu.
Zelo podobna plasti SE 1045 je bila tudi nad njo ležeča plast SE 1019. Tudi nastanek
SE 1019 povezujemo z nasipavanjem različnega, odpadnega, materiala. Z razliko od
spodaj ležeče SE 1045 vsebuje SE 1019 tipološko mlajše najdbe, ki jih lahko okvirno
datiramo v 16. stoletje. Glede na velikost odlomkov bi plast opredelili kot sekundarni
odpad, torej odpad, ki je nastal s premestitvijo primarnega odpada. Glede na jasen
stratigrafski odnos med SE 1045 (pod) in SE 1019 (nad) je dokaj preprosta razlaga
nastajanja in procesov znotraj SE 1019. Območje, kjer se nahajata obe plasti je bilo v
uporabi kot odpad. Plast SE 1019 je prekrila SE 1045, kasneje pa je bila podvržena
podepozicijskim procesom, predvsem z obdelovanjem vrta, ki se je nahajal na tem
mestu v mlajših obdobjih. Ti procesi so povzročili, da se je vsaj zgornji del plasti SE
1019 mešal, najdbe pa so se posledično še bolj fragmentirale. SE 1019 je bil nedvomno
izpostavljen takemu mešanju kar nekaj časa, saj je bilo območje v uporabi kot vrt do
današnjih dni. To razloži tudi prisotnost tipološko starejših najdb v recentni plasti SE
1000, ki je prekrivala celotno območje raziskav pred začetkom arheoloških
izkopavanj.
Po odstranitvi nasutja SE 1019 smo dokumentirali odpadno jamo (SE 1039
zapolnjena s SE 1040) z večjo količino lončenine in živalskih kosti. Najdbe v polnilu
so časovno opredeljene v 16. stoletje.
Kot odpadno jamo smo opredelili tudi SE 1041 (polnilo SE 1042), ki se je nahajala
južneje od jame SE 1039.
SE 1138 predstavlja še eno odpadno jamo, ki je bila zapolnjena s polnilom SE 1139,
ki je vsebovalo večjo količino lončenine, med katero pa izstopa skoraj popolnoma
ohranjena gravirana skleda PN 1039 (slika 70), ki se je nahajala na vrhu polnila.
Glede na položaj in ohranjenost sklede domnevamo, da je bila skleda v polnilo
namensko odložena in ni bila odvržena v jamo, ker bi bila neuporabna.
Večji gradbeni poseg, ki ga opredeljujemo v čas prehoda poznega srednjega veka v
novi vek se je zgodil na skrajnem zahodnem delu območja, kjer je predviden novi
župnijski dom, deloma pa tudi na jugovzhodnem vogalu območja, ki smo ga
poimenovali "atrij". Ta gradbeni poseg smo dokumentirali pod različnimi
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stratigrafskimi enotami, ki smo jih že na terenu samem združevali v strukturne enote.
Analiza vseh podatkov, ki so bili zbrani na terenu in v okviru poizkopavalnih
procesov, smo prišli do zaključka, da lahko tudi strukturne enote povežemo v
smiselno celoto. Ugotovili smo namreč, da strukturne enote objekt 4, kanal 1, SE
1025 ter opečnata struktura iz žlebnjaka in bobrovcev (SE 1234, 1228, 1232)
predstavljajo gradbeni poseg, s katerim so si v tistem času uredili preskrbo z vodo.
Glavni zbiralnik vode predstavlja SE 1025, ki jo predstavlja velika poglobitev, ki je
bila dokumentirana na arheološko sterilni ilovici, verjetno pa je bila narejena iz plasti,
katera pa ni bila ohranjena. Samo domnevamo lahko, da je bila narejena iz plasti SE
1120. Jama oziroma poglobitev ni bila dokumentirana v celotnem obsegu, saj se je
njen južni del nahaja izven izkopnega polja. Vsekakor pa lahko že na podlagi
dokumentiranih dimenzij (14,2 x 8,7 x 0,75 m) govorimo večjem vodnem zajetju, ki
ga lahko primerjamo z t.i. biči in kali, ki so bili v nekaterih primerih tudi obzidani in
so bili v večini primerov tudi redno čiščeni, saj so predstavljali pitno vodo. V okolici je
kar nekaj toponimov, ki vsebujejo besedo bič ali kal (Sever 2008, 134 - 135).
Domnevamo, da smo odkrili samo polovico, če ne samo tretjino zbiralnika.
Orientirana je bila v smeri vzhod - zahod. Na severnem robu zbiralnika je bila odkrita
precej masivna zidana struktura, ki smo jo opredelili kot strukturno enoto objekt 4.
Pomembno je poudariti, da smo odkrili samo temelje in da je bila ta temelj zagotovo
nadzidan z zidom. Tej trditvi v prid govori tudi opredelitev SE 1209 kot kontraforja,
ki je služil kot dodatna opora nadzidavi temelja SE 1207. Namen strukture je
vprašljiv, domnevamo pa, da je služila kot zamejitev vodne mase v zbiralniku in jo kot
tako lahko razlagamo v zvezi s strukturno enoto kanal 1 (vkop zanj SE 1210). Kanal 1
je bil nedvomno izpeljan iz vodnega zajetja SE 1025 in je potekal v smeri jug - sever, z
rahlim odklonom v smeri jugovzhod - severozahod. Odtok vode je bil verjetno
reguliran, kar potrjujemo z odkritim prelomom kanala in dvema precej
poškodovanima zidanima strukturama (SE 1219 in 1220), ki jih opredeljujemo kot
del zapornega sistema oziroma zapornic. Samih vratc zapornic sicer nismo odkrili.
Stranici se nahajata ravno na delu, kjer se padec kanala prelomi, kar dodatno
nakazuje na reguliran odtok vode. Taka oblika kanala, v smislu padca, tudi omogoča,
da se zmanjša pritisk na domnevno zapornico. Na samem severnem robu kanala 1 je
bila odkrita tudi opečnata struktura, ki je bila sestavljena z navzgor obrnjenim
žlebnjakom, ki je bil pokrit s štirimi strešniki - bobrovci. Ta struktura je bila narejena
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kakovostno, saj je bil žlebnjak položen v za to prirejeno podlago (SE 1234), bobrovci
pa so se natančno prilegali drug drugemu, s tem pa je bilo onemogočeno onesnaženje
vode, ki bi bila posledica spiranja zemljenega materiala v kanal. Kot smo omenili že v
stratigrafskem delu poročila nismo odkrili nobenih znakov, da bi bil kanal 1 pokrit,
težko pa je tudi trditi, da dno kanala ni bilo dodelano z žlebnjaki, po katerih bi lahko
nemoteno tekla voda. Zgolj domnevamo lahko, da je bil kanal prekrit z lesenimi
deskami, ki se niso ohranile ali pa so bile po opustitvi kanala 1 odstranjene. Podobno
lahko domnevamo, da so bila na dno kanala položena bruna, ki so bila dodelana z
utorom, po katerem je voda lahko nemoteno odtekala. Obe domnevi temeljita na
odkritju že omenjene opečnate strukture, ki je po vsem sodeč služila temu, da je voda
ostala čista. Možno je, da je iz tega kanala voda odtekala v nekakšno korito, verjetno
leseno, ki je služilo bodisi kot napajalnik za živino bodisi za aktivnosti povezane s
človeškim bivanjem (pranje, voda za gospodinjstvo, gospodarske namene). Na tem
mestu je potrebno dodati še dva razloga za takšne trditve. Prvi razlog je, da se je
ravno na tem mestu nahajalo betonsko korito za vodo, ki je bilo sicer povezano s
kamnito škarpo SE 1001 in gospodarskim objektom, ki se nahaja neposredno severno
od najdišča in ga v tej obliki datiramo v začetek 19. stoletja. Omenjeni gospodarski
objekt pa je hkrati tudi drugi razlog. Povsem možno je, da je sedanji gospodarski
objekt le naslednik starejšega gospodarskega objekta (ali celo dvorca), ki je stal na
tem mestu. Ta domneva pa lahko razloži, zakaj je kanal 1 speljan v to smer in celo več,
to razmišljanje nas privede celo do tega, da lahko upravičeno trdimo, da je bilo
celotna gradbena dejavnost povezana z vodnim zajetjem namenjena prav oskrbi
gospodarskega objekta z vodo.
Na nivoju sterilne geološke osnove SE 1030 smo na območju kv. A-H/0-3
dokumentirali serijo okroglih in ovalnih vkopov, ki so večinoma opredeljeni kot jame
za stojke, nekatere pa zaradi dimenzij in polnil opredeljujemo kot odpadne jame.
Dokumentirali smo 30 vkopov (glej tabelo 1). Tudi ti vkopi nimajo ohranjene prvotne
površine, s katere so bili narejeni. Na podlagi sestave polnil in najdb pa jih umeščamo
v obdobje poznega srednjega oziroma zgodnjega novega veka. Pojavlja se vprašanje
namembnosti teh vkopov. Jame večjih dimenzij lahko opredelimo kot odpadne jame.
Manjše vkope razlagamo kot jame za stojke, saj smo tudi tu odkrili posredne in
neposredne ostanke vertikalnih nosilcev oziroma kolov. Te jame za stojke so lahko del
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lesenega plota, lahko pa so ostanki preprostejših stavb, ki so služile kot spremljevalni
objekti večjega gospodarskega objekta oziroma kompleksa.
Čeprav obstajajo dvomi o času nastanka struktur, ki smo jih opredelili kot strukturne
enote sod 1, sod 2 ter jame SE 1051, smo jih kljub določenim dvomom opredelili v
čas poznega srednjega veka oziroma zgodnjega novega veka. Omenjene strukture smo
v stratigrafskem delu opisali pod poglavjem novoveški depoziti, vendar smo se na
podlagi vseh zbranih podatkov odločili, da so starejšega nastanka. Dvomi so povezani
predvsem s stratigrafskimi odnosi, ki so v primerih omenjenih struktur nejasni. To se
navezuje predvsem na dejstvo, da so bile strukture delno vidne že po odstranitvi
recentnih depozitov, ki smo jih opredelili kot SE 1000, jasno pa so se pokazale šele po
odstranitvi SE 1019, ki pa nedvomno pripada času 16. stoletja. Ker so se v novem veku
na celotnem najdišču odvijali precej obsežni posegi, kar bomo obsežneje razložili v
interpretaciji novega veka, so ti posegi vplivali tudi na starejše arheološke zapise. Tu
imamo v mislih predvsem odstranitev starejših hodnih površin in tudi zgornjih delov
omenjenih struktur.
Strukturni enoti sod 1 in sod 2 sta bili dokumentirani po odstranitvi nasutja SE 1019.
Sod 1 je bil naknadno poškodovan še z vkopom SE 1002 za škarpo SE 1001. Sod 1 je
bil sestavljen iz več stratigrafskih enot, ki so podrobneje opisane v stratigrafskem delu
tega poročila. Na podlagi odkritih železnih obročev (SE 1049) in odtisa (SE 1047)
lahko trdimo, da se je v vkopu SE 1123 nahajala lesena struktura, ki jo opredeljujemo
kot sod, čeprav ostankov lesenih dog nismo prepoznali. Sod 1 je bil dobro utrjen in
glede na uporabljen material tudi dobro izoliran pred zunanjimi vplivi (SE 1032,
1033, 1125). Takšen način izolacije z ilovico, ki skoraj ne prepušča vode in zraka,
dokazuje, da so poskušali zaščititi vsebino (živila) v sodu. Odkrito zidano strukturo
SE 1126, ki se je delno ohranila na južnem in vzhodnem delu soda povezujemo z
ostankom domnevne platforme, ki je služila za pritrditev lopute, ki je pokrivala
zgornjo odprtino soda. Po opustitvi soda 1 se je notranjost zapolnila s SE 1034, ki je
vsebovala predvsem novoveško lončenino, kar dokazuje, da sod 1 v tem času ni bil v
uporabi. Ali je bila tudi zidana struktura SE 1191 funkcionalno povezana s strukturno
enoto sod 1, je težko trditi. Po načinu gradnje je podobna SE 1126, vendar jo je škarpa
SE 1001 poškodovala do te mere, da je težko opredeliti čas nastanka in njeno funkcijo.
Sod 2 je bil verjetno namenjen shranjevanju drugih živil kot sod 1, kar nakazuje tudi
bolj preprosta dodelava soda 2. Tudi tu smo odkrili dva železna obroča (SE 1050).
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Glede na premer obročev v obeh primerih, lahko trdimo, da je bil sod 2 malenkost
manjši od soda 1. Po opustitvi soda 2 se je notranjost zapolnila s SE 1037, ki je
vsebovala predvsem novoveško lončenino, kar dokazuje, da sod 2 v tem času ni bil v
uporabi.
Poleg zgoraj omenjenih struktur, ki so bile namenjene shranjevanju živil, smo
dokumentirali še tretjo, ki se je nahajala 3 m jugovzhodno od soda 2. Vkop SE 1051 je
bil zapolnjen s polnilom SE 1038, ki je vsebovalo predvsem novoveško lončenino, ki
pa se je nahajala predvsem v zgornjem delu polnila. Na podlagi tega sklepamo, da
tudi ta struktura ni bila več v uporabi v novem veku. Po odstranitvi polnila smo
odkrili odtise tramov (SE 1190 - linearni, 1230 - vertikalni), ki jih interpretiramo kot
ostanke okvira lesene skrinje, ki je verjetno služila kot kaščna skrinja za shranjevanja
žita. Uspeli smo prepoznati, da je imela skrinja dva prekata, ki imata vsak dimenzije
okoli 1 x 1 m. Lesenih ostankov skrinje nismo odkrili, verjetno pa je bila narejena s
kladno vezo. Glavnina strukture je ležala v arheološko sterilni ilovici, ki je dober
izolator. Zanimiva je primerjava žitnih mer iz sredine 15. stoletja, ki je izpričano za
višnjegorsko gospostvo, kamor je upravno sodil tudi trg Šentvid. Osnovna mera je
bila scheffel oz. kaščni schaff, občasno označevan tudi kot kupni mess z obsegom 4
messlov in je predstavljal četrtino višnjegorske tržne mere stamph. Bizjak je ocenil
višnjegorski scheffel na okoli 45 litrov, messel na 11,25 litra, stemph pa na okoli 180
litrov (Bizjak 2003, 64). Če pogledamo mere prekatov odkrite kaščne skrinje,
ugotovimo, da je en prekat meril 1 x 1 x 0,9 (ohranjena višina) metra, kar znaša 0,9
m3 oziroma 900 litrov, kar pa je točno (!) 5 stemphov. Torej je kaščna skrinja
vsebovala v obeh prekatih skupaj 10 stemphov.
Med poznosrednjeveške oziroma zgodnjenovoveške strukture smo pogojno opredelili
tudi večji vkop SE 1223, ki se je nahajal na jugovzhodnem robu izkopnega polja. Del
vkopa se nadaljuje tudi izven območja raziskav proti vzhodu. Zahodni rob vkopa je bil
poškodovan z recentnimi posegi. Stratigrafsko najmlajše polnilo vkopa predstavlja SE
1166, ki smo ga opredelili kot novoveški depozit in ga podrobneje obravnavamo v
poglavju, ki govori o interpretaciji novoveških ostalin. Pod njim smo dokumentirali
SE 1165, ki smo jo dokumentirali v štirih otokih, ki so se nahajali na južnem in
severnem robu vkopa SE 1223. Glede na večjo količino apnenčastih lomljencev v tej
plasti domnevamo, da gre za ostanke suhozidne strukture, ki je stala na robovih
vkopa oziroma jame SE 1223 in je bila v novem veku pri zasutju jame uničena.
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Suhozidno strukturo SE 1026, ki bi ustrezala temu opisu smo dokumentirali
neposredno zahodno od jame SE 1223. Recentni posegi so jo poškodovali do te mere,
da se je ohranil samo pas apnenčevih lomljencev, ki so bili "vezani" z meljasto glino.
Na dnu jame SE 1223 smo dokumentirali zbit tlak SE 1233. Jama SE 1223 je bila v
tlorisu ovalne, v preseku pa banjaste oblike. Ker sta bili delno dokumentirani le južna
in severna stranica, je jamo težko funkcionalno natančno opredeliti. Na južni stranici
smo opazili stopnico, katere namen nam je neznan. Jamo SE 1223 na podlagi
ponujenih interpretacij SE 1233, SE 1165 in SE 1026 lahko opredelimo kot spodnji del
oziroma nekakšno klet lesenega objekta, ki je domnevno stal nad jamo in je morda
služil za začasno shranjevanje predmetov ali pa je služil neki obrtni dejavnosti.
Vsekakor zanimiva jama pa ponuja še eno možno razlago. Glede na odkrito
stratigrafijo in lastnosti depozitov je povsem možno, da gre za zemljanko. Tu se
predvsem navezujemo na poročilo o odkritju stanovanjske jame z Otoka pri Dobravi
(Stare 1993, 225 - 249). Tudi tam je bila odkrita nepravilna ovalna jama, stene jame
so bile deloma stopničaste, dno je bilo skoraj ravno, odkrit je bil tlaku podobna
površina, na robovih jame so se nahajali vkopi za lesene nosilce, odkrita je bila tudi
kamnita suhozidna struktura. Zemljanka z Otoka pri Dobravi ima v primerjavi z jamo
SE 1223 zelo dobro ohranjeno stratigrafijo. Tako so ugotovili, da ima zemljanka več
faz, ki so časovno opredeljene od 10. do 15. stoletja. Naša zemljanka je bila močno
poškodovana s posegi v novem veku, vseeno pa je podobnost z zemljanko z Otoka pri
Dobravi precej velika. Vkop SE 1223 je bil opažen z nivoja SE 1029, ki pa predstavlja
nasutje, ki bi ga lahko okvirno datirali v začetek 15. stoletja. Ker pa gre pri plasti SE
1029 za nasutje, ki je nastalo z uničenjem starejših plasti, dopuščamo možnost, da je
zemljanka starejšega nastanka. Staretova ugotavlja, da je v srednjem veku zemljanka
verjetno služila neki obrtni dejavnosti. Tudi zemljanka odkrita v Šentvidu je bila v
neki uporabni funkciji do konca srednjega veka, ko je bila tudi dokončno opuščena in
zasuta. Zanimivo je tudi dejstvo, da smo najstarejše vkope, ki so opredeljeni v zgodnji
srednji vek, odkrili neposredno severno od zemljanke.
Pogojno lahko v to fazo opredelimo tudi dva pokopa goved. Oba vkopa (SE 1302 in
1304) smo dokumentirali sicer na SE 1282, ki smo jo opredelili kot najstarejšo
ohranjeno hodno površino oziroma tla na območju raziskav. Ker pa je bila na tem
mestu omenjena plast poškodovana z mlajšimi posegi, je datacija vkopov težko
opredeljiva, saj ne moremo nedvomno trditi, da je plast SE 1282 nivo, s katerega sta
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bila vkopa narejena. Najdbe iz polnila SE 1303, ki pripada vkopu SE 1302, pripadajo
obdobju poznega srednjega oziroma zgodnjega novega veka. Pokopa sta zanimiva
predvsem zato, ker sta skeleta odraslih goved (SE 1313 in 1314) ohranjena skoraj v
celoti, kar nakazuje, da govedi nista bili ubiti za potrebe prehrane, kar pa dopušča
domnevo, da sta govedi poginili zaradi bolezni. Pomenljivi sta dve manjši okrogli
luknji na čelnem delu lobanje goveda SE 1314, ki bi lahko bili posledica udarca in s
tem posledično smrti.
Kot je razvidno iz zgornjih opisov arheoloških depozitov in njihove interpretacije je
bilo območje raziskav

v obdobju poznega srednjega in zgodnjega novega veka

zaznamovano s precej aktivnim dogajanjem. Kljub temu pa je očitno, da izkopno polje
priča le o obrobnem prostoru, verjetno robu naselbine. To dogajanje je vezano
predvsem na gospodarske aktivnosti oziroma gospodarske objekte, ki se vežejo na
neko drugo točko v neposredni bližini. Že med zgornjim tekstom smo omenili
možnost, da današnji gospodarski objekt oziroma hlev, ki se nahaja neposredno
severno od območja raziskav, stoji na starejši osnovi, ki pa ni nujno vezana samo na
gospodarsko poslopje kot tako, temveč lahko hipotetično govorimo o dvoru. Hipoteze
ne izpeljujemo samo na podlagi ugotovljene stratigrafije in interpretacije arheoloških
ostalin, saj lahko obema elementoma dodamo še tretjega, ki je vezan na pisni vir, ki
govori o obstoju dvora oziroma domca. Prvič je omenjen v listini iz leta 1419 (Mikuž
1978, 349). Konkretnejši opis, ki dopušča več interpretacij pa dobimo v listini iz leta
1518. Tam je zapisano, da je kaplan beneficija Matere božje pri cerkvi v Šentvidu
prodal stiškemu opatu dvor v Šentvidu, stavbo, ki se z enim zidom dotika hiše
čevljarskega mojstra, z drugim pa gleda na trg (Mikuž 1978, 350; Pirkovič - Kocbek
1986, 69; Mlinarič 1995, 308). Domec z vrtom je bil skupaj s tremi njivami in
travnikom prodan za 50 ogrskih zlatnikov. Pirkovič - Kocbek je mnenja, da je imel
dvor vogalno pozicijo. Prav tako pa je mnenja, da po pregledu Franciscejskega
katastra pride v poštev samo ena lokacija in sicer Vidgarjevo posestvo na zahodnem
robu naselja. S to trditvijo pa se ne moremo povsem strinjati, saj tudi naš predlog
lokacije dvora ustreza vsem opisom iz virov. Težko verjetno bi bilo, da bi hiša
čevljarskega mojstra stala neposredno ob stavbi dvora, razen, če je dvor stal bližje
trga. Vidgarjeva posest pa stoji na zahodnem delu naselja, ki pa ima drugačno
prostorsko zasnovo od ostalega, trškega dela naselja, kar ugotavlja že Pirkovič 144

S. Porenta, B. Štular, T. Verbič, Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču Šentvid pri Stični - Župnijski dom,
parc. št. 20, 21/1, 23 , vse k.o. Šentvid (EŠD 15621, 732, 15724).

© Arhej d.o.o.

Kocbekova. Kot smo že omenili lahko najdbe v plasteh SE 1045 in SE 1019, predvsem
tukaj mislimo na odkrito lončenino, pripišemo družbenemu sloju, ki ne pripada
najnižjemu, to je kmečkemu sloju. Tu imamo v mislih predvsem dejstvo, da so se v
urbanih središčih že od 13. stoletja dalje naseljevali podeželski plemiči, ki so se
vključili v mestno ali trško upravo in so opravljali predvsem sodniške funkcije, seveda
pod okriljem višjega plemstva (Kos 2005, 102). Ti nižji plemiči so se naseljevali v
dvorih, ki so bili hkrati tudi sedež manjših zemljiških posesti. Dvori so bili v 15. in 16.
stoletju večinoma opuščeni, kar pa časovno sovpada z našimi ugotovitvami za plasti
SE 1045 in 1019. Da je bil tudi naš domnevni dvor opuščen v tem času, kaže tudi
stratigrafska slika, saj je bilo območje raziskav po tem času opuščeno in nasuto z
novoveškimi izravnavami (SE 1020, 1024).
Na tem mestu je potrebno na kratko orisati tudi razvoj trga Šentvid pri Stični, da bi
dobili boljši vpogled v dogajanje v tem obdobju. Trg Šentvid pri Stični je bil
"prifarski" trg, ki je nastal na posvetnih tleh. Ob nastanku je spadal v gospostvo in
deželsko sodišče gradu Višnja Gora. Trg oziroma tržani se prvič v pisnih virih pojavijo
šele dvesto let po prvi omembi župnije, zanesljivo leta 1333. Takrat se kot njihovi
neposredni zaščitniki omenjajo nižji plemiči Šentviški, gospodarji pa grofje Goriški.
Omemba nižjih plemičev Šentviških priča, da so ti plemiči bivali neposredno v kraju.
Trg je ponovno omenjen leta 1386, ko so Ortenburžani prevzeli v zastavo višnjegorski
grad. Zadnjič se trg omenja leta 1475, ko neko zasebnopravno listino ob pomanjkanju
domače trške uprave pečati prav trško predstojništvo Višnje Gore. V istem letu pa se
omenjajo šentviške trške pravice (Golec 2002, 502). Kasneje se omenja Šentvid v
zvezi s sejmi ter mikrotoponim Stari trg, ki se nanaša na del vasi, ki je pripadal
višnjegorskemu gospostvu in je dejansko predstavljal srednjeveški trg. V zgodnji fazi
uveljavljanja trga sta bila pomembni sejemska trgovina in neagrarna dejavnost
domačega prebivalstva. Vaško jedro kraja in cerkveni kompleks, podložna stiškemu
samostanu oziroma domači župniji, fizično nista bili ločeni od trga, a je prav njuna
pripadnost drugim zemljiškim gospodom pomenila pomembno oviro, da kot trg ni
zaživel celoten kraj. Ugasnitev trškega naslova je posredno povezana z bližino Višnje
Gore in njeno povzdignitvijo v mesto leta 1478 (Golec 2001, 391 - 392). Celotna
šentviška fara je bila leta 1389 inkorporirana stiškemu samostanu, predvsem zaradi
njenega obsega in posledično gospodarske moči (Mlinarič 1995, 181; Grebenc 1973,
80). Verjetno je ugasnitvi trga pripomogla tudi turška nevarnost, ki je ravno v tem
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času povzročala hude preglavice (1473 popolnoma uničijo freisinški trg Otok pri
Dobravi, 1476 uničenje trga Lož) (Golec 2002, 94 in tam citirana literatura). Turki naj
bi v letih 1471, 1472, 1475, 1476, 1477, 1480 napadli samostan Stična in ropali po
okolici (Muljava 1475) (Mlinarič 1995, 218 - 220). Stalna turška nevarnost pa je bila
prisotna do konca 16. stoletja.
8.3.

II. Faza - Novi vek (Priloga 4)

Obdobje novega veka na obravnavanem najdišču zaznamujejo predvsem dogodki, ki
jih povezujemo z obsežnejšimi posegi v smislu izravnavanja območja in delni
spremembi izrabe prostora kot smo jo prepoznali in interpretirali v času poznega
srednjega veka in začetku novega veka. Že na tem mestu bi radi opozorili, da so
obsežni posegi v novem veku, ki smo jih že omenjali in jih bomo razložili v
nadaljevanju, močno poškodovali in deloma tudi popolnoma uničili arheološki zapis
starejših faz.
V novi vek lahko postavimo opustitev kanala 1, ki je bil zasut z zasutjem SE 1211.
Zasutje je bilo popolnoma premešano in verjetno izvira iz neposredne bližine. Glede
na sestavo in lastnosti zasutja domnevamo, da je bil vsaj delno uporabljen material iz
plasti SE 1045 in SE 1019. Zasutje pa je vsebovalo tudi gradbeni material ter malto.
Nad tem zasutjem kanala smo dokumentirali še dve ruševinski plasti (SE 1173 in
1199), ki pa smo ju zaradi podobnosti, kasneje združili v enotno plast oziroma sta
enotnega nastanka. Ta plast je vsebovala večjo koncentracijo malte in apnenčevih
lomljencev. Ker se plast nahaja samo nad zasutim kanalom 1 in je prekrivala tudi
temelje objekta 4, sklepamo, da je plast nastala ob odstranitvi oziroma rušenju zidu,
ki je bil nadzidan nad temelji objekta 4, kot smo že omenili pri interpretaciji objekta
4. Obstoj zidu dokazujemo s to ruševinsko plastjo. Velika količina odkrite precej
apnene malte bi lahko bila dokaz, da so bile stene zidu dodelane z malto, ki je
preprečevala vodi iz zbiralnika (SE 1025) pronicanje skozi stene zidu, ki bi ga s tem
lahko poškodovala, preprečen pa je bil tudi nekontroliran odtok vode.
Verjetno sočasno z zasutjem kanala 1 in uničenjem objekta 4, morda pa tudi nekoliko
kasneje, pa se je zgodil obsežen poseg, ki je v precejšnji meri spremenil dotedanji
izgled območja. Ta poseg smo uspeli prepoznati posredno. Kot smo že večkrat
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omenili, je bilo skoraj celotno območje, kjer se gradi novi župnijski dom, podvrženo
odstranitvi plasti, ki je predstavljala hodno površino v srednjem veku. Namen tega
posega je neznan. Samo domnevamo lahko, da je bila zemljena plast, ki je bila
odstranjena ponovno uporabljena nekje drugje, verjetno v neposredni bližini cerkve.
Med posredne dokaze uvrščamo tudi polnila vkopov, ki smo jih dokumentirali na
nivoju sterilne ilovice (glej tabelo 1) v kv. A-H/0-3, ki po sestavi in barvi niso
ustrezala plastem nad njimi. To nakazuje, da vkopi niso bili narejeni s teh plasti,
ampak s plasti, ki je bila oziroma so bile z omenjenim posegom odstranjene, s tem pa
so bili delno poškodovani tudi vkopi sami.
Odstranitvi tal (hodnih površin srednjega veka / ornice / ruše) je neposredno sledilo
nasipavanje oziroma ponovna izravnava območja. To nasutje smo dokumentirali kot
SE 1024 in SE 1020. Med seboj zelo podobni nasutji sta se med seboj ločili le po
tem, da je SE 1020 vsebovalo več temno sivega peščenega melja. Glavna značilnost
obeh plasti, ki ju brez zadržkov lahko obravnavamo kot enotno plast glede na
nastanek, je ta, da vsebujeta večinoma rdečkasto sterilno ilovico z vključki
apnenčevih lomljencev, malte ter lončenino. Izvor materiala plasti moramo iskati v
neposredni bližini in zelo verjetno je, da je bil ta material pripeljan z območja, kamor
so tudi odpeljali od tu odstranjena tla. Homogenost nasutja nakazuje na enkraten
dogodek v smislu izravnave prostora. V tem nasutju se pojavlja tudi najdbe, ki so
primarno pripadale nekemu objektu v bližini (pečnice, keramični gradbeni material,
okensko steklo, svinčeni okenski vitraž, kosti). Zanimivo je, da je kar precej najdb v
SE 1020 tipološko in časovno primerljivih s SE 1045. Na podlagi tega se lahko
upravičeno vprašamo, če najdbe iz SE 1020 ne izvirajo iz istega konteksta kot najdbe
iz SE 1045, z eno ključno razliko, najdbe v SE 1020 se nahajajo v drugotni legi, pri SE
1045 pa govorimo o primarnem odpadu. S tem nasutjem (SE 1024) je bil zapolnjen
tudi vodni zbiralnik. Nasutje je segalo proti severu do plasti SE 1019, ki je bila vsaj v
njenem zgornjem delu tudi poškodovana z zgoraj omenjenim posegom. Vsekakor
lahko del nasutja povezujemo z obsežno dejavnostjo, ki se je vršila okoli leta 1625 v
zvezi s prenovo cerkve. Takrat je potekala barokizacija cerkve, ki je poleg same cerkve
obsegala tudi bližnjo okolico cerkve (Mikuž 1978, 352). Morda si pri razlagi opustitve
območja in začetkom izravnavanja pomagamo tudi s podatkom, da je bil Šentvid
nekje ob koncu 16. stoletja (pred 1591) žrtev večjega požara (Mlinarič 1995, 450).
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Po sestavi in lastnostih je bila plasti SE 1020 precej podobna tudi plast SE 1166, ki jo
prav tako opredeljujemo kot nasutje za izravnavo. Ta plast je služila kot dokončna
izravnava večjega vkopa SE 1223.
Najmlajšo plast, ki jo časovno še opredeljujemo kot novoveško pa predstavlja SE
1004=1021. Ta plast se je razprostirala po večjem delu izkopnega polja, na mestu
novega župnijskega doma. Nehomogena plast predstavlja hodno površino, ki je bila
kasneje podvržena procesom, ki so večinoma povezani z obdelavo manjšega vrta, zato
je bila na nekaterih mestih tudi precej premešana in je vsebovala tudi povsem
recentne najdbe.
Z nivoja te plasti je bil narejen temelj strukturne enote objekta 2, ki se je nahajal na
samem vzhodnem robu izkopnega polja. Temelj je bil usmerjen v smeri sever - jug, v
tlorisu je imel obliko križa. Odkrit temelj je bil zgrajen v suhozidni tehniki. Glede na
način gradnje sklepamo, da je bil temelj nadgrajen z leseno strukturo. Verjetno gre za
ostanke nekega gospodarskega objekta (delavnica, drvarnica, nadstrešek delovnega
prostora).
Podobno zgrajen temelj SE 1022, ki je bil ohranjen v precej manjšem obsegu, je bil
tudi zgrajen s površine SE 1004=1021. Tudi pri tem temelju gre verjetno za ostanek
nekega, verjetno manjšega gospodarskega objekta.
Med novoveške strukture, ki so bile odkrite na najdišču opredeljujemo tudi ostanek
opečnate strukture, ki se je nahajala na samem severnem robu izkopnega polja in
sicer v kv. E/4. Glede na obliko vkopa (SE 1127), domnevamo, da je bila opečnata
struktura, zgrajena iz zidakov vezanih z malto, krožne oblike, čeprav je bila ohranjen
le njen zahodni del in del zgornjega oboka (SE 1129). Najdbe iz ruševin in polnil
opečnate strukture nakazujejo, da je bila opečnata struktura v uporabi do sredine 20.
stoletja. Namen te strukture je težko opredeliti, saj je bila močno poškodovana.
Mogoče gre za ostanek strukture namenjene shranjevanju živil ali pa celo za del
odprtine oziroma line v škarpi SE 1001, ki je služila kot nekakšna domača kapelica,
kar je ponekod del gradnje kamnitih ograd oziroma škarp še danes.
Zgoraj opisana struktura je bila verjetno vsaj prvotno del masivne kamnite zidane
škarpe SE 1001=1217 in je bila kasneje zazidana, saj smo jo opazili šele pri
odstranjevanju škarpe. Škarpa je dobesedno zamejevala severni (SE 1001) in zahodni
(SE 1217) rob vzhodnega dela izkopnega polja oziroma najdišča, torej del, kjer danes
že stoji novi župnijski dom. Priprava območja za zidavo škarpe, torej vkop SE 1002,
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je močno poškodoval predvsem severni rob izkopnega polja. Tako je bil poškodovan
visokosrednjeveški jarek SE 1121, plasti SE 1019, 1045, 1120 ter tudi večina vkopov, ki
smo jih opredelili kot del plota. Poseg je uničil tudi sam relief območja. Kot smo že
omenili, domnevamo, da je pobočje na tem mestu rahlo padalo od juga proti severu,
možno, da je bila tu tudi manjša ježa. Padec pobočja je bil z izgradnjo škarpe
zabrisan.
Nastanek škarpe bi lahko na podlagi zanimive najdbe datirali v 19. stoletja. Odkrita je
bila pri odstranjevanju škarpe in se je nahajala na spodnji liniji kamnov škarpe v kv.
E/4-5. Najdbo (slika 115) predstavljajo trije predmeti: 2 steklenici (PN 1033, 1034) in
glazirana skleda z vzorci na notranji strani ostenja in na dnu (PN 1032). Steklenici sta
narejeni v modelu in se med seboj oblikovno razlikujeta. Steklenici sta verjetno
namenjeni shranjevanju vina, čeprav bi steklenica PN 1034 lahko bila namenjena tudi
shranjevanju šampanjca. Zanimiv je tudi stekleni pečat na steklenici PN 1034, ki je bil
nalit na prehodu ramena steklenice v vrat. Pečat je okrogle oblike z izstopajočo
krožno borduro, ki obkroža trivrstičen napis. V prvi vrstici sta črki K K, v drugi napis
HOF in v tretji KELLER. Glede na obliko in položaj pečata ter način izdelave lahko
steklenici datiramo v 19. stoletje 14. Za interpretacijo takšne najdbe je pomemben tudi
podatek, da sta bili obe steklenici brez vratov, ki jih nismo odkrili. Skoraj zagotovo sta
bili odbiti namensko, morda zato, ker je bila vsebina steklenice izlita na kamen
škarpe, kot nekakšen krst ali blagoslov gradnje škarpe. Steklenici so potem skupaj s
skledo položili na kamen in jih zazidali v škarpo. Običaj darovanja pri gradnji
temeljev stavb je v teh krajih ponekod živ še danes, kjer se v vogal temelja vzida
steklenica žganice.

14
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Slika 115: Pogled na najdbo, ki je bila verjetno kot daritev zazidana v škarpo SE 1001 (Foto: D.
Badovinac)

Na zahodnem delu najdišča (območje "atrij"), smo dokumentirali novoveški gradbeni
poseg, ki smo ga obravnavali kot strukturno enoto kanalizacija. Vkop (SE 1289) za
masivno kamnito zidano strukturo kanalizacije je bil narejen na nivoju že
omenjenega nasutja SE 1024, saj ga v kv. G-H/0-1 seka. Omeniti je treba, da je bilo
polnilo SE 1290, ki je zapolnjevalo in hkrati prekrivalo kamnito strukturo
kanalizacije, sestavljeno predvsem iz premetane sterilne ilovico, kar kaže, da je bilo
tudi to območje že pred posegom gradnje kanalizacije "očiščeno" v smislu odstranitve
zgornjega dela tal. Način gradnje strukturne enote kanalizacije smo podrobno opisali
že v stratigrafskem delu tega poročila. Na tem mestu bi samo še enkrat poudarili, da
je bila kanalizacija narejena zelo kvalitetno. Bivši župnik g. Koželj je pripovedoval, da
je bila kanalizacija v uporabi do nedavne izgradnje nove kanalizacije. Sam je še
večkrat čistil iztok kanalizacije, ki se je nahajal 10 m severneje od izkopnega polja,
kjer je bila manjša kotanja za iztekanje fekalnih vod iz opisane kanalizacije. V
kanalizacijo so bile izpeljane tudi meteorne vode iz starega župnišča, kar potrjuje
dejstvo, da je bila kanalizacija popolnoma brez sedimenta, torej je bil sediment sproti
spran. Dobra izgradnja kanalizacije in njen padec od juga proti severu (1,75 m
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oziroma 8,35% naklon), ki je sledil padcu terena, sta tudi pripomogla k temu, da se v
kanalizaciji ni nabiral sediment. Gradnjo kanalizacije povezujemo z izgradnjo starega
župnišča, ki v sklepnem kamnu portala nosi letnico 1821.
Med novoveške strukture, ki smo jih odkrili na območju "atrija" smo opredelili tudi
dve kamniti strukturi, ki smo ju opredelili kot škarpo (SE 1274 in 1275), ki je bila
postavljena na rob ježe ali rahlega pobočja. Po namembnosti jo lahko enačimo s
škarpo SE 1001, po načinu gradnje pa je bila SE 1001 narejena precej bolj kvalitetno,
kar pa je tudi smiselno, saj je bila narejena na precej bolj izpostavljenem območju in
je morala zadrževati precej večje pritiske zemljine za njo. Časovno jo lahko, tako kot
SE 1001, umestimo v 19. stoletje.
Tlak SE 1284, ki je bil odkrit po odstranitvi škarpe SE 1275, je bil zgrajen iz
apnenčevih lomljencev, ki so se lepo prilegali drug drugemu. Zgrajen je v plitvem
vkopu SE 1285, ki neposredno seka sterilno ilovnato geološko osnovo. Tlak je
verjetno pripadal gospodarskemu objektu, katerega vzhodni del stoji še danes. Glede
na to, da je bil odkrit le del tlaka in se nahaja tudi izven izkopnega polja dopuščamo
domnevo, da je tlak lahko pripadal tudi starejšemu objektu, ki je domnevno stal na
istem mestu kot še danes stoječi gospodarski objekt. Glede na pozicijo tlaka in
stratigrafijo na tem delu je povsem upravičena domneva, da gre za zunanji tlak in ne
tlak znotraj objekta. Med kamni in na sami površini tlaka najdb nismo našli, kar še
otežuje datacijo omenjenega tlaka.
Pod škarpo SE 1274 smo dokumentirali kamnito zidano strukturo SE 1279. Tudi ta
struktura je bila dokumentirana na nivoju arheološko sterilne geološke osnove
oziroma ilovice. Funkcionalna opredelitev te strukture je vprašljiva, dopuščamo tri
možnosti: ali gre za robnik cestišča SE 1283, lahko gre za ostanek uničenega kanala,
možna pa je tudi razlaga, da gre za vzhodni del temelja strukture SE 1274.
Cestišče SE 1283 se je nahajalo na zahodnem delu najdišča ("atrij"). Cestišče je
ležalo neposredno na sterilni geološki osnovi in je bilo v njo delno vtisnjeno, nad njim
so se odložila recentna nasutja. Popolnoma zbito cestišče je bilo večkrat popravljeno.
Cestišče je vodilo do gospodarskega poslopja, katerega del še danes stoji neposredno
severno od najdišča. Vsekakor je bilo v uporabi sočasno s tem poslopjem, dopuščamo
pa možnost, da je tudi starejšega nastanka, torej vsaj iz časa poznega srednjega veka
oz. zgodnjega novega veka. Delno je poškodovano z vkopom za kanalizacijo. Del
151

S. Porenta, B. Štular, T. Verbič, Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču Šentvid pri Stični - Župnijski dom,
parc. št. 20, 21/1, 23 , vse k.o. Šentvid (EŠD 15621, 732, 15724).

© Arhej d.o.o.

cestišča, ki je vodilo do starega župnijskega doma je bilo z recentnimi posegi
popolnoma uničeno. To dokazuje tudi Franciscejski kataster iz leta 1825.
8.4.

III. Faza - Recentni depoziti (Priloga 5)

Dogajanje na območju raziskav se je po novem veku v primerjavi s prejšnjimi obdobji
precej umirilo. Skoraj vse posege in depozite, ki smo jih lahko nedvomno opredelili v
čas 20. stoletja smo tako opredelili kot SE 1000=1267=1272=1273. Te stratigrafske
enote predstavljajo plasti, vkope in njihova polnila. Prepoznali smo vkope za
strelovod, električno napeljavo, kanalizacijo, toplo gredo, betonske stebričke. Plast SE
1000 se je nahajala po celotnem vzhodnem delu najdišča, na zahodnem delu najdišča
("atrij") pa so se nahajale plasti SE 1267=1272=1273.
Poleg zgoraj omenjenih plasti smo v jugovzhodnem delu najdišča pod SE 1000
dokumentirali še ostanke nekega objekta, ki smo ga opredelili kot strukturna enota
objekt 3. To strukturno enoto so sestavljale SE 1003, ki je predstavljala hodno
površino objekta, čigar konstrukcij, v smislu zidov oziroma sten nismo odkrili. Na SE
1003 smo dokumentirali še ostanke preprostega ognjišča ali peči (SE 1015 in 1016).
Strukturno enoto objekt 3 lahko povezujemo s kulturnim domom, ki se nahaja
neposredno vzhodno od izkopnega polja in je bil zgrajen po prvi svetovni vojni.
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9. ZAKLJUČEK
Rezultate arheoloških raziskav na najdišču Šentvid pri Stični - Župnijski dom lahko
na podlagi stratigrafije in primarne obdelave gradiva strnemo v tri kronološke faze:
srednji vek, novi vek in recentno obdobje. Od omenjenih faz najbolj izstopa čas
srednjega veka, ki smo ga razdelili na tri ločene podfaze: zgodnji srednji vek, visoki
srednji vek in pozni srednji / zgodnji novi vek. Slednja med vsemi najbolj izstopa po
količini gradiva in izpovednosti stratigrafskih enot. Območje je bilo skozi čas večkrat
popolnoma spremenjeno v smislu gradbenih posegov in nasipanja, kar je že tekom
izkopavanj oteževalo interpretacijo arheoloških depozitov. Kljub temu, pa nam je iz
vseh zbranih podatkov (stratigrafska slika, analiza odkritega gradiva, pisni viri)
uspelo sestaviti grobo sliko dogajanja na najdišču in njegovi okolici.
Posebej moramo omeniti zgradbo samega poročila. Tu imamo v mislih, da so izsledki
terenskega dela podani v poglavju o stratifikaciji najdišča, skoraj neodvisno od
terenskih izsledkov pa je bila opravljena analiza gradiva. V poglavju faziranja in
interpretacije smo združili vse podatke in na ta način oblikovali končne rezultate
izkopavanj. Ugotovitve s terenskega dela in obdelave gradiva so se skoraj popolnoma
ujemale in se medsebojno dopolnjevale. Manjša odstopanja so se pojavila le pri
časovni opredelitvi arheoloških kontekstov, ki so bili med izkopavanji nejasni
(predvsem zaradi poškodb samih plasti).
Najstarejše najdbe na območju raziskav izvirajo iz obdobja zgodnjega srednjega veka,
ki ga opredeljujemo kot fazo I. a. Kot smo omenili, najdbe iz tega obdobja niso
številne, njihova prisotnost in zgodovinska dejstva pa pričajo, da je moralo biti
območje obljudeno že v tem obdobju. Na podlagi stratigrafije smo v to zgodnje
obdobje opredelili jame za stojke, ki jih lahko smiselno povežemo in opredelimo kot
ostanke lesenega objekta. Dopuščamo možnost, da iz tega obdobja izvira tudi
domnevna zemljanka. Več posrednih dokazov o zgodnjesrednjeveški poselitvi dobimo
iz zgodovinskih zapisov in analiz, ki omenjajo obstoj obsežne prafare Šentvid pri
Stični ter obstoj koseških naselbin. Poleg tega je bilo v okolici odkritih tudi nekaj
zgodnjesrednjeveških najdišč.
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V fazo I. b smo opredelili visokosrednjeveške arheološke depozite. Najdb iz tega
obdobja je precej več kot zgodnjesrednjeveških, vendar vseeno njihova količina ne
izstopa. Tudi najdbe iz tega obdobja, podobno kot zgodnjesrednjeveške, se nahajajo
večinoma v depozitih, ki so nastali z nasipavanjem in uničenjem starejših plasti.
Vsekakor pa je lahko z veliko gotovostjo v visokosrednjeveško obdobje, če ne že prej,
umestimo jarek SE 1121. Odkritje jarka je bilo presenečenje. Njegove dimenzije ter
pozicija nam omogočajo različne interpretacije: regulacija vodnega toka, mejni jarek
cerkvenega areala ali celo nekega dvorca ter kot obrambni jarek trškega prebivalstva.
Jarek je bil zasut najkasneje v začetku 14. stoletja. V obdobju visokega srednjega veka
je bil Šentvid pri Stični sedež obsežne prafare in je imel pomembno funkcijo v smislu
družbenega, duhovnega, gospodarskega in upravnega središča širše skupnosti. Tudi
politično dogajanje je bilo v tem času zelo intenzivno, Šentvid pa je bil gotovo vanj
intenzivno vpet.
Največ ohranjenega arheološkega zapisa, v smislu stratigrafskih enot ter najdb, pa
tudi zapisov iz pisnih virov pa je ohranjenih za obdobje poznega srednjega oziroma
zgodnjega novega veka. To dogajanje je zaobjeto pod fazo I. c. Povsem na začetku tega
obdobja je bil popolnoma zasut in izravnan omenjeni jarek SE 1121. Izravnan prostor
je bil sedaj pripravljen za nove posege, ki smo jih opredelili v to obdobje. Vsi indici
kažejo, da je bilo območje raziskav del neke gospodarske enote, ki jo po vsej
verjetnosti lahko opredelimo kot delovni prostor neke bivalne enote oziroma dvora.
Obstoj dvora je izpričan v listinah, opis lokacije pa ustreza našim ugotovitvam na
terenu. Odkrite shranjevalne strukture (sod 1, sod 2, kaščna skrinja) pričajo, da se je v
bližini nahajal objekt, kateremu so omenjene strukture pripadale. Tudi večji zbiralnik
vode in njemu pripadajoči kanal za reguliran odtok govori v prid tej hipotezi. Odkriti
vkopi, ki jih opredeljujemo bodisi kot ostanke lesene ograje ali plota bodisi kot
ostanke lesenih lop ali nadstreškov delovnih prostorov in tudi odpadne jame, nam
pričajo, da območje raziskav predstavlja uporabno površino, ki jo lahko pripišemo
nekemu samooskrbnemu gospodarstvu. Odkrita lončenina priča o višjemu
družbenemu položaju lastnikov.
Druga kronološka faza, ki zaznamuje dogajanje na najdišču, je faza novega veka. Za to
kronološko fazo je značilno, da so bile vse dejavnosti povezane s predhodno fazo
prekinjene. Kraj začne v tem obdobju nazadovati na vseh področjih življenja
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(gospodarsko, politično, kulturno), kar je posledica premoči novonastalega mesta
Višnja Gora ter opatije Stična. Stiški opat leta 1625 izvede obsežno prezidavo cerkve.
Na območju raziskav so iz tega obdobja prepoznavna samo nasutja in izravnave in
verjetno, to velja vsaj za prva stoletja novega veka, je bil tu samo travnik ali vrt.
Obsežnejši gradbeni posegi so se na območju raziskav odvijali na začetku 19. stoletja.
V letu 1821 je bilo dokončano, sedaj že staro župnišče, kateremu lahko pripišemo tudi
izgradnjo kanalizacije. V začetek 19. stoletja lahko umestimo tudi gradnjo
gospodarskega poslopja severno od izkopnega polja, ki je v veliki meri spremenil
izgled dotedanjega območja. Verjetno le nekaj let pozneje je bila zgrajena še velika
kamnita zidana škarpa SE 1001=1217, ki je poškodovala velik del arheološkega zapisa
starejših obdobij na severnem robu najdišča. Omenimo naj zanimivo najdbo (dve
steklenici in skleda), ki je zelo verjetno predstavljala daritev ob gradnji škarpe in je
bila v njo zazidana. Podobno bi lahko trdili tudi za ostanke škarpe SE 1274 in 1275 na
zahodnem delu najdišča. Na vzhodnem delu najdišča smo odkrili še ostanke
suhozidnega temelja, ki je verjetno pripadal nekemu lesenemu gospodarskemu
objektu. V ta čas, če ne že prej, opredeljujemo tudi cestišče SE 1283.
Tretjo kronološko fazo predstavljajo vsi posegi, ki so se na območju vršili od 20.
stoletja pa do danes. Tudi ti posegi so posegali v starejše arheološke zapise in jih v
nekaterih primerih močno poškodovali. Območje raziskav je bil tudi sedaj predmet
nasipanja in izravnavanja površine. Večji del območja raziskav je bil tako večino časa
v tem obdobju v uporabi kot travnik ali vrt.
Za konec lahko ugotovimo, da so izsledki arheoloških izkopavanj nedvomno
dragocena pridobitev in dopolnilo k poznavanju predvsem srednjeveške poselitve
Šentvida pri Stični, ki je bil v arheološkem smislu do sedaj popolna neznanka.
Poudariti je potrebno predvsem veliko količino odkritega gradiva, ki zaradi dobre
ohranjenosti in izpovednosti ter dokaj jasni stratigrafiji, nudi veliko možnosti
nadaljnjih

raziskav

predvsem

poznosrednjeveške

oziroma

zgodnjenovoveške

lončenine.
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Šentvid pri Stični 2011: Priloga 7
Tip 07g
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1275-1500

Tip 10c1
Dat.(AVG): 1250
Dat.(MIN-MAX):
1000-1400

Tip 08d
Dat.(AVG): 1200
Dat.(MIN-MAX):
1150-1400

Tip 10c2
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1300-1500

Tip 10a1
Dat.(AVG): 1350
Dat.(MIN-MAX):
1100-1600

Tip 10c3
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1300-1500

Tip 10a2
Dat.(AVG): 1450
Dat.(MIN-MAX):
1350-1600

Tip 10c4
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1275-1500

Tip 10b1
Dat.(AVG): 1500
Dat.(MIN-MAX):
1400-1625

Tip 10c5
Dat.(AVG): 1350
Dat.(MIN-MAX):
1175-1500

Tip 10b2
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1325-1600

Tip 10c6
Dat.(AVG): 1550
Dat.(MIN-MAX):
1475-1625

Tip 10d
Dat.(AVG): 1300
Dat.(MIN-MAX):
1150-1425

Tip 11c
Dat.(AVG): 1450
Dat.(MIN-MAX):
1200-1600

Tip 10e
Dat.(AVG): 1350
Dat.(MIN-MAX):
1150-1600

Tip 11d1
Dat.(AVG): 1430
Dat.(MIN-MAX):
1300-1600

Tip 10f
Dat.(AVG): 1500
Dat.(MIN-MAX):
1400-1600

Tip 11d2
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1300-1525

Tip 11a1
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1275-1500

Tip 11d3
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1350-1500

Tip 11a2
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1350-1500

Tip 12a
Dat.(AVG): 1600
Dat.(MIN-MAX):
1500-1700

Tip 11b
Dat.(AVG): 1400
Dat.(MIN-MAX):
1300-1525

Tip 12b1
Dat.(AVG): 1500
Dat.(MIN-MAX):
1350-1600

Tip 12b2
Dat.(AVG): 150000
Dat.(MIN-MAX):
1300-1600

Tip 12b3
Dat.(AVG): 1500
Dat.(MIN-MAX):
1400-1600

Tip 12c1
Dat.(AVG): 1600
Dat.(MIN-MAX):
1500-1700

Tip 12c2
Dat.(AVG): 1525
Dat.(MIN-MAX):
1375-1700

PRILOGA 8

POROČILO O ANALIZI ŽIVALSKIH KOSTI
Z NAJDIŠČA ŠENTVID PRI STIČNI – ŽUPNIJSKI DOM
Borut Toškan, Janez Dirjec
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Novi trg 2, p.p. 306, SI-1001 Ljubljana: el. naslov:
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Predhodne arheološke raziskave na najdišču Šentvid pri Stični – Župnijski dom so
med drugim dale tudi 2558 živalskih ostankov. Prevladujejo kosti in zobje sesalcev
(81,0 %), zastopani pa so tudi ptiči, plazilci in mehkužci (sl. 1).

Aves (N = 51)
Reptilia (N = 399)

Mollusca (N = 37)
Mammalia (N = 2558)

Sl. 1: Delež zastopanosti ostankov sesalcev, plazilcev, ptičev in mehkužcev v gradivu iz Šentvida pri
Stični - Župnijski dom. Količina najdb je izražena kot število primerkov (N).
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Količino ostankov sva izražala kot najmanjše število določenih primerkov (Number of
Identified Specimens; NISP), v nekaterih primerih pa tudi kot najmanjše število
elementov (Minimum Number of Elements; MNE). Taksonomski opredelitvi sva
podvrgla ostanke vseh skeletnih elementov z izjemo reber, ki sva jih iz navedenega
procesa sistematično izključila. 1 Metrični podatki so bili zbrani v skladu z navodili
von den Driescheve (1976). Za potrebe medfaznih primerjav velikosti domačega
goveda sva razmeroma skromen vzorec razpoložljivih izmerjenih vrednosti virtualno
povečala s standardiziranjem. Pri tem sva uporabila formulo (glej npr. Albarella
2002; Bartosiewicz 2002):
standardizirana vrednost = (x – m) / s,
kjer x predstavlja dimenzijo primerka iz Šentvida, m in s pa povprečje in standardno
deviacijo iste dimenzije pri izbranem referenčnem vzorcu. 2 Pri tem so bili v analizo
vključeni zgolj tisti skeletni elementi, pri katerih je velikost referenčnega vzorca
presegala 30 podatkov, saj je izračun povprečne vrednosti (m) in standardne
deviacije (s) v primeru preskromnih vzorcev metodološko problematičen.
Poseben segment študije predstavlja analiza zastopanosti posameznih skeletnih
elementov pri štirih najpomembnejših vrstah domačih živali: domačem govedu,
domačem prašiču, ovci in kozi. Z namenom osvetlitve eventualnih razlik v
prehrambnih navadah različnih segmentov prebivalstva sva posamezne skeletne
elemente naknadno združila v tri skupine (glej Uerpman 1973), od katerih prva
združuje kosti iz najbolj mesnatih delov živali (tj. vretenca, lopatica, nadlahtnica,
medenica in stegnenica; kvalitetna kategorija A), druga tiste iz srednje mesnatih (tj.
lobanja, spodnja čeljustnica, koželjnica, komolčnica, golenica in mečnica; kvalitetna
kategorija B), tretja pa tiste iz najmanj mesnatih delov živali (tj. zgornja čeljustnica,
zobje, zapestne in gleženjske kosti, dlančnice, stopalnice in prstnice; kvalitetna
kategorija C). Pri statistični obdelavi podatkov sva uporabila neparametrični χ 2 test in
enosmerno analizo variance (StatSoft, Inc. 2011).

Izjemo v tem smislu predstavljajo zgolj tisti primerki reber, ki so pripadali delno ali v celoti
ohranjenim govejim skeletom (glej tab. 5, 10), zaradi česar njihova taksonomska opredelitev ni bila
problematična.
2 V tem primeru je bilo kot referenčni vzorec uporabljeno gradivo iz rimskodobnega mesta Tác –
Gorsium na Madžarskem (Bökönyi 1984).
1
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Taksonomija
Favnistično gradivo iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom označuje sorazmerno velika
vrstna pestrost, saj ob desetih vrstah sesalcev vključuje še najmanj dve vrsti ptičev,
vsaj eno vrsto želv ter tri vrste mehkužcev (tab. 1). Žal mnoge od nesesalskih najdb
izvirajo iz bodisi novoveških oziroma recentnih kontekstov bodisi iz premešanega
sedimenta in tako v smislu pojasnjevanja ekonomije in prehrambnih navad
srednjeveških oziroma poznosrednjeveških / zgodnjenovoveških prebivalcev Šentvida
pri Stični nimajo večje povedne vrednosti. Posamezni ostanki ptic (predvsem kokoši
[Gallus domesticus]) in ostrig (Ostrea sp.), katerih časovna umestitev v srednjeveški
do zgodnjenovoveški čas ni sporna, pa vendarle kažejo na vsaj občasno uporabo
navedenih dveh vrst v tedanji lokalni kulinariki.
Tab. 1: Zastopanost posameznih nesesalskih taksonov v gradivu iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom
po obdobjih. Količina najdb je prikazana kot število določenih primerkov (NISP). Obrazložitev
okrajšav: SVD – srednjeveški depoziti; PSV / ZNV – poznosrednjeveški / zgodnjenovoveški depoziti;
NVD – novoveški depoziti; RiP – recentni in premešani depoziti.
Takson
Gallus domesticus
Aves, gen. et spec. indet.
Testudo cf. hermanni
Ostrea sp.
Drosinea sp
Helix pomatia

SVD
3
-

PSV / ZNV
5
2
2
2
-

NVD
25
16
2
25
6
4

RiP
395
-

Ne glede na načelno zanimivost nesesalskih najdb sva osrednjo pozornost v okviru
tukaj predstavljene arheozoološke analize namenila kostem in zobem sesalcev. Ti
navsezadnje predstavljajo dobre štiri petine vseh izkopanih živalskih ostankov. Od
skupno 2071 tovrstnih najdb jih je bilo mogoče vsaj do nivoja rodu (v primeru
drobnice pa do ravni poddružine, tj. Caprinae) taksonomsko določiti 1358 oziroma
65,4 odstotka. V skladu s pričakovanji močno prevladujejo kosti in zobje domačih
živali. Domestikati namreč predstavljajo kar sedem od skupno desetih sesalskih vrst
oziroma več kot 99-odstotni delež vseh taksonomsko določenih sesalskih najdb (tj.
NISP). V tem pogledu vzorec ne izkazuje nikakršnih diahronih sprememb (tab. 2), je
pa na določene medfazne razlike pokazala analiza deležev zastopanosti posameznih
taksonov oziroma skeletnih elementov (glej podrobnejšo obravnavo omenjene
problematike v nadaljevanju).
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Tab. 2: Zastopanost posameznih sesalskih taksonov v gradivu iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom po
obdobjih. Količina najdb je izražena kot število določenih primerkov (NISP). Obrazložitev okrajšav:
SVD – srednjeveški depoziti; PSV / ZNV – poznosrednjeveški / zgodnjenovoveški depoziti; NVD –
novoveški depoziti; RiP – recentni in premešani depoziti; PG – pokop goveda.

Takson
Bos taurus
Caprinae
Sus sp.
Equus caballus
Canis familiaris
Felis catus
Lepus europaeus
Vulpes vulpes
SKUPAJ
Št. nedoločenih
frag.
% določenih fragm.

SVD
NIS
%
P
145
70,0
21
10,1
31
15,0
6
2,9
3
1,4
0,0
0,0
1
0,5
207
100,0

PSV / ZNV
NIS
%
P
191
62,0
36
11,7
79
25,6
1
0,3
0,0
1
0,3
0,0
0,0
308 100,0

NVD
NIS
%
P
85
54,1
24
15,3
45
28,7
0,0
1
0,6
0,0
2
1,3
0,0
157
100,0

RiP
NIS
P
15
4
6
25

SKUPAJ
NIS
NIS
P
P
424
61,9
86
12,4
161
23,5
7
1,0
4
0,6
1
0,1
2
0,3
1
0,1
1358 100,0

PG

138

-

348

-

186

-

22

713

-

-

59,4

-

47,0

-

45,7

-

53,2

65,4

-

-

%
661
1
662

Srednjeveški depoziti
Daleč najbolje zastopan takson med sesalskimi ostanki iz srednjeveških depozitov je
domače govedo (Bos taurus), kateremu pripada kar 70 odstotkov vseh taksonomsko
določenih sesalskih najdb (tab. 2). Na drugo mesto se v tem pogledu umešča rod
prašičev (Sus sp.) na tretje pa drobnica (Caprinae), pri čemer pa razlika med
deležema zastopanosti slednjih meje statistična značilnosti ne presega χ(

2

test: p >

0,05). Izmed 31 prašičjih najdb je bilo sicer do nivoja vrste mogoče z gotovostjo
taksonomsko opredeliti le 12 primerkov, pri nadaljnjih petih pa je bilo to mogoče
storiti vsaj z zelo veliko verjetnostjo (tab 3). Dejstvo namreč je, da je razlikovanje med
(često fragmentiranimi) arheozoološkimi ostanki domačega prašiča (Sus domesticus)
in njegovega divjega zarodnika (Sus scrofa) v številnih primerih nemogoče. Pri
specifični določitvi suidnih ostankov sva se naslanjala predvsem na metrične podatke
(glej prilogo), rezultati pa so – povsem pričakovano – pokazali na prevlado najdb
domačega prašiča.
Tab. 3: Zastopanost domačega in divjega prašiča med ostanki rodu Sus iz srednjeveških depozitov
Šentvida pri Stični - Župnijski dom. Količina najdb je izražena kot število določenih primerkov (NISP).
Takson
Sus domsesticus
Sus scrofa

Vseh ostankov
31

Zanesljivo
določenih
12
0

Pogojno določenih
3
2

4

Podobne težave v smislu zanesljive taksonomske opredelitve do ravni vrste se
pojavljajo tudi pri drobnici. V primeru 21 ostankov iz šentviških srednjeveških
depozitov je bilo tako mogoče to storiti le pri treh najdbah, od katerih sta dve
pripadali ovci (Ovis aries) in ena kozi (Capra hircus). Slednja je zastopana s skoraj v
celoti ohranjeno rožnico, medtem ko sva ovci pripisala po en odlomek koželjnice in
stopalnice.
Tab. 4: Zastopanost posameznih skeletnih elementov treh osrednjih sesalskih taksonov v
srednjeveških depozitih iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom. Količina najdb je podana kot število
določenih primerkov (NISP) in najmanjše število elementov (MNE). Skupina 'Drugo' vključuje ostanke
reber (ta skeletni element je bil sicer taksonomski opredelitvi podvržen le izjemoma) in grodnice.
Sk. element
Os cornu
Cranium
Maxilla
Mandibula
Dentes
Atlas
Epistropheus
Vertebrae cerv. (3-7)
Vertebrae thor.
Vertebrae lumb.
Vertebrae indet.
Pelvis
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Metacarpus
Ossa carpalia
Femur
Tibia
Metatarsus
Astragalus
Calcaneus
Ossa tarsalia
(drugo)
Phalanx 1
Phalanx 2
Phalanx 3
'Drugo'

Bos taurus
NISP
MNE
0
0
18
2
0
0
7
3
3
1
2
2
0
0
3
1
10
2
10
2
12
1
8
2
4
2
5
4
7
2
2
2
10
5
1
1
6
3
7
3
2
1
2
2
2
1

Sus sp.
NISP
0
0
3
9
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3
0
0
0
1
8
0
0
0

MNE
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
1
3
0
0
0

Caprinae
NISP
MNE
1
1
0
0
0
0
1
1
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
5
2
0
0
1
1
0
0
1
1
4
4
1
1
0
0
0
0

2

1

0

0

0

0

1
0
2
19

1
1
0
-

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Med različnimi skeletnimi elementi so najštevilčnejši ostanki zob, vretenc, lobanj in
čeljustnic. Pri slednjih dveh gre to bržčas pripisati njihovi večji krhkosti, pri zobeh in
vretencih pa njihovi številčnosti v okviru samega okostja. V tem smislu velja opozoriti
na razmeroma skromno število najdenih prstnic ter zapestnih in gleženjskih kosti
(tab. 4), čeprav tudi te sodijo med številčno bolje zastopane elemente v posameznem
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skeletu. Če namesto s številom določenih primerkov (NISP) količino najdb izrazimo
kot najmanjše število elementov (MNE), ki število vseh najdenih ostankov
posameznega skeletnega elementa uteži s številom pojavljanja tega istega elementa v
okviru okostja proučevane vrste, se navedena slika seveda bistveno spremeni. Kot
najbolje zastopani elementi namreč v tem primeru izstopajo tisti iz zgornjega, najbolj
mesnatega dela okončin, medtem ko je delež lobanje z zobmi in vretenci skromnejši
(tab. 4).
Ostanki sesalcev iz srednjeveških depozitov izhajajo iz štirih različnih stratigrafskih
enot, od tega dobrih 95 odstotkov iz SE 1122. Gre za polnilo obrambnega jarka,
datirano v visoki srednji vek (tj. 13. oz. začetek 14. stoletja). V isto obdobje sodi tudi
SE 1120, v katerem sta bila od taksonomsko opredeljivih živalskih ostankov prisotna
le po en odlomek goveje spodnje čeljustnice in golenice. Med zanimivejše najdbe iz
tega časa sodi delno ohranjen skelet goveda (vzorec z distribucijskim številom D 333;
tab. 5). Na podlagi še nezaraščene distalne epifize pri stopalnici in golenici
ocenjujeva, da gre za ostanek mlade, pod 24 do 30 mesecev stare živali (prim. Silver,
1972). Zobje, ki bi omogočili natančnejšo določitev starosti ob zakolu / poginu, se
niso ohranili oziroma jih izkopavalci niso zajeli. Možno je tudi, da so zobje pač ležali
na nekem drugem mestu. Analiza distribucije velikostnih razredov lončenine iz
polnila obrambnega jarka je namreč pokazala, da SE 1120 predstavlja sekundarni
odpad.
Preostali dve stratigrafski enoti s taksonomsko opredeljivimi živalskimi ostanki med
srednjeveškimi depoziti (tj. SE 1248 in 1282) sta datirani v obdobje zgodnjega
srednjega veka. Tudi v okviru slednji dveh so bili od sesalcev najdeni zgolj ostanki
domačega goveda (NISP = 1 oz. 7). Iz SE 1282 ob tem izhajata še dva odlomka ptičjih
kosti, ki pa ožje taksonomske opredelitve nista omogočali.
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Tab. 5: Zastopanost skeletnih elementov v okviru treh delno ohranjenih okostij domačega goveda v
gradivu iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom. Predstavitev vzorcev: D (=ditribucijska številka vzorca)
294 – poznosrednjeveški / zgodnjenovoveški depoziti, SE 1145; D 333 – srednjeveški depoziti, SE
1122; D 336 – poznosrednjeveški / zgodnjenovoveški depoziti, SE 1143. Količina najdb je izražena kot
število določenih primerkov (NISP).
Sk. element
Os cornu
Cranium
Maxilla
Mandibula
Dentes
Os hyoideum
Atlas
Epistropheus
Vertebra cerv. (37)
Vertebra thor.
Vertebra lumb.
Costae
Radius
Metacarpus
Pelvis
Femur
Tibia
Astragalus
Metatarsus

D 294
6
1
2
3
1
1
-

D 333
14
1
-

D 336
2
17
5
1

1

3

4

1
-

4
6
17
2
1
2
1
1
1
1

7
2
12
-

Poznosrednjeveški / zgodnjenovoveški depoziti
Vzorec živalskih ostankov iz prehoda poznega srednjega veka v zgodnji novi vek
(okvirno konec 15. in 16. stoletje) je znotraj tukaj obravnavanega favnističnega
gradiva daleč najbogatejši (tab. 2). Podobno kot že v primeru srednjeveškega vzorca
tudi tu velika večina taksonomsko opredeljenih ostankov pripada domačemu govedu,
kateremu nato na drugem in tretjem mestu sledita rod prašičev in drobnica. Vendar
pa gradivo poznosrednjeveške / zgodnjenovoveške starosti izkazuje relativno manjši
delež ostankov goveda na račun porasta deleža prašiča. Gre za razliko, ki očitno
presega mejo statistične značilnosti (χ 2 test: χ2 = 7,94, s.p. = 2, p < 0,01) in ima torej
znatno povedno vrednost. Drugih razlik v bodisi vrstni pestrosti bodisi deležu
zastopanosti posameznih taksonov med navedenima vzorcema nisva ugotovila. Prav
tako precejšnjo podobnost kaže primerjava deležev zastopanosti posameznih
skeletnih elementov, z očitno prevlado odlomkov lobanj, obeh čeljustnic, zob in
vretenc pri izražanju količine najdb s številom določenih primerkov (NISP) ter
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relativno večjim deležem dolgih kosti okončin ob uporabi kazalnika najmanjše število
elementov (MNE). Podobnost v primerjavi z vzorcem iz srednjeveških depozitov
predstavlja tudi pičlost najdb prstnic, zapestnih in gleženjskih kosti (tab. 6).
Tab. 6: Zastopanost posameznih skeletnih elementov treh osrednjih sesalskih taksonov v
poznosrednjeveških / zgodnjenovoveških depozitih iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom. Količina
najdb je izražena kot število določenih primerkov (NISP) in najmanjše število elementov (MNE).
Skupina 'Drugo' vključuje ostanke podjezične kosti in reber (ta skeletni element je bil sicer
taksonomski opredelitvi podvržen le izjemoma).
Sk. element
Os cornu
Cranium
Maxilla
Mandibula
Dentes
Atlas
Epistropheus
Vertebrae cerv. (1-7)
Vertebrae thor.
Vertebrae lumb.
Vertebrae indet.
Pelvis
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Metacarpus
Ossa carpalia
Femur
Tibia
Metatarsus
Astragalus
Calcaneus
Ossa tarsalia
(drugo)
Phalanx 1
Phalanx 2
Phalanx 3
'Drugo'

Bos taurus
NISP
MNE
4
1
29
3
5
2
20
4
17
3
2
2
3
3
5
2
19
3
3
2
1
1
5
2
4
2
11
4
3
2
6
3
9
3
0
0
9
4
9
3
10
4
1
1
0
0

Sus sp.
NISP
18
6
7
12
3
0
0
3
3
1
3
2
9
1
4
0
0
7
10
1
1
0

MNE
1
3
5
4
3
0
0
1
1
1
1
2
5
1
2
0
0
5
6
1
1
0

Caprinae
NISP
MNE
0
0
0
0
0
0
6
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
5
2
0
0
2
1
0
0
2
2
12
6
6
4
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

2
2
1
14

1
1
1
-

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Poskus ocene deležev domačega in divjega prašiča znotraj najdb rodu Sus ter koze in
ovce med ostanki drobnice je pokazal na očitno prevlado (celo ekskluzivno
prisotnost?) domačega prašiča (tab. 7) oziroma ovce (vseh osem specifično določenih
najdb drobnice je pripadalo tej vrsti). Ugotovitev je skladna s stanjem na drugih
srednjeveških oziroma zgodnjenovoveških najdiščih v jugovzhodnoalpskem prostoru
in tako očitno ni plod naključja.
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Tab. 7: Zastopanost domačega in divjega prašiča med ostanki rodu Sus iz poznosrednjeveških /
zgodnjenovoveških depozitov Šentvida pri Stični - Župnijski dom. Količina najdb je izražena kot število
določenih primerkov (NISP).
Takson
Sus domsesticus
Sus scrofa

Vseh ostankov
79

Zanesljivo
določenih
34
0

Pogojno določenih
5
0

Analiza pojavljanja ostankov sesalcev po posameznih stratigrafskih enotah je
pokazala, da je bila vsaj ena taksonomsko opredeljena najdba odkrita v 30 različnih
SE-jih. Med temi prevladujejo polnila domnevnih jam za stojke (N = 19) ter odpadnih
jam (N = 5), večina (tj. 57,1 %) kosti in zob pa vendarle izvira iz nasutij oziroma
izravnav (SE 1019: NISP = 36; SE 1045: NISP = 127; SE 1120: NISP = 13). V
kronološkem smislu je mogoče poznosrednjeveški / zgodnjenovoveški vzorec nadalje
deliti na gradivo iz 15. stoletja, tisto iz prehoda 15. v 16. stoletje ter tisto iz 16. stoletja.
Pri tem podatki o zastopanosti osrednjih vrst domestikatov v navedenih podvzorcih
izkazujejo zelo očitne diahrone spremembe v deležu ostankov goveda in prašiča.
Slednji je namreč v gradivu iz prehoda 15. v 16. stoletje celo najbolje zastopana vrsta,
medtem ko v drugih dveh podvzorcih očitno 3 prevladuje govedo (tab. 8). V nasprotju
s tem na podlagi razpoložljivih arheozooloških podatkov o eventualni spremembi
vloge in pomena drobnice v proučevanem obdobju ni mogoče govoriti. Enako velja
tudi za ostale v vzorcu zastopane sesalske taksone, katerih prispevek k skupnemu
številu taksonomsko opredeljenih najdb tako ali tako ne dosega niti petih odstotkov.
Tab. 8: Zastopanost ostankov osrednjih sesalskih taksonov v poznosrednjeveških / zgodnjenovoveških
depozitih Šentvida pri Stični - Župnijski dom po kronološko opredeljenih podvzorcih. V 15. stoletje so
datirani ostanki iz SE 1027, 1120, 1167, 1170, 1180, v prehod med 15. in 16. stoletje tisti iz SE 1045, v 16.
stoletje pa tisti iz SE 1019, 1040, 1042 in 1139.
Takson
Bos taurus
Caprinae
Sus sp.

15. st.
10
3
4

15/16.
st.
53
12
58

16. st.
33
16
13

V okviru obravnave živalskih ostankov iz poznosrednjeveških / zgodnjenovoveških
depozitov je treba opozoriti še na podatek, da je med skupno 191 govejimi najdbami
zastopanih tudi 66 takšnih, ki v resnici izhajajo iz zgolj dveh bolj ali manj ohranjenih
okostij (gre za najdbi iz vzorcev z distribucijskima številoma D 294 in D 336). Obe
3

Rezultati χ2 testa: χ2 = 16,91, s.p. = 4, p < 0,01.
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okostji izvirata iz jam (tj. SE 1143 in 1145), ki sta najbrž služili kot odpadni jami.
Zanimivo je, da imata obe navedeni okostji – tako kot tudi tisto, katerega ostanki so
bili odkriti v srednjeveških depozitih (glej zgoraj) – ohranjene kosti glave in
(najmanj) katerega od prvih nekaj vratnih vretenc (tab. 5). Pri skeletu iz SE 1145 (tj.
vzorec D 294) so to pravzaprav tudi edine med izkopavanji zajete kosti, medtem ko so
bili v okviru tistega iz SE 1143 (tj. vzorec D 336) izkopani tudi posamezni ostanki
apendikularnega skeleta. Pri slednjem vretenca še niso bila v celoti osificirana, kar
pomeni, da je bilo zaklano / je poginilo pred dopolnitvijo petega leta starosti (prim.
Silver 1972). Upoštevajoč iste kriterije je morala biti pri drugem primerku starost ob
zakolu / poginu okrog petega leta, saj je bilo pri večini primerkov zraščanje končnih
ploskev z vretenčno glavnino ravno v zaključni fazi.

Novoveški depoziti
Novoveški depoziti vključujejo gradivo, ki se je odložilo v obdobju med koncem 16. in
sredino 20. stoletja. Taksonomsko opredeljeni ostanki izvirajo iz 23. različnih
stratigrafskih enot, največ (NISP = 103 oz. 65,5 %) iz nasutja oziroma izravnave SE
1020. Analiza deležev zastopanosti posameznih taksonov kaže na nadaljevanje trenda
povečevanja relativne številčnosti prašičjih ostankov na račun govejih (tab. 2). Po
drugi strani se je potrebno zavedati, da je število najdb novoveške starosti daleč
najmanjše (in torej najbrž najmanj reprezentativno), poleg tega pa so se te odlagale v
do štiri krat daljšem časovnem obdobju. Zavedanje o slednjem je ključno, saj
razpoložljivi podatki predstavljajo presek skozi dobre štiri stoletja, s čemer
izgubljamo zmožnost zaznavanja posameznih diahronih nihanj. Pomen živalskih
ostankov iz novoveških depozitov je torej v okviru tukaj predstavljene arheozoološke
analize predvsem v tem, da predstavlja referenco glede velikosti tedanjih form /
pasem domačih živali in jih je tako mogoče uporabiti kot kazalec dosežene razvojne
ravni živinoreje.
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Tab. 9: Zastopanost posameznih skeletnih elementov treh osrednjih sesalskih taksonov v novoveških
depozitih iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom. Količina najdb je izražena kot število določenih
primerkov (NISP) in najmanjše število elementov (MNE). Skupina 'Drugo' vključuje ostanke
podjezične kosti.
Sk. element
Os cornu
Cranium
Maxilla
Mandibula
Dentes
Atlas
Epistropheus
Vertebrae cerv. (3-7)
Vertebrae thor.
Vertebrae lumb.
Vertebrae indet.
Pelvis
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Metacarpus
Ossa carpalia
Femur
Tibia
Metatarsus
Astragalus
Calcaneus
Ossa tarsalia
(drugo)
Phalanx 1
Phalanx 2
Phalanx 3
'Drugo'

Bos taurus
NISP
MNE
1
1
2
1
0
0
23
4
8
2
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
0
0
7
2
4
2
2
1
6
2
1
1
2
1
0
0
4
2
8
3
6
4
2
2
2
2

Sus sp.
NISP
0
1
4
10
2
0
0
0
0
0
1
2
3
2
4
0
0
6
2
3
1
2

MNE
0
1
2
3
2
0
0
0
0
0
1
1
2
1
2
0
0
3
1
2
1
2

Caprinae
NISP
MNE
0
0
0
0
0
0
3
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
1
1
1
3
1
0
0
3
2
0
0
2
2
3
2
1
1
0
0
1
1

0

0

0

0

0

0

2
0
0
1

1
0
0
-

2
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Med prašičjimi ostanki (N = 45) sva z gotovostjo (N = 11) oziroma z veliko
verjetnostjo (N = 3) prepoznala 14 najdb domačega prašiča, medtem ko bi dve
utegnile pripadati divjemu. Od specifično določenih kosti in zob drobnice (N = 6) sva
vse pripisala ovci.
Podatki o deležu zastopanosti posameznih skeletnih elementov domačega goveda,
prašičev in drobnice so skladne s tistimi, ki se nanašajo na bodisi srednjeveško bodisi
zgodnjenovoveško gradivo. Med drugim se ponovno kaže skoraj popolna odsotnost
ostankov v skeletu sicer številnih prstnic. Kot bova to nekoliko podrobneje
obravnavala kasneje bi pri tem lahko šlo za posledico napake zavoljo ročnega
pobiranja najdb, kar lahko rezultira v podcenjenem deležu manjših ostankov
(Toškan, Dirjec 2004, 158 ss). Po številu najdb posameznega skeletnega elementa
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sicer prednjačijo spodnja čeljustnica, zobje ter nekatere dolge kosti iz manj mesnatih
delov okončin (npr. podlahtnica, golenica, dlančnica/stopalnica; tab. 9).

Recentni in premešani depoziti
Živalskim ostankom iz recentnih in premešanih depozitov nisva posvečala večje
pozornosti. Omejila sva se na navedbo količine najdb po taksonih, pri čemer se vrstna
sestava v primerjavi s predhodnimi obdobji ni spremenila (tab. 2). Posebej velja
morda omeniti odkritje večjega števila skeletnih ostankov želv iz rodu kornjač,
najverjetneje kar grške kornjače (Testudo hermanni; sl. 2). Navkljub velikemu številu
najdenih ostankov so ti najbrž pripadali razmeroma majhnemu številu različnih
živali, morda celo le štirim. Grške kornjače so danes v Sloveniji redke. Naleteti je
mogoče kvečjemu na posamične zanešene primerke (Kryštufek, Janžekovič 1999,
288).

Sl. 2: Izbor ostankov grške kornjače med gradivom iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom.
Foto: B. Toškan.
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Pokopa goveda
Kot je bilo zgoraj že navedeno, so bili med izkopavanji na najdišču Šentvid pri Stični Župnijski dom odkriti tudi trije deloma ohranjeni skeleti domačega goveda (tab. 5).
Najdbe so arheološko razmeroma zanesljivo datirane bodisi v srednji vek (en
primerek) bodisi v prehodno obdobje med poznim srednjim in zgodnjim novim
vekom (dva primerka). Vendar pa to niso edini odkriti goveji skeleti na
obravnavanem najdišču. Na zahodnem robu izkopnega polja (gre za kv. J3 in I3) sta
bila namreč severno od roba jarka SE 1121 opažena dva večja ovalna vkopa, od katerih
je vsak vseboval po en praktično v celoti ohranjen skelet te vrste. Vkopa sta bila
najbrž narejena z nivoja najstarejše hodne površine na najdišču, datirane v zgodnji
srednji vek, vendar pa arheološke ostaline v polnilu enega od njih sodijo v prehod
med poznim srednjim in zgodnjim novim vekom. V ta čas tako najbrž sodita tudi oba
skeleta, čeprav tega ni mogoče z gotovostjo potrditi.
Orientiranost obeh vkopov je bila enaka in sicer v smeri vzhod – zahod. Prvi (tj. SE
1304) je v dolžino meril 1,52 m, v širino pa 0,72 m in je vseboval skelet SE 1314 (sl.
3). Le dober poldrugi meter vzhodneje je ležal še drugi (tj. SE 1302; dolžina: 1,86 m,
širina: 0,88 m) s skeletom SE 1313 (sl. 3). Oba skeleta sta imela glavo na vzhodni
strani, pri SE 1314 pa je bilo očitno razvidno, da je bil vrat ob vstavitvi v jamo močno
zapognjen nazaj. Temu je bilo najbrž tako zato, ker je bil vkop pač preozek. V zvezi s
skeletom SE 1313 velja omeniti temnorjavo pigmentiranost kosti zaradi redukcijskih
procesov v anaerobnem vodnem okolju (Ćirić 1986), kateremu je bil ta očitno
izpostavljen. Polnili obeh vkopov sta bili sicer podobni. Sestavljeni sta bili iz temno
sivo rjavega glinenega melja z vključki apnenčevih lomljencev ter drobci oglja.
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Sl. 3: Tlorisna pogleda na skeleta goved SE 1313 (levo) in SE 1314 (desno). Foto: M. Franca.

Analiza zastopanosti ostankov posameznih skeletnih elementov je pokazala, da sta
bila v jami očitno vstavljeni celi trupli. Med manjkajočimi kostmi so namreč
zastopane skoraj izključno tiste najmanjše (npr. sezamoidne kosti, zapestne kosti,
prstnice ipd.; tab. 10), ki jih ročno pobiranje najdb očitno prav zavoljo tega ni v celoti
zajelo. Izjemo v tem smislu predstavljata oba para rogov, ki prav tako manjkata, a sta
morala biti namensko odstranjena že pred samo vstavitvijo trupel v jami.
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Tab.10: Zastopanost posameznih skeletnih elementov v okviru obeh skoraj v celoti ohranjenih okostij
domačega goveda v gradivu iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom, tj. SE 1313 (vkop SE 1302) in SE
1314 (vkop SE 1304). Količina najdb je izražena kot število določenih primerkov (NISP). Pri
fragmentiranih ali ne še v celoti osificiranih kosteh je lahko NISP > 1.
Sk. element
Os cornu
Cranium
Maxilla
Mandibula
Os hyoideum
Dentes
Atlas
Epistropheus
Vertebrae cerv. (3-7)
Vertebrae thor.
Vertebrae lumb.
Vertebrae indet.
Sternum
Costae
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Metacarpus
Ossa carpalia
Pelvis (1/2)
Sacrum
Femur
Tibia
Os malleolare
Metatarsus
Astragalus
Calcaneus
Ossa tarsalia
(drugo)
Ossa sesamoidea
Phalanx 1
Phalanx 2
Phalanx 3

Sin.

SE 1313
-/?

Dex.

Sin.

1
1

1
1
1
5

112
1
1

1
1
1
5
16
4
11

1
1
1
3
1
1
5
15
7
7
29

33

1

Dex.

16

1

1
1
1
2
1

SE 1314
-/?

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1

2

2

2

2

5
6
5

1
1
1
12
5
4
5

Pri ugotavljanju starosti obeh živali ob usmrtitvi / poginu sva pri proučevanju skeleta
SE 1313 naletela na določeno neskladje med oceno, ki sva jo pridobila na podlagi
analize obrabe žvekalne površine kočnikov, in pa tisto, na katero kaže stopnja
osifikacije posameznih kosti. V prvem primeru je namreč rezultat pokazal na starost
med enim in dvema letoma (MWS = 19; prim. Grant 1982, tab. 2), v drugem pa med
poltretjim in polčetrtim letom (sl. 4). Zavedajoč se znotrajvrstne variabilnosti, ki je še
danes prisotna tako pri hitrosti obrabe zob kot tudi pri tempu zraščanja epi in diafiz
posameznih skeletnih elementov, se na podlagi razpoložljivih podatkov ne da
utemeljeno opredeliti o (ne)zanesljivosti ene ali druge ocene. Skladnost med
15

doseženo stopnjo osificiranosti pretežnega dela vseh v analizo vključenih kosti pa
vendarle nakazuje, da žival najbrž ni bila veliko mlajša od treh let.

Sl. 4: Ocena starosti goveda SE 1313 ob usmrtitvi / poginu, pridobljena na podlagi (ne)zraščenosti epiin diafiz posameznih kosti (prim. Silver 1972).

Sorodna analiza ostankov skeleta SE 1314 je dala skladnejše rezultate. Z izjemo
vretenc so bile namreč vse ostale kosti že v celoti osificirane, kar pomeni, da je bil
primerek usmrčen / je poginil pri starosti med polčetrtim in petim letom (prim. Silver
1972). Identičen rezultat je dala tudi analiza obrabe žvekalne površine kočnikov v
spodnji čeljustnici. Ocenjena vrednost indeksa mandibularne obrabe (Grant 1982,
Tab. 2) je namreč znašala 41, kar popolnoma sovpada z zgoraj podanim časovnim
okvirom. V tem smislu si velja nemara za primerjavo pogledati še ocenjeno starost ob
zakolu / poginu pri treh drugih govedih, katerih delno ohranjene skelete so
izkopavalci odkrili med raziskovanjem srednjeveških oziroma poznosrednjeveških /
zgodnjenovoveških depozitov (glej zgoraj). V enem od primerov (tj. vzorec D 294) sta
bili vsaj delno ohranjeni tudi spodnji čeljustnici z zobmi, v drugih dveh pa temu ni
bilo tako (tab. 5). Pri slednjih je bilo starost ob zakolu / poginu tako mogoče oceniti
zgolj na podlagi (ne)zraščenosti epi- in diafiz posameznih kosti. Rezultati so pokazali,
da je primerek iz vzorca srednjeveške starosti D 333 ob smrti štel dve do poltri leta,4
tista iz vzorcev poznosrednjeveške / zgodnjenovoveške starosti D 294 oziroma D 336
4

O tem pričata še nezaraščeni distalna epifiza in diafiza pri dlančnici in golenici (prim. Silver 1972).
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pa sta bila okrog dve leti starejša. 5 Slednja dva se torej v tem smislu povsem ujemata s
skeletom SE 1314, medtem ko je bil primerek 1313 ob smrti nekoliko mlajši.
V luči zgoraj navedenega se je vsekakor smiselno vprašati, ali utegne iti pri
ugotovljenem ujemanju v starosti ob smrti pri kar treh od skupno petih govejih
okostij (oziroma delih le-teh) za kaj več kot le naključje. Pri iskanju odgovora na to
vprašanje se je seveda treba najprej ozreti na siceršnjo starostno strukturo goveda z
obravnavanega najdišča, tj. tisto, ki je bila pridobljena na podlagi vseh drugih
razpoložljivih najdb te vrste. Rezultati primerjave so zanimivi, saj se starost ob zakolu
/ poginu pri primerku SE 1314 (s tem pa tudi pri tistih iz vzorcev D 294 in D 336) še
najbolj ujema ravno s podatki za govedo iz obdobja prehoda poznega srednjega v
zgodnji novi vek, kamor so ti trije skeleti nenazadnje tudi datirani (glej tab. 14–15).
Resnici na ljubo v tem smislu bistvenejše ne odstopa niti primerek SE 1313, ki bi ga
tako lahko še vedno prištevali v isto skupino. Po drugi strani pa je starost goveda,
katerega ohranjeni del skeleta je zajet v vzorcu srednjeveške starosti D 333, bistveno
nižja in kot taka – pomenljivo – povsem skladna s siceršnjo starostno strukturo za
lokalno srednjeveško govedo (tab. 14–15).

Sl. 5: Rožnica domačega goveda (levo) in koze (desno) s sledmi, nastalimi med poskusom njunega
odstranjevanja. Foto: B. Toškan.

To dokazujejo vretenca v zaključni fazi osifikacije (prim. Silver 1972). V primeru skeleta iz vzorca D
294 takšno oceno potrjuje tudi dosežena stopnja obrabe žvekalne površine kočnikov (stopnja
mandibularne obrabe oz. MWS = 42; Grant 1982, Tab. 2).
5
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Ne glede na navedena ujemanja v starosti ob smrti pa je sicer vsaj za primerka SE
1313 in SE 1314 mogoče z gotovostjo trditi, da sta bili njuni trupli procesirani na
drugačen način od tedanje splošne prakse. To je razvidno že iz tega, da meso ni bilo
uporabljeno za prehrano, čeprav je osrednji vir mesa in maščob prebivalcem
srednjeveškega in novoveškega Šentvida pri Stični predstavljalo prav govedo.
Razlogov za takšno postopanje je lahko več, od tega, da bi lahko bili živali pač bolni 6,
pa vse do tega, da bi pri vsem skupaj utegnilo iti za obredna žrtvovanja. Podrobnejše
pojasnjevanje ozadja usmrtitve / pogina obravnavanih dveh primerkov sicer presega
namen tega članka, bi pa vseeno želela opozoriti na nekaj dejstev. Kot prvo se za
trenutek vrnimo k odstranitvi rožnic, do česar je prišlo tako pri obeh praktično
kompletnih skeletih SE 1313 in 1314, kot najbrž tudi pri tistih le delno ohranjenih iz
vzorcev D 296 in D 333. 7 Čeprav bi ravno takšna dejanja načeloma lahko razumeli kot
indic v prid domnevi o obrednemu žrtvovanju goved – v to smer bi sicer lahko kazala
tudi enaka orientiranost obeh vkopov in pa podobna lega živali v njih z glavama na
vzhodni strani – pa velja vendarle opozoriti, da je bilo odstranjevanje rožnic goveda
in tudi koz v srednjem veku splošno razširjeno početje, v veliki meri povezano s
strojarsko industrijo (glej npr. Bartosiewicz 2006, 465 s). Nenazadnje je bilo nekaj
takšnih primerkov najdenih tudi v Šentvidu pri Stični (sl. 5). Na navedeno se lepo
navezuje druga zelo zanimiva ugotovitev, namreč ta, da je bila na dveh odlomkih
čelnice pri govedu SE 1314 prisotna serija vzporednih urezov (sl. 6). Ob tem bi
posamezni urezi utegnili biti prisotni tudi na zgornji čeljustnici ter na ličnici istega
skeleta (sl. 6), medtem ko jih na drugih kosteh nisva opazila. Glede na lokacijo
navedenih sledi se zdi njihov nastanek še najbolj smiselno povezovati z odiranjem in
torej znova s strojarsko industrijo.

6 Pri analizi enega od drugih treh delno ohranjenih skeletov (tj. D 294) sva dejansko opazila, da sta v
spodnji čeljustnici manjkala oba druga ličnika. Stanje (delna anodontonija) pri bovidih ni redko, med
možne vzroke zanj pa prištevamo dedno predispozicijo, nepravilnosti pri oblikovanju zobne zasnove
med razvojem zarodka zaradi prehranskih motenj pri materi, nepravilno delovanje žlez idr (Andrews,
Noddle 1975). Manjko obeh ličnikov tako zagotovo ni predstavljal povoda za usmrtitev živali.
7 V tem smislu izjemo predstavlja le delno ohranjen skelet iz vzorca D 336, s skoraj celo desno rožnico.
Gre za majhen, gracilen primerek, ki je domnevno pripadal kravi značilnega brachyceros tipa goveda.
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Sl. 6: Odlomki lobanje domačega goveda SE 1314 z označenimi (domnevnimi) sledmi urezov: čelnica
(levo), zgornja čeljustnica (sredina), ličnica (desno). Foto: B. Toškan.

Še tretjo zanimivost v povezavi s skeletoma SE 1313 in SE 1314 predstavljata pri
slednjem odkrit par luknjic ob zunanjem robu čelnice nad levo očnico (sl. 7). Glede na
lokacijo bi lahko predstavljali poškodbo nastalo ob usmrtitvi živali, kar bi seveda
dokazovalo pogin nasilne smrti. V tem smislu velja sicer opozoriti na bistveno
svetlejši barvni odtenek notranjega oboda obeh lukenj, ki se v tem pogledu ne
razlikuje od obarvanosti fragmentov lobanje na mestih “svežih” lomov, tj. lomov, ki so
nastali med izkopavanjem lobanje (sl. 7). To bi namreč lahko pričalo o tem, da sta
tudi obe luknji utegnili nastati šele med iznosom najdbe, kar pa se sicer vodji
izkopavanj na terenu ne zdi verjetno.

Sl. 7: Odlomka lobanje domačega goveda SE 1314 z označenim notranjim obodom obeh v besedilu
obravnavanih lukenj. Foto: M. Franca.
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Razdelek o pokopih goved zaključujeva s podatki o velikosti obeh živali. Ker so bili v
okviru obravnavanih skeletov izkopani tudi posamezni primerki nepoškodovanih
metapodijev je bilo mogoče iz zmnožka podatkov o njihovi največji dolžini in
ustreznimi Matolcsijevimi koeficienti (Matolcsi 1970) oceniti plečno višino teh živali.
Rezultati kažejo na to, da sta bila oba primerka sorazmerno velika, vsaj v primerjavi s
plečno višino goveda iz nekaterih drugih bolj ali manj sočasnih najdišč na
Slovenskem: Otok pri Dobravi (12.–13. st.; Bartosiewicz 2006, pril. 2), Novo mesto –
mestno jedro (15.–17. st.; Toškan, Dirjec, neobjavljeni podatki), Slovenj Gradec –
glasbena šola (16.–19. st.; Toškan, Dirjec 2011, tab. 3). Povprečno plečno višino
srednjeveškega oziroma zgodnjenovoveškega goveda z istega območja pa je kot kaže
presegal tudi še tretji v celoti ohranjen primerek govejega metapodija iz Šentvida pri
Stični, tj. stopalnica iz vzorca z distribucijskim številom D 415 (SE 1282) srednjeveške
starosti (tab. 11).
Tab. 11: Ocenjena plečna višina goveda iz srednjeveških in zgodnjenovoveških depozitov Šentvida pri
Stični - Župnijski dom. Za primerjavo je podana tudi opisna statistika za isto dimenzijo pri govedu s
treh drugih srednjeveških oz. novoveških najdišč s Slovenskega: Otok pri Dobravi (12.–13. st.;
Bartosiewicz 2006, pril. 2), Novo mesto – mestno jedro (15.–17. st.; Toškan, Dirjec, neobjavljeni
podatki) in Slovenj Gradec – glasbena šola (16.–19. st.; Toškan, Dirjec 2011, tab. 3). Obrazložitev
okrajšav: Me – mediana; Min.–Max. – razpon vrednosti; N – velikost vzorca.
Najdišče

Skeletni element

Šentvid (Župnišče)

Metacarpus (SE
1282)
Metatarsus (SE 1313)
Metatarsus (SE 1314)

Največja dolžina
(mm)

Plečna višina (cm)

186

115,1

212
213

115,5
116,1
Me = 102,1
Min.–Max. = 101,2–
104,5
Me = 108,2
Min.–Max = 96,0–117,0
Me = 104,6
Min.–Max. = 102,1–
117,5
Me = 105,7
Min.–Max. = 98,1–121,5
Me = 107,7
Min.–Max. = 107,0–
113,3
Me = 110,1
Min.–Max. = 105,7–
120,4

Metacarpus (N = 3)

-

Metatarsus (N = 11)

-

Metacarpus ( N = 4)

-

Metatarsus (N = 3)

-

Metacarpus (N = 4)

-

Metatarsus (N = 6)

-

Otok

Novo mesto

Slovenj Gradec
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Primerjava gradiva med fazami
Medsebojne primerjave živalskih ostankov iz srednjeveških, poznosrednjeveških
/zgodnjenovoveških ter novoveških depozitov sva se lotila z željo po sledenju
eventualnim diahronim spremembam v prehranskih navadah lokalnega prebivalstva,
politiki živinoreje ter doseženi razvojni stopnji le-te. V tem smislu velja seveda najprej
omeniti zgoraj že deloma obravnavane medfazne razlike v deležu zastopanosti
posameznih taksonov. Zanimiv je predvsem porast številčnosti ostankov prašiča v
primerjavi z govedom v gradivu poznosrednjeveške / zgodnjenovoveške starosti glede
na tistega iz srednjeveških depozitov. Mogoče bi ga bilo namreč razumeti kot kazalec
dviga življenjskega standarda prebivalcev tega dela naselja ali pa prehod lastništva na
predstavnike višjih slojev (prim. Bartosiewicz 1999, 144, 148). Seveda bi to utegnilo
veljati le v primeru, da bi tako srednjeveški kot poznosrednjeveški / zgodnjenovoveški
vzorec predstavljala funkcionalno sorodni enoti (npr. hišni odpadek, nastal pri
pripravi hrane).
Resnici na ljubo se razmišljanja o poznosrednjeveškem / zgodnjenovoveškem
favnističnem gradivu kot ostanku prehrane nekega višjega sloja ljudi lepo ujemajo z
izsledki analize arheoloških najdb. Lončenina iz nasutja oziroma izravnave SE 1045 iz
časa prehoda 15. v 16. stoletje, ki bi naj predstavljala t.i. primarni odpad, bi naj bilo
namreč mogoče povezovati z duhovščino, premožnejšimi kmeti ali celo nižjim
plemstvom, nikakor pa ne s predstavniki nižjih slojev. Pri tem je še toliko bolj
zanimivo dejstvo, da je bil znotraj vzorca živalskih ostankov iz poznosrednjeveških /
zgodnjenovoveških depozitov značilno višji delež zastopanosti prašiča ugotovljen
izključno v tej isti stratigrafski enoti SE 1045. Gradivo iz po nastanku za odtenek
starejših oziroma mlajših SE-jev je namreč skladnejše s sliko, ki jo kaže srednjeveški
vzorec (tab. 8).
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Tab. 12: Delež zastopanosti ostankov treh kvalitetnih kategorij (tj. kategorije A, B in C) trupa
domačega goveda, prašiča in drobnice v okviru gradiva iz poznosrednjeveških / zgodnjenovoveških
depozitov Šentvida pri Stični - Župnijski dom po kronološko opredeljenih podvzorcih. V 15. stoletje so
datirani ostanki iz SE 1027, 1120, 1167, 1170, 1180, v prehod med 15. in 16. stoletje tisti iz SE 1045, v 16.
stoletje pa tisti iz SE 1019, 1040, 1042 in 1139. Količina najdb je izražena kot število določenih
primerkov (NISP). Vzorec porazdelitve skeletnih elementov v kvalitetne kategorije A–C je podan v
uvodnem razdelku.
Takson
Bos taurus
Sus sp.
Caprinae

A
5
2
0

15. stoletje
B
3
0
3

15. / 16. stoletje
A
B
C
16
16
17
22
23
14
1
8
3

C
2
2
0

A
6
6
0

16. stoletje
B
9
5
10

C
18
2
6

V kolikor bi živalski ostanki iz SE 1045 dejansko predstavljali hišni odpad višjega
sloja prebivalstva bi lahko nemara pričakovali, da bi med tam najdenimi kostmi
prevladovale tiste iz bolj mesnatih in torej načeloma (glej Bartosiewicz 1997) bolj
cenjenih delov trupa. Vendar pa rezultati tega ne kažejo niti v primeru prašiča, pri
katerem se je sicer najbrž v veliki meri trgovalo kar s celimi trupi ali kvečjemu s
svinjskimi polovicami, niti pri govedu, kjer je bilo verjetno v ospredju trgovanje z
manjšimi porcijami, zaradi česar bi naj prišle razlike v deležu zastopanosti skeletnih
elementov iz različnih delov trupa med posameznimi konteksti precej bolj do izraza
(tab. 12).
Tab. 13: Delež zastopanosti ostankov iz posamezne od treh kvalitetnih kategorij (tj. kategorije A, B in
C) trupa domačega goveda, prašiča in drobnice v okviru gradiva iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom
po kronološko opredeljenih podvzorcih. Količina najdb je izražena kot število določenih primerkov
(NISP) oziroma kot najmanjše število elementov (MNE). Vzorec porazdelitve skeletnih elementov v
kvalitetne kategorije A–C je podan v uvodnem razdelku.
Srednji vek

Kazalec

Takson

NISP

Bos taurus
Sus sp.
Caprinae

A
60
8
4

B
41
14
10

C
25
9
6

MNE

Bos taurus
Sus sp.
Caprinae

19
5
3

12
7
7

15
3
4

Pozni sr. / zg. novi
vek
A
B
C
62
67
47
31
40
20
4
23
9
25
19
4

15
15
10

16
9
6

Novi vek
A
21
14
7

B
40
12
9

C
22
19
8

11
9
6

11
6
4

12
10
5

Tudi če primerjavo v kronološkem smislu nekoliko razširimo na način, da vzporejanje
vzpostavimo med ostanki iz srednjeveških, poznosrednjeveških / zgodnjenovoveških
in novoveških depozitov, rezultati niso bistveno drugačni (tab. 13). Mejo statistične
značilnosti namreč presegajo zgolj razlike pri govedu, pa še tu le v primeru, da je
količina najdb podana kot število določenih primerkov χ(

2

test: χ2 = 11,84, s.p. = 4, p
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< 0,05). V kolikor namesto tega uporabimo kazalec najmanjše število elementov
ostajajo namreč razlike tudi v primeru goveda statistično neznačilne
χ (

2

test: χ2 =

1,45, s.p. = 4, p > 0,05).
Še bistveno bolj od ravnokar obravnavane skoraj popolne odsotnosti razlik v
zastopanosti ostankov iz bolj ali manj mesnatih delov trupa goveda, prašiča in
drobnice pa v kontekstu interpretacije stratigrafske enote SE 1045 kot primarnega
odpada višjega sloja lokalnega prebivalstva presenečajo nekateri podatki o starostni
strukturi živine. Podatki so prikazani v tabelah 14 in 15, pri čemer pa je treba že
uvodoma priznati, da imajo v primeru prašiča ter še posebej drobnice zaradi
skromnih vzorcev omejeno povedno vrednost. O politiki ovčereje in kozjereje se na
podlagi razpoložljivih podatkov tako dejansko ne da sklepati, medtem ko se zdi
preferenčen zakol 18 do 30 mesecev starih prašičev verodostojen in v bistvu tudi
pričakovan. Prašičereja je namreč po pravilu usmerjena v prirejo mesa in maščob,
zato pomikanje zakola v kasnejša starostna obdobja ne bi bilo ekonomsko upravičeno.
Tab. 14: Število kosti domačega goveda, prašiča in drobnice iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom z
nezaraščenima epi- in diafizo po starostnih skupinah. Posamezno skupino sestavljajo skeletni
elementi, ki popolnoma osificirajo pri isti ontogenetski starosti (tj. v prvem, drugem, tretjem ali po
tretjem letu življenja). Podatke o časovnem poteku zraščanja epi- in diafiz podaja Silver (1972).
Obrazložitev okrajšav: SVD – srednjeveški depoziti; PSV / ZNV – poznosrednjeveški /
zgodnjenovoveški depoziti; NVD – novoveški depoziti.

Takson
B.
taurus

Starost
(v
letih)
0–1
1–2
2–3
3–

SVD
Epifiza
Zraščena Nezraščena
3
7
2
1
2
2
2
8

PSV/ZNV
Epifiza
Zraščena Nezraščena
1
3
4
1
1
2

NVD
Epifiza
Zraščena Nezraščena
3
3
4
-

Sus sp.

0–1
1–2
2–3
3–

3
1
-

-

4
1
-

3
3

3
1

3
2
3

Caprinae

0–1
1–2
2–3
3–

2
1
-

-

3
2
1
-

1
1

-

1
2
-

Vzorec kosti in zob, ki jih je mogoče uporabiti za oceno starosti živali ob zakolu /
poginu, je največji pri govedu. Tu so torej rezultati najbolj verodostojni, so pa tudi po
svoje najbolj presenetljivi. Iz njih je namreč lepo razvidno, da v srednjeveških
depozitih prevladujejo ostanki pod tri leta starih primerkov, medtem ko so v
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poznosrednjeveških / zgodnjenovoveških depozitih številčnejši tisti odraslih, nad štiri
leta starih goved. Ugotovitev je seveda v neskladju s tezo o povezavi nasutja oziroma
izravnave SE 1045 z duhovščino, bogatimi kmeti ali celo nižjim plemstvom, saj so
meso tako starih živali v tedanjem času uživali le nižji sloji (Bartosiewicz 2006, 467).
V zvezi z živalskimi ostanki iz navedene stratigrafske enote bi se tako morali zavedati
najmanj tega, da ti bržčas ne predstavljajo (le) kuhinjskih odpadkov, vsaj ne
kuhinjskih odpadkov že omenjenih predstavnikov višjega sloja.
Tab. 15: Stopnja obrabe žvekalne površine spodnjih kočnikov domačega goveda, prašiča in drobnice v
gradivu iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom kot podlaga za oceno starosti živali ob zakolu / poginu.
Smernice za preverbo posameznih stopenj obrabe v starost živali podajajo Grant (1982), Rolett, Chiu
(1994) in Payne (1973; 1987). Obrazložitev okrajšav: SVD – srednjeveški depoziti; PSV / ZNV –
poznosrednjeveški / zgodnjenovoveški depoziti; NVD – novoveški depoziti; mes. – mesec. Zvezda (*)
označuje najdbe drobnice, ki jih je bilo mogoče opredeliti do nivoja vrste; vse so pripadali ovci.
SVD
Takson

Stopnja
obr.
MWS: 38–
44
MWS: 8 – 9

B. taurus

MWS: 8 –
29

Starost

PSV/ZNV
Stopnja
Starost
obr.

≈ 3 – 4 leta

MWS > 40

> 3½ leta

≈ 6 mes.

MWS: 35–
40

≈ 3 – 3½
leta

≈ ½ – 2 leti

MWS: 42

≈ 4 leta

MWS: 37-39
MWS: 38
M 1-2 : E, B

10 / 14 mes.

Sus sp.

Caprinae

M 1-3 : H, E, B
M 1-3 : H, E, B
M1: F / G

M 1-3 : 9-7-2A

2 – 3 leta

M 2 : 4A

M 2 : 5A

1 – 2 leti

dP 4 , M 1 (8A)

M 2 : 4A

1 – 2 leti

M 1-3 : 15-9-11

M 3 : 5A

2 – 3 leta

dP 4 , M 1 (6A)

NVD
Stopnja
Starost
obr.
MWS: 8 –
≈ ½ – 2 leti
29
MWS: 40–
≈ 3½ – 4
45
leta
MWS < 5

< 6 mes.

≈ 3 – 3½
leta
≈ 3 leta
18 / 26 mes.
18 / 26 mes.
18 / 26 mes.
1–2 leti
10 – 12
mes.*
4 – 6 let*
10 –12
mes.*

M 1-2 : G, G
M 1-3 : J, F, B
M1: E

18 / 26 mes.
> 26 mes.
14 / 18 mes.

M 1 : 9A

2 – 3 leta

M 2 : 8A

2 – 3 leta

M 3 : 5A

1 – 3 leta

Po eni od alternativnih razlag, ki bi sledila tako predstavljeni starostni strukturi
goveda, kot tudi tezi o povezavi SE 1045 s premožnejšim slojem, bi tako lahko goveje
ostanke iz poznosrednjeveških / zgodnjenovoveških depozitov razumeli kot odpadek
razkosavanja trupel v procesu priprave prodajnih porcij, ki bi jih že omenjeni
premožnejši lastniki namenili revnejšemu prebivalstvu. Domače govedo namreč v
tistem času ni predstavljalo le osrednji vir mesa, pač pa je bilo zelo dragoceno tudi kot
delovna živina. O izkoriščanju tega sekundarnega proizvoda govedoreje nenazadnje
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očitno pričajo nekatere deformacije na kosteh, ki so nastale ravno zaradi
prekomernih obremenitev skeleta zaradi uporabe živali kot pomoč pri delu na poljih
oziroma v transportu (sl. 8; prim. Bartosiewicz s sod. 1997). Pri tem morda sploh ne
gre za naključje, 8 da so takšni primerki najštevilčnejši prav v depozitih
poznosrednjeveške / zgodnjenovoveške starosti. Goveje najdbe iz SE 1045 bi bilo v
končni fazi torej dejansko mogoče povezovati tudi s predstavniki višjega sloja, vendar
na način, po katerem bi ti te živali gospodarsko izkoriščali kot delovno živino ter
eventualno za prirejo mleka, po zakolu že odsluženih oziroma zaradi katerega
drugega vzroka za izkoriščanje sekundarnih proizvodov ne več ustreznih primerkov
pa bi meso še prodali na trgu. V tem kontekstu se zdi zanimiva omemba pisma
stiškega opata deželnemu knezu iz leta 1592, v katerem ta omenja potrebo samostana
po pogostitvi svojih številnih gostov (predvsem vojakov na poti v Vojno krajino) ter v
tem kontekstu poziva k ureditvi že obstoječih lokalnih gostiln ter ponovni uvedbi
sejemske pravice za redne tedenske in pet dodatnih letnih sejmov ter za 'mesarsko
stojnico' (offene fleischgang) (Mlinarič 1995, 450s).

Sl. 8: Modifikacije na kosteh domačega goveda zaradi izkoriščanja kot delovno živino: eksostoze na
prvi prstnici (levo) oziroma stopalnici (sredina), deformacije na tretji prstnici (desno). Foto: B. Toškan.

Morda so s takšne vrste aktivnostjo v okviru procesiranja klavne goveje živine
povezane tudi razlike v deležih zastopanosti posameznih skeletnih elementov v
analiziranem gradivu (tab. 6). Znano namreč je, da so bile določene kosti izločene že
v okviru primarnega razkosavanja trupa, ki je neposredno sledilo zakolu, druge med
kasnejšim sekundarnim razkosavanjem in oblikovanjem prodajnih porcij mesa, tretje
pa šele v okviru priprave hrane po hišah. Relativno skromna zastopanost prstnic,

8

Pri interpretaciji rezultatov je sicer treba upoštevati, da sta vzporejana vzorca različnih velikosti.
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zapestnih oziroma gleženjskih kosti ter (morda le navidezen 9) manjko zob v
kombinaciji z razmeroma številnimi ostanki dolgih kosti bolj mesnatih delov okončin
med govejimi najdbami iz poznosrednjeveških / zgodnjenovoveških depozitov bi tako
lahko kazal ravno na odpadek sekundarnega procesiranja trupa. Dodatno bi k
skromnemu številu (predvsem) prstnic in rožnic utegnila prispevati tudi njihova
morebitna odstranitev skupaj s kožami, s katerimi bi bile nato tudi transportirane k
strojarjem (Serjeantson 1989, 136 ss). Mesarska in strojarska aktivnost sta se namreč
v srednjem veku pogosto izvajali v neposredni bližini druga druge (Bartosiewicz
2006, 465). Seveda pa je potrebno pri vsakršnem poskusu interpretacije podatkov o
deležih zastopanosti ostankov posameznih skeletnih elementov upoštevati tudi
dejstvo, da so bile kosti pobirane ročno ter da so lahko ugotovljena razmerja med
različno velikimi kostmi (tudi različno velikimi kostnimi odlomki) zaradi tega deloma
popačena (sl. 9).

Sl. 9: Povprečna velikost v gradivu iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom zajetih kostnih odlomkov je
sorazmerno velika. Prikazan je del naključno izbranega vzorca z distribucijskim številom D 334 iz SE
1122. Foto: B. Toškan.

Ob koncu še nekaj besed o razvojni ravni živinoreje, kot jo je mogoče razbrati iz
analiziranih živalskih ostankov. V tem smislu se zdijo povedni predvsem metrični
9 Goveje čeljustnice v gradivu iz Šentvida izkazujejo sorazmerno nizko stopnjo fragmentiranosti.
Zaradi navedenega je mnogo zob še vedno v alveolah, število tistih izoliranih (ki so edini zajeti v
rubriki 'Dentes' v okviru tabele 6) pa je ustrezno nižje. Število vseh zob na fragment čeljustnice pri
ostankih domačega goveda iz Šentvida pri Stična je tako skoraj enkrat večji kot je temu tako pri v
grobem sočasnem vzorcu iz Slovenj Gradca (tj. 2,4 nasproti 1,57).
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podatki posameznih skeletnih elementov, še najbolj dolgih kosti okončin. Žal
skromnost vzorcev v primeru večine v gradivu zastopanih vrst resnejše
morfometrične analize ne omogoča. V tem smislu edino delno izjemo predstavlja
domače govedo, pa še tu sva bila v želji po oblikovanju reprezentativnejšega vzorca
tega primorana virtualno povečati s standardiziranjem. 10 Rezultati so prikazani na
sliki 10 in nekoliko odstopajo od izsledkov primerjave podatkov o plečni višini
domačega goveda iz Šentvida pri Stični ter s še treh drugih (pozno)srednjeveških
oziroma zgodnjenovoveških najdišč na Slovenskem (tab. 11). Na podlagi celotnega
nabora razpoložljivih (standardiziranih) metričnih podatkov za dolge kosti okončin11
se namreč zdi, da ni govedo iz Šentvida pri Stični po svoji plečni višini v ničemer
odstopalo od siceršnjih okvirov za srednjeveško govedo v tem prostoru. Namesto tega
podatki kažejo na sicer povsem pričakovan trend postopnega povečevanja velikosti
tega v marsičem najpomembnejšega tedanjega domestikata, pri čemer pa bi opaznejši
porast dejansko lahko datirali šele v novi vek (glej tudi Toškan, Dirjec 2011). Razlike v
plečni višini med posameznimi vzorci s slike 10 so namreč pod mejo statistične
značilnosti, 12 pri čemer edino izjemo predstavljajo ravno v plečih statistično značilno
višji primerki iz (zgodnje)novoveškega Slovenj Gradca (F [1; 93] = 6,418, p = 0,013).
Povečanje velikosti goveda v (zgodnjem) novem veku lahko pripišem prehodu na
višjo razvojno raven govedoreje, ki sta ji botrovala (tudi) tehnološki razvoj in
genotipska oplemenitev čred. Dotedanja govedoreja na Slovenskem je bila namreč
očitno povsem vezana na nizkorasel 'brachyceros' tip (prim. Bartosiewicz 2006, 464)
te živali s kratkimi in gracilnimi rožnicami, ki se je po konstituciji približeval sodobni
buši z dinarskega območja nekdanje Jugoslavije (sl. 10).

Postopek standardiziranja metričnih podatkov je razložen v uvodnem delu članka.
V analizo so bili vključeni naslednji skeletni elementi: nadlahtnica (N = 11), podlahtnica (N = 10),
dlančnica (N = 57), golenica (N = 14) in stopalnica (N = 44). Vsak primerek kosti je bil v analizi
zastopan zgolj s po enim metričnim podatkom in sicer z izmerjeno vrednostjo najmanjše širine diafize
(SD sensu von den Driesch 1976).
12 Primerjava med najdiščema Otok in Šentvid pri Stični (srednjeveško gradivo): F (1; 29) = 1,260, p =
0,271. Primerjava med srednjeveškim in poznosrednjeveškim /zgodnjenovoveškim gradivom iz
Šentvida pri Stični: F (1; 27) = 3,227, p = 0,084. Podani so rezultati enosmerne analize variance.
10
11
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Sl. 11: Velikostni razpon dolgih kosti domačega goveda iz srednjeveških in poznosrednjeveških /
zgodnjenovoveških depozitov iz Šentvida pri Stični - Župnijski dom. Podani so tudi primerjalni podatki
za primerke z Otoka pri Dobravi (12.–13. st.; Bartosiewicz 2006) in Slovenj Gradca (glasbena šola; 16.
–19. st.; Toškan, Dirjec 2011). Velikost predstavljajo standardizirani metrični podatki posameznih
kosti. Prikazani so mediana (središčna točka), zunanji meji drugega in tretjega kvartila (pravokotnik)
ter razpon vseh vrednosti ('brki'). Posamezne skrajne vrednosti so prikazane posebej (krogi).

Sklep
Živalski ostanki, ki so bili pridobljeni med zaščitnimi arheološkimi izkopavanji na
najdišču Šentvid pri Stični - Župnijski dom so ponudili možnost vpogleda v
prehrambne navade, živinorejsko politiko ter družbeno razslojenost srednjeveške
oziroma zgodnjenovoveške družbe na proučevanem območju. Z gotovostjo je mogoče
trditi, da je govedina predstavljala pomemben vir mesa (tab. 2), da pa je morala biti
govedoreja navkljub temu v pomembni meri

usmerjena tudi v izkoriščanje

sekundarnih proizvodov. To neizpodbitno dokazujejo najdbe kosti z očitnimi znaki
degeneracije zaradi izpostavljenosti velikim naporom med delom na polju, v
transportu ipd. (sl. 8), po svoje pa tudi domnevno velik delež zastopanosti krav (sl.
10), ki bi lahko kazal na razvito mlekarstvo. Od prehransko pomembnih domačih
živali velja izpostaviti še prašiča, medtem ko drobnica v tem smislu ni igrala
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pomembnejše vloge (tab. 2). Podobno velja tudi za divjad, ki je v analiziranem
gradivu zastopana zgolj s posameznimi izoliranimi najdbami (tab. 2–3, 7).

Sl. 10: Primerjava velikosti srednjeveškega in poznosrednjeveškega / zgodnjenovoveškega goveda iz
Šentvida pri Stični - Župnijski dom s sodobnim govedom tipa buša. Pike označujejo primerke iz
Šentvida pri Stični, lika pa razpon vrednosti za krave oziroma bike in vole sodobnih buš (podatki
povzeti po Bartosiewicz 2006, sl. 6).

Diahronih sprememb v deležu ostankov različnih vrst sesalcev skoraj ni opaziti. V
tem smislu predstavlja izjemo le značilno povečanje števila kosti in zob prašiča v
primerjavi z govedom znotraj stratigrafske enote 1045, sicer datirane v
poznosrednjeveški / zgodnjenovoveški čas. Sodeč po tam najdeni lončenini bi naj
navedeni SE (gre za nasutje oz. izravnavo), kot že navedeno, utegnil predstavljati
primarni odpad, ki bi bil povezan z duhovščino, premožnejšim kmetom ali celo nižjim
plemstvom. S takšno ugotovitvijo se lepo sklada tudi omenjeni porast v deležu
zastopanosti prašiča v tej isti plasti, saj podobne spremembe v srednjeveški Evropi
dejansko mnogokrat sovpadajo prav z izboljšanim standardom prebivalstva. Na prvi
pogled sicer predstavljeni interpretaciji nasprotujejo podatki o preferenčni starosti
goved ob zakolu, saj je ta pri ostankih iz poznosrednjeveških /zgodnjenovoveških
depozitov opazno višja kot pri tistih srednjeveške starosti (tab. 14–15). Po drugi
strani pa bi lahko pri tem šlo tudi za posledico že zgoraj omenjene različne
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namembnosti reje goveda. Kosti in zobje pogosto ne več kot dve leti starih živali bi
namreč lahko predstavljali ostanek klavne živine, tisti nad štiri leta starih primerkov
pa delovne in molzne živine. Seveda se je praviloma tudi meso slednjih na koncu
znašlo na krožnikih, vendar ne predstavnikov višjega sloja. Upoštevajoč navedbo
avtorja publikacije 'Liber ruralium commodorum' iz leta 1805, naj bi po mesu
odslužene delovne živine posegali tudi zelo krepki posamezniki (cit. po Bartosiewicz
2006, 467). Mednje bi nemara lahko prištevali številne vojake, ki jih je po pisanju
stiškega opata s konca 16. stoletja bil primoran gostiti stiški samostan (Mlinarič 1995,
450s). Teza je gotovo do neke mere špekulativna, a za prisotnost ostankov
sorazmerno starih goved na eni strani ter številnih najdb prašiča in prestižne
lončenine (morda prav te iste duhovščine) na drugi v okviru iste stratigrafske enote
vsekakor ponuja učinkovito in vsaj načeloma tudi realistično razlago.
Med zanimivejšimi najdbami z območja najdišča Šentvid pri Stični - Župnijski dom
velja omeniti tudi dva pokopa goveda (SE 1013, 1014; sl. 3), ki sta pogojno umeščena
v prehodno obdobje med poznim srednjim in zgornjim novim vekom. Oba pokopa
povezuje enaka orientiranost vkopov in skeletov ter dejstvo, da na kosteh okončin ni
bilo opaziti sledov zasekanin ali urezov. So pa bile tovrstne sledi prisotne na čelnici
skeleta 1013 in sicer v neposredni bližini dveh lukenj premera slabega centimetra.
Slednji bi lahko kazali na način usmrtitve živali (poškodba na tem predelu bi vsekakor
lahko bila usodna), urezi pa na odiranje trupla. Skeleta SE 1013 in SE 1014 presegata
povprečno plečno višino srednjeveškega goveda s Slovenskega (tab. 11). Tudi
posameznih kosti iz obeh obravnavanih skeletov se v svoji velikosti umeščajo na
zgornji rob variacijske širine za ustrezne skeletne elemente iz slovenskih
srednjeveških in/ali zgodnjenovoveških kontekstov, čeprav ne dosegajo res skrajnih
vrednosti ostankov samcev oziroma kastratov (glej prilogo; prim. npr. Bartosiewicz
2006, pril. 2). Zdi se torej, da je šlo v obeh primerih za kravi. Po drugi strani so
rezultati morfometrične analize vseh za to primerno ohranjenih dolgih kosti iz
šentviških srednjeveških in zgodnjenovoveških depozitov skladni s tistimi z drugih
arheozoološko obdelanih bolj ali manj sočasnih najdišč iz omenjenega prostora (sl.
10). Tedanja govedoreja je očitno temeljila na nizkoraslem 'brachyceros' tipu te živali,
ki se je po konstituciji približeval tradicionalni buši z dinarskega območja nekdanje
Jugoslavije.
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