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POVZETEK
(Matjaž Novšak)
Arheološka izkopavanja na ljubljanskih Prulah, na parceli nekdanje livarne, kasneje tovarne
koles in po drugi svetovni vojni tovarne otroških vozičkov Tribuna, so poleg izredno velike
količine najdenega gradiva in podatkov, odgovorila na dvoje pomebnih vprašanj glede razvoja
poselitve v Ljubljani iz časov pred izgradnjo rimske Emone.

Ostanki naselja, vpetega med nabrežje Ljubljanice in vznožje grajskega griča, datirajo v
pozno bronasto dobo in začetek železne dobe. Skrbno zasnovana mreža cest in strnjena
pozidava stanovanjskih stavb ob njih kaže protourban karakter naselja, ki s kontinuiteto
skoraj štirih stoletij gotovo predstavlja enega pomembnejših centrov v širši regiji.
Doslej je v Ljubljani veljala kot edina poselitvena točka iz tega časa lokacija na grajskem
griču, s skromno izpričanimi ostanki. Odkritje na Tribuni je razjasnilo neskladje med
obsežnim grobiščem z dvorišča SAZU, Gosposke ulice, Salendrove ulice in Kongresnega trga
nasproti majhne višinske postojanke. Po novem lahko ugotovimo, da je zavetje grajskega
griča dovoljevalo varno nižinsko poselitev. Zaradi strateškega potenciala vodnih virov in
tranzita, tako vodnega kot kopenskega, je v prazgodovini Ljubljana očitno predstavljala
zanimiv prostor za naselitev. Po trenutni karti najdišč sklepamo, da je pri izrabi prostora
poselitvi namenjen desni breg Ljubljanice, torej notranja stran okljuka ob manjših pritokih z
grajskega griča (Tribuna, Kopitarjeva ulica), medtem ko je bil svet mrtvih z reko ločen od
bivališč.

Drugi presežek obravnavanih izkopavanj je končno lociran vojaški tabor iz avgustejskega
obdobja, torej iz časov, ko Rimljani dokončno pokorijo uporna ljudstva v Iliriku (Panonskodelmatski upor 6-9 n. št.). Gre za čas ustanavljanja kolonije Emona, ko naj bi se na njenem
področju zadrževalo večje število rimskih vojaških oddelkov. Prav na Tribuni je bil odkrit del
vojaškega tabora, ki ga je vojska uporabljala daljše obdobje. Ugotovljeni sta bili dve fazi
tabora (vzpostavitev in prenova). V starejši fazi (srednjeavgustejski čas) je ravno preko
sredine najdišča potekalo jugovzhodno obzidje (grajeno iz suhozidnega kamnitega temelja,
zemljenega nasipa in zavarovano z vkopanim jarkom), tako da notranjost raziskana le v
severozahodnem delu lokacije, tabor pa se je nadaljeval tako proti Ljubljanici kot pod
Karlovško cesto. V mlajši fazi (poznoavgustejsko) se je obseg povečal in objekti so
razporejeni po celotni raziskani površini. Špekulacija o možni velikosti obeh taborov, glede
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na razpoložljiv prostor med Ljubljanico in vzpetino, kaže za prvo fazo na obseg do 4 ha, v
drugi fazi pa do največ 8 oz. do 12 ha. To bi pomenilo, da je bila sprva tu lahko nastanjena
katera od cohors miliaria, ki ji je bila kasneje priključena še kakšna kohorta (quingenaria ali
pa še ena miliaria), verjetno pa prostor ne dopušča nastanitve celotne legije.
Poleg obeh zgoraj omenjenih odkritij je potrebno uvodoma še posebej opozoriti na pomembne
najdbe iz mlajše železne dobe, ki se navezujejo na že znano večfazno naselje na Gornjem
trgu. Ocenjujemo, da je pred romanizacijo ta predel služil v gospodarske namene. Na to
kažejo tlorisi stavb, gospodarske peči, regulacija in odpad v potoku ter na debelo nasuta
pohodna površina, ki je vodila k verjetnemu pristanišču na nabrežju Ljubljanice.
Če od ostalega gradiva izpostavimo še odkritja številnih lesenih predmetov in najdb iz drugih
organskih materialov, ki bodo celovito izpovedne šele po opravljenih laboratorijskih analizah,
lahko zaključimo, da arheološko razkritje Tribune predstavlja enega mejnikov v raziskavah
ljubljanske daljne preteklosti.
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UVOD
(Petra Vojaković, Matjaž Novšak)
Na lokaciji Ljubljana – Prule (prilogi 1, 2 - parc. št. 2677_01 – k.o. Prule št. 3/1, 3/2, 3/3, ¾,
3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 4, 612/13, 612/14, 612/15, 612/16, 612/70, 612/71 in 612/72) so
se v skladu s kulturno varstvenim dovoljenjem1 izvedle predhodne arheološke raziskave na
površini 4200 m2.
Območje posega za izgradnjo stanovanjske soseske leži znotraj arheološkega najdišča
»Ljubljana – arheološko najdišče Ljubljana« (EŠD 329), ki je zavarovano z Odlokom o
razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski
spomenik (Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 46/90-2229), zato so bili pred pričetkom
gradnje v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji2 izvedeni postopki vrednotenja arheološkega
potenciala. V decembru 2007 so bile izkopane tri strojne sonde, ki so pokazale, da je nad
arheološko plastjo debel sloj novodobnih nasutij.3 Zaradi velike globine in nejasne
stratigrafske podobe je bilo odrejeno še vrednotenje z metodo jedrnega vrtanja.4 Dela je
naročil Kraški zidar d.d., ki je zagotovil vrtalno garnituro z jedernim svedrom Φ 10 cm.
Vrtanje do globine treh metrov, v približnem rastru 10x10m, je bilo izvedeno med 7.9. in
12.9.2007, analiza vrtin pa zaključena 28.9.2007. Ovrednoten je bil volumen arheoloških
depozitov in klasificirane plasti5 glede na pričakovano zahtevnost. Na tej osnovi je bila
sklenjena pogodba med naročnikom Kraški zidar d.d. in izvajalcem arheoloških raziskav
ZVKDS, nakar se je 3.12.2007 pristopilo k izkopavanjem.6
Dela so neprekinjeno potekala do16.11.2008. Z arheološko metodo je bilo raziskanih več kot
7000 m3 zemljine. Raziskave so pokazale, da gre za večfazno najdišče, in sicer iz časa
prehoda pozne bronaste v starejšo železno dobo, iz časa mlajše železne dobe, zgodnjega rima
ter novega veka. Natančnejše izsledke, ki zajemajo potek del in metodološke pristope, ki so
bili pri delu uporabljeni, stratigrafsko sliko najdišča, ter primarno faziranje in interpretacijo
pridobljenih podatkov, podajamo v nadaljevanju.

1

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, št.: 62240 – 283/2002, z dne 4.2.2008.
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, št.:
3
Brenk 2007.
4
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, št.: 62240 – 156/2007/2, z dne 1.10.2007.
5
Novšak, Verbič 2007.
6
Izvajalec ZVKDS je v delo vključil več podizvajalskih podjetij. Raziskave sta vodila Matjaža Novšak (Arhej
d.o.o.) in zasebni raziskovalec mag.Draško Josipovič.
2
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GEOGRAFSKI in GEOLOŠKI ORIS PROSTORA

GEOGRAFSKI ORIS
Mesto Ljubljana leži v Ljubljanski kotlini, kjer se srečajo tri geografske enote: alpski,
predalpski in dinarsko – kraški svet. Spodnji del kotline je po sredini razdeljen z zaključki
dveh hribovij; jugovzhodno se z Golovcem in Grajskim hribom zaključuje Posavsko, od
zahoda pa Polhograjsko s Šišenskim hribom. Ta prehod med Ljubljanskim poljem in
Ljubljanskim barjem z velikim geostrateškim pomenom poznamo pod terminom Ljubljanska
vrata. Lega na križišču pomembnih prometnic je že od nekdaj močno vplivala na razvoj
Ljubljane, zatorej ni naključje, da je bilo prav tu tudi središče več pomembnih
prazgodovinskih trgovskih poti. Iz severovzhoda se je jantarna pot priključila na povezavo
med Karpatsko kotlino in Caput Adriae, do Vrhnike pa je segala tudi plovna pot iz Podonavja
po Savi in Ljubljanici.7 Po tej plovni poti naj bi se v Grčijo vračali Argonavti, o čemer piše
tudi Diodor iz Sicilije8, po Herodotu9 pa naj bi po jantarni poti do Jadranskega morja potovali
tudi Hiperborejski darovi za svetišče na Delosu10.
Območje zaščitnih arheoloških raziskav na lokaciji Ljubljana – Prule – nova soseska Tribuna
se nahaja med južnim pobočjem Grajskega hriba in ravnino desnega brega reke Ljubljanice.
Toponim Prule (staronemško »Bruel«, tj. mokro, močvirnato ozemlje) poudarja značilnost
zamočvirjenega terena.

7

Šašel-Kos 1990, 20.
Diodor 4.56.7-8. Legenda o Jazonu in Argonavtih je najverjetneje nastala v 13. st. pr. n. št. Po antični tradiciji
naj bi mesto Emona ustanovili prav Argonavti. Na osnovi te legende lahko domnevamo, da so že v prazgodovini
obstajale trgovske vezi med staro Grčijo in Ljubljansko kotlino.
9
Herodot 4.32.1
10
Šašel 1983, 10-11.
8
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GEOLOŠKI ORIS
(Tomaž Verbič)
Neposredno pod kulturnimi plastmi se na najdišču Ljubljana – nova soseska Tribuna pojavita
dve po nastanku različni geološki sterilni osnovi:
-

pretežno karbonatna jezerska kreda s peščenimi interkalacijami in

-

nekarbonaten peščen mulj in pesek z lečami drobnozratega nekarbonatnega proda

Za razlago geološkega razvoja in nastanka teh dveh vrst sedimentov se moramo vrniti v
obdobje zajezitve današnje barske kotline, torej v zaključni del pleistocena, tako imenovani
»zadnji glacialni višek«. Sava je v tistem obdobju prav tako kot danes sicer odtekala proti
vzhodu, proti Dolu. Tedaj je imela popolnoma drugačen hidrološki režim, med drugim tudi
prepletajoč rečni tok z ogromno količino talnega tovora (peščen prod). Na tem južnem
območju Ljubljanske kotline je imela dovolj prostora, da je na široko naplavila svoj prod. Del
tedanjega prepletajočega toka je segal iz severa proti jugu tudi na območje med Rožnikom in
Grajskim hribom. Tu je naplavila obsežen prodni vršaj, ki je od severa segal do Mirja, v
predelu ob Grajskem hribu pa verjetno nekako do Šentjakobskega mostu ali le malo nižje. S
tem je zaprla odtok nekdanje Ljubljanice (lahko jo imenujemo tudi Paleoljubljanica) iz
barjanske kotline proti vzhodu11. Vsaj za kratko obdobje je nastalo zanimivo območje
prelivanja vode proti barju (nekdanja Sava), in iz njega skozi isti prehod pod Grajskim
hribom, pač odvisno od hidrološkega režima na barjanskega zaledja na eni in savskega
hidrološkega režima na drugi strani. Današnje Barje je bilo tedaj nedvomno ojezereno, jezero
pa se je predvsem v tem severovzhodnem delu hitro zapolnjevalo s sedimenti. K hitri
sedimentaciji je v tistem času prispevala v največji meri kar Sava sama, medtem, ko je prod
odložila na omenjenem vršaju, je suspenzijski sediment (glina, predvsem melj in tudi pesek)
odložila v tem proksimalnem delu jezera.

In prav tak sediment predstavlja sterilno plast na delu najdišča na Tribuni. Pretežno
karbonaten mulj in peščen mulj s pogostimi interkalacijami peska, ki verjetno nakazujejo na
močnejše vnose savskega sedimenta v proksimalno jezersko okolje.

11

Sedlo med Grajskim hribom in Golovcem je bilo kot kaže v obdobju mlajšega pleistocena vseskozi višje kot
pa je bila višina savskega vršaja med Rožnikom in Grajskim hribom. Zato se voda iz nekdanjega jezer nikoli ni
pretakala preko omenjenega sedla.
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Druga vrsta geološke osnove na najdišču pa ni več povezana z nekdanjim jezerskim okoljem,
pač pa s poplavno ravnino Ljubljanice in vodotoki iz Grajskega hriba. Ljubljanica je namreč
sčasoma vrezovala vedno globljo strugo v savski vršaj ob Grajskem hribu, s tem se je gladina
vode v nekdanjem jezeru nižala, hkrati pa se je jezero tudi zapolnjevalo s jezerskimi
sedimenti (jezerska kreda ali polžarica) (Slika 1).

Slika 1: Severni profil št. 1056 v sondi 23 s presekom jezerskih sedimentov oz. »polžarice«.

Na območju Tribune se je verjetno jezersko okolje prenehalo že v pleistocenu (podobno kot
na Špici). Nastala je poplavna ravnina, ki jo je ob visokih vodah dosegla Ljubljanica, sicer pa
so jo obvladovali površinski vodotoki iz Grajskega hriba. Ker se lokacija Tribuna nahaja
skoraj neposredno pod Grajskim hribom je del sedimentov tudi koluvialnih (predvsem kot
posledica ploskovnega pobočnega izpiranja). Od jezerske krede se ti sedimenti ločijo dokaj
enostavno: so brez karbonata. Njihov izvor je dvojen: deloma gre za poplavne sedimente
Ljubljanice (izključno mulj in peščen mulj), deloma pa za aluvialne naplavine potokov iz
Grajskega hriba (mulj, peščen mulj, pesek, peščeno muljast prod, …). Prodniki v slednjem so
izključno nekabonatni in pripadajo karbonskim muljevcem, peščenjakom in konglomeratom.

Ti aluvialni sedimenti so mlajši in zato praviloma prekrivajo starejše jezerske. Vendar je
ponekod na najdišču prišlo tudi do erozijskih procesov, tako da kulturne plasti nalegajo
neposredno na jezersko kredo.

HIDROLOŠKI ORIS
Lokacija Tribuna se je od prazgodovine do danes v hidrološkem smislu zelo spremenila. Res
je, da sama Ljubljanica verjetno svojega toka ni bistveno spreminjala, vsi ostali hidrološki
11

parametri pa so precej drugačni kot nekoč. Večina teh parametrov je povezana z urbanizacijo
prostora v zadnjih 250 letih.

Površinske vode z Grajskega hriba
So danes praktično v celoti kanalizirane. Površinskih vodotokov praktično ni. Nekdanji
vodotoki so bili sicer manjši in večinoma občasni. Ta občasnost je vezana na meteorno vodo,
ki ni imela prav veliko možnosti zadrževanja v tleh, saj gre za zelo majhna povodja. Tla na
Grajskem hribu so sicer debela, vendar to samo ne omogoča zadrževanje večjih količin talne
vode. Teren bi sicer utegnil biti primeren za gradnjo zadrževalnika(ov) višje proti Grajskemu
hribu, vendar o tem nimamo podatkov. Vsekakor voda iz tega vira sama za sebe ni zadoščala
za potrebno oskrbo prebivalcev skozi celo leto, prav zaradi občasnosti vodotokov. V poletnih
mesecih so bile potočne struge suhe, razen ob deževnih dneh in morda dan, dva zatem. To je
posledica majhnega povirja potokov in s tem povezano majhno kapaciteto zadrževanja vode v
tleh na območju povirja. Tla na Grajskem hribu so sicer debela, vendar precej glinasta, tako
da veliko vode takoj odteče površinsko, kar se jo vpije, jo kapilarni tlak v tleh zadržuje, tako
da ne odteka. Na nek način je režim takih majhnih vodotokov skoraj hudourniški.

Talna voda
Je bila pogojevana z enakimi vodonosniki kot danes. Bistvena razlika je v višini nasičene
cone, ta je danes verjetno za okoli 3 metre nižja kot je bila v prazgodovini in antiki. Možnost
izdelave vodnjakov je vsekakor obstajala praktično neodvisno od mikrolokacije, doseči je bilo
treba z vodo nasičeno peščeno plast, ki je imela povezavo z večjim podzemnim
vodonosnikom ali z meteornim dotokom.

Ljubljanica
Od prazgodovine do danes na tem mestu verjetno ni prešla skozi večje naravne spremembe,
najbrž je glavni proces v tem smislu vertikalno poglabljanje struge (vertikalna erozija),
povezano z nižanjem njene erozijske terminante pri sotočju s Savo. Tudi ob zelo visokih
vodah verjetno v prazgodovini in antiki ni dosegla nivoja same lokacije naselbine, saj se je
lahko na široko razlila proti zahodu, po današnjem Trnovem, kjer je teren precej nižji.
Vsekakor je en izmed razlogov, zakaj je Ljubljanica (po prenehanju jezera) potisnjena ob
Grajski hrib tudi dotok velike količine poplavnih sedimentov z Malim grabnom in
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Gradaščico. Dvignjen teren na desnem bregu pod Grajskim hribom pa je verjetno posledica
zastajanja v posedanju, če ga primerjamo s tistim na levem.

GEOMORFOLOŠKI ORIS
V geomorfološkem smislu lokacija Tribuna v času prazgodovine ni doživela tako obsežnih
sprememb kot v hidrološkem, oziroma so geomorfološke spremembe večinoma vezane na
spreminjajočo se hidrologijo. Nekdanjo oddaljenost od Ljubljanice ne moremo natančno
opredeliti, hkrati pa nimamo nobenih pokazateljev, da bi bila ta opazno večja ali manjša kot
danes. Lega Tribune pod Grajskim hribom, na poplavno varni strani Ljubljanice, je s stališča
naravnih dejavnikov razumljiva in logična. Ob poplavah se je Ljubljanica (skupaj z
Gradaščico) na široko razlila na levem bregu, ki je topografsko nižje kot desni. Današnje
Trnovo je bilo s tega stališča za poselitev neprimerno.
Če pogledamo prostor malo širše, se mi zdi zelo zanimivo naravno sedlo med Grajskim
hribom in Golovcem in njegova vloga ter pomen pri prvih naseljencih. Zaradi gradnje kanala
in kasneje železnice je težko ugotoviti višino naravnega sedla. Lahko jo le ocenimo. Morda
najdemo kaj v Mestnem arhivu v zvezi z geodetskimi meritvami v času gradnje. Poljanska
stran Grajskega hriba je namreč nudila obilico kvalitetnega kmetijskega zemljišča, teren ni bil
poplavno ogrožen. Tam je v podlagi savski prod, ki je tja segal po vzhodni strani Grajskega
hriba. Na tem produ so razvita rodovitna evtrična rjava tla.

PEDOLOŠKI ORIS
Tla na najdišču, kjer so ohranjena kot naravna, brez antropogenih posegov (vkopi,
prekopavanje, …), so hidromorfna, distrična, razvita obrečna. Procesi oglejevanja so odsotni
ali slabo izraženi. Geološka podlaga za ta tla so aluvialne peščeno muljaste naplavine, na
jezerski kredi nikjer nismo opazovali naravno razvitih tal.
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ZGODOVINSKI ORIS PROSTORA
(Petra Vojaković)

PRAZGODOVINA
PREHOD med KAMENO in BRONASTO DOBO
STARA ODKRITJA12
Posamične najdbe:
1. Struga Ljubljanice:
a. Izliv Malega grabna: ploščata bakrena sekira. Schmid, Carniola 2, 1909, 125, sl. 40.
b. Špica: sekira iz jelenjega roga z izvrtano luknjo. F. Stare, Ilirske najdbe (1954) 118; prim. J. Korošec,
Zgodovina Ljubljane I (1955) 265.
c. Območje Gruberjevega prekopa: več ploščatih bronastih sekir. J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955) 258.
d. Pod Prulskim mostom: bronaste osti. Ložar, GMS 24, 1943, 67.
e. Med Špico in Čevljarskim mostom: bronasta šila, osti, bodala. Ložar, GMS 24, 1943, 64.
f. Rožna ulica: glinast lonček z girlandami. Müllner, Argo 1, 1892, 17. Prim. J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I
(1955) 246 in 266.
2. Nekdanji Jarčev travnik blizu Botaničnega vrta: na polžarici je oplet iz prst debelega vejevja. Müllner, Argo 1,
1892, 17, in Ložar, Vodnik (1931) 25, menita, da gre za preostanke kolišča. Melik, Mostiščarsko jezero (1946)
79, in J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955) 265, dvomita v to.
3. Spodnja Galjevica: v globini 158 cm je bil deblak. Hohenwart, Die Entsumpfung des Laibacher Morastes
(1838) 79. Melik, Mostiščarsko jezero (1946) 71.
4. Zadružna opekarna na Viču: 1946 so našli v sivi mivki v globini 9 m verjetno naplavljeno sekiro iz jelenjega
roga. F. Stare, Ilirske najdbe (1954) 118.

BRONASTA DOBA
STARA ODKRITJA13
Posamične najdbe:
1. Struga Ljubljanice:
a. Špica: prejkone ob regulacijskih delih so 1936 našli bronasto bodalo in starejšo varianto lokaste enopetljaste
fibule iz brona. F. Stare, Ilirske najdbe (1954) 116.
b. Med Špico in Čevljarskim mostom: 1840 so našli šest bronastih suličnih osti, dve plavutasti sekiri, eno tulasto
sekiro, dva noža in trnek. Schmid, Carniola 2, 1909, 124 ss, sl. 41-43, tab. 3/2, 7, 8, 12, 13, 15, 24, 25, 27.
Müllner, Argo 2, 1893, 146. Prim. J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955) 267, ki meni, da so sekire iz mlajše
faze bronaste dobe. Plavutasto sekiro omenja tudi F. Stare, Ilirske najdbe (1954) 89.
2. Cojzov graben, severna stran Cojzove ceste: bronast nož. Schmid, Carniola 2, 1909, 125, tab. 3/25.
3. Sondaže v Rožni ul. so pokazale nekaj keramičnih drobcev iz starejše železne dobe. J. Korošec, Zgodovina
Ljubljane I (1955) 266.
NOVA ODKRITJA
Naselbinske najdbe:
1. Naselbinski ostanki? na lokaciji Osnovne Šole Prule, Prule 13 (Žorž 2010)
12
13

Šašel 1975, 187 – 191.
Šašel 1975, 187 – 191.
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2. Naselbinski ostanki? na lokaciji Prule 15 (Vojaković 2009a)

STAREJŠA ŽELEZNA DOBA (Slika 2)
STARA ODKRITJA14
Naselbinske najdbe s pristaniškega območja in gradišča na Grajskem griču?
1. Zvezdarska ulica - Virantov vrt: sonda l. 1952 je v 380 cm globoko ležeči plasti mivke pokazala keramične
drobce in kos pooglenelega bruna. F. Stare, Ilirske najdbe (1954) 117, meni, da gre za naplavine.
2. Ljubljanski grad: keramične črepinje. Rutar, LMS 1891, 184 meni, da je bilo na hribu gradišče. Prim. MHK
17, 1861, 46, J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955) 269, F. Stare, Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani,
Dela SAZU 9 (1954), I. Puš, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani, Razprave SAZU 7/1
(1971) in isti Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani, Razprave SAZU 13/2 (1982). Kljub obsežnim
izkopavanjem do leta 1989-1990 odkrili le dele prazgodovinskih obrambnih nasipov, veliko lončenine, tudi
takšne, ki potrjuje domnevo o nastanku grobišča na dvorišču SAZU (okoli leta 1200 pr.n.št.) ter prazgodovinsko
ognjišče. I. Puš, Prazgodovinsko obdobje. – Rešena arheološka dediščina Ljubljane (1992), 18 in M. Horvat,
Preliminarno poročilo o arheoloških raziskavah na Ljubljanskem gradu, VS 33 (1991, 232 – 233).
Nekropole: prostor Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Kongresnega trga. Šišenski hrib ? Okolica
Karlovškega mosta ?
1. Slovenska akademija znanosti in umetnosti:
a. Dvorišče poslopja akademije, Novi trg 3: nekropola s 323 žganimi planimi grobovi s številnimi pridevki;
kurišče. Ha C (Reinecke). J. Korošec, F. Stare, Arheološka poročila (1950) 7 ss. F. Stare, Ilirske najdbe železne
dobe v Ljubljani, Dela SAZU 9 (1954), J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955) 270, I. Puš, Žarnogrobiščna
nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani, Razprave SAZU 7/1 (1971) in isti Prazgodovinsko žarno grobišče v
Ljubljani, Razprave SAZU 13/2 (1982).
b. Salendrova ulica: sondaže so pokazale, da je pod (a) omenjena nekropola segala tudi na to cesto. F. Stare,
Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani, Dela SAZU 9 (1954) 13 in 78. J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955)
270.
c. Narodna in univerzitetna knjižnica: ob gradnji so našli številne keramične in bronaste predmete (izgubljeno).
J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955) 270. Prejkone gre za nadaljevanje pod (a) omenjene nekropole.
2. Kongresni trg:
a. Pri kopanju velikega kanala 1890 so našli prazgodovinske predmete, po Müllnerjevem mnenju iz barjanske
dobe, Argo 1, 1892, 17, v kar pa J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955) 264, dvomi. Prejkone sodijo najdbe v
okvir naslednjih izpričanih dokumentov.
b. Pred Fišerjevo hišo: o najdbah, ki so podobne koliščarskim, piše Rutar, LMS 1891, 184, v kar J. Korošec,
Zgodovina Ljubljane I (1955) 284 in op. 207, dvomi.
c. Zvezda, tik nekdanjega godbenega paviljona: sonda je pokazala nekaj odlomkov keramike iz starejše železne
dobe. F. Stare, Ilirske najdbe (1954) 112.
d. Kazina - godbeni paviljon v Zvezdi: 1944 so odkrili žgana groba. Jutro, 19. 7. 1944. F. Stare, Ilirske najdbe
(1954) 112.
e. Severozahodna stran Zvezde: pri gradnji zaklonišča so med 2. svetovno vojno našli posodico kroglaste oblike.
J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955) 273.
3. Šišenski hrib: gomile (?), za katere meni Stare, Ilirske najdbe (1954) 119, da bi utegnile biti iz starejše železne
dobe.
4. Karlovški most: ob gradnji dolenjske železnice so našli nekropolo z žarami, najdbe so bile uničene. Müllner,
Argo 1, 1892, 59. J. Korošec, Zgodovina Ljubljane I (1955) 274, opredeljuje grobišče v železno obdobje.
Posamične najdbe:
5. Titova cesta, pred vhodom v kavarno Slon: pod rimsko je 30 cm debela prazgodovinska plast s keramičnimi
drobci. F. Stare, Ilirske najdbe (1954) 115.
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NOVA ODKRITJA
Naselbinske najdbe:
1. Protourbano naselje pod Grajskim gričem na lokaciji Prule – Tribuna
2. Naselbinski ostanki na lokaciji Prule 15 (Vojaković 2009a)
3. Naselbinski ostanki na Prijateljevi 3, 11, 21, Tesarski 6 in Cimpermanovi ulici 3 (Mrak 2011, poročilo v
pripravi)
4. Naselbinski ostanki na Kopitarjevi ulici (Porenta 2010)
5. Naselbinski ostanki na Kongresnem trgu (Masaryk et all 2011, poročilo v pripravi)
6. Naselbinski ostanki na Gornjem trgu (Ravnik 2011, poročilo v pripravi)
Nekropole:
1. Žgana plana groba pod Turjaško palačo (Preobrazbe Turjaške palače 2002, 56 - 59)
2. Žgan plan grob NUK II (Gaspari 2010, 22)
3. Gomilno grobišče z žganimi grobovi na Kongresnem trgu - Šubičeva ulica (Masaryk et all 2011, poročilo v
pripravi)
Posamične najdbe:
1. NUK II. Bronasta puščična ost, bronasta certoška fibula X. vrste ter bronasta vzhodnoalpska živalska fibula
(Gaspari 2010, 25).
2. Posamične najdbe v antičnih plasteh odkrite pri prenovi Turjaške palače (Preobrazbe Turjaške palače 2002, 56
- 59)
3. Posamične najdbe v Ljubljanici (Ljubljanica – kulturna dediščina reke 2009)
4. Posamične najdbe v antičnih plasteh odkrite pri izkopavanjih na Kongresnem trgu (Masaryk et all 2011,
poročilo v pripravi)

Slika. 2: Pozno bronastodobne in starejše železnodobne poselitvene lokacije.
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MLAJŠA ŽELEZNA DOBA (Slika 3)
STARA ODKRITJA15
Posamične najdbe:
1. Trnovo: keltski srebrnik z napisom Eiccaio. Schmid, Bericht-Rudolfinum 1906 (1907) 40, n. 9. Pink, WPZ 24,
1937, 50.
2. Dvorišče poslopja SAZU, Novi trg 3: pri izkopavanjih nekropole iz starejše železne dobe so našli v sipu
železno verigo za pritrjevanje meča in črepe posod, katerih glina je bila pomešana z grafitom. F. Stare, Ilirske
najdbe (1954) 110.
3. Vegova ulica. keltski srebrnik. Schmid, Bericht-Rudolfinum 1906 (1907) 40, n. 10. Pink, WPZ 24, 1937, 50.

NOVA ODKRITJA
Naselbinske najdbe:
1. Naselbina pod Grajskim gričem na lokaciji Gornji in Stari trg (Vičič 1993, 1994 in 2002) in (Ravnik 2011,
poročilo v pripravi)
2. Rob naselbine pod Grajskim gričem na lokaciji Prule – Tribuna
Posamične najdbe:
1. Kongresni trg. keltski srebrnik (Masaryk et all 2011, poročilo v pripravi)
2. Posamične najdbe v Ljubljanici (Ljubljanica – kulturna dediščina reke 2009)

Slika 3: Mlajše železnodobne poselitvene lokacije.
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ANTIKA
STARA ODKRITJA16
Emona
Lokalizacija.
Ime je predslovensko, ni latenskega jezikovnega izvora (ilirsko ? prim. H. Krahe, Balkanillyrische
Geographische Namen [1925] 40), zaznamuje prejkone zaporedno vrsto predrimskih naselbin na prostoru
Ljubljane, kamor je treba lokalizirati geografsko oznako antičnih virov. To dokazujejo naslednja dejstva: 1.
Emona leži ob arheološko ugotovljeni cesti Aquileia - Longaticum - Atrans - Celeia (TP, It. Ant. 259), ki vodi
skozi Ljubljano (glej: Rimske ceste v Sloveniji). 2. Emona je postala v 1. stoletju n. š. upravno-politično središče
določenega teritorija (Saria, AIJ, str. 67 ss), čemur geopolitično dominantna lega Ljubljane tudi ustreza. 3. Na
območju ljubljanskega Gradišča leži tudi največji kompleks rimskih ruševin v Ljubljanski kotlini, kar so
arheološka izkopavanja materialno dokazala (Schmid, Emona, JfA 7, 1913, 61-217). 4. Ime je zapisano na
nekaterih spomenikih, izkopanih v Ljubljani (CIL III 3836, AIJ 175), teksti se vsebinsko nanašajo na njen
prostor. 5. Skopi opisi emonskega geografskega položaja pri antičnih avtorjih (Plin. n. h. III 18, 128. Ptol. 2, 15,
7. Herod. 8, 1. Zosim, 5, 29) se ujemajo s položajem Ljubljane.
Najbolj zgodnje rimske najdbe
1. Gradišče:
a. Insula XIV, severni del (Gorupova 9, Vrhunc): avgustejski novci, kakor pogosto intra muros. Prim. GMS 14,
1933, 43.
b. Gradišče: pri kopanju velikega kanala 1890 je bil najden srebrnik familije Furia, shranjen v Numizmatičnem
kabinetu NM Lj.
c. Cojzov vrt (ob Prešernovi cesti): Cezarjev novec. Hrani Numizmatični kabinet NM Lj.
d. Debevčev vrt (ob Snežniški ulici): srebrnik Sex. Nonius Sufenas. Deschmann, Jahresheft des Vereines des
krainischen Landesmuseums 2, 1858, 156, n. 103.
2. Šentjakobski trg: bronast rimski novec z Janovo glavo. Hrani NM Lj depo.
3. Žabjek: pri kopanju temeljev za Porotniško poslopje so našli fragmente amfor in srebrnik z Minervino glavo.
Rutar, LMS 1891, 189.
4. Grajski hrib: v zasipini vodnjaka na Gradu so našli srebrnik familije Fannia. Deschmann, Führer (1888) 103,
n. 7.
5. Titova cesta: v severni nekropoli so avgustejski novci kot grobni pridevki pogosti. Prim. Argo 6, 1898, 94 ss,
139 ss, 176; 7, 1899, 13 ss, 31 ss.
6. Karlovški most (za gostilno Češnovar). v žganem grobu je bil srebrnik kovničarja Domitius Longinus.
Müllner, Argo 1, 1892, 59 in 95 ss.
Obzidje
Emona je bila v avgustejskem obdobju pravokotno obzidana. Severovzhodni vogal je pod pročeljem Univerze na
Trgu revolucije (Kongresnem trgu); severozahodni pod jugovzhodnim delom pročelja stavbe Veselova 8 (435
m); jugozahodni je restavriran in konserviran na stičišču ulic Mirje in Snežniška (523 m); jugovzhodni pa je
identičen z jugovzhodnim vogalom škarpe Jakopičevega vrta ob stičišču ulic Mirje in Emonska. Za 2-3 m
globoki fundamentni jarek izkopani material je bil intra muros zmetan v nasip, ki je bil zaradi cestnega prehoda
ob vseh vratih škarpiran. Iz grajskega peščenjaka zgrajeno obzidje je v temeljih 4 m debelo; današnja višina je
povprečno 5 m, prvotna pa je najmanj 8 m. Utrjeno je bilo z enakomerno razporejenimi pravokotnimi stolpi.
Med njim in 1. mestnim jarkom (17 m širine, 3 m globine) je bila 1,5 m široka berma. Drugi - verjetno
kasnoantični - mestni jarek je potekal vzporedno tik ob prvem (13 m širine, 5 m globine). Arheološko še ni
ugotovljeno, kako so bile ceste speljane prek jarkov; verjetno po nasipih. Vsaka ulica je imela v obzidju svoj
poseben izhod, glavna vrata so bila po ena na vsaki stranici, in sicer na izhodiščih ulic decumanus maximus
(Rimska cesta - Trg Francoske revolucije) in cardo maximus (Gorupova - Gradišče - Titova). Stranska vrata so
bila v kasni antiki (3. stoletje ?) zazidana, tedaj so, kot je videti, tudi obrambne naprave prilagodili novim
potrebam ter prezidali stolpe, ploščad za branilce in verjetno zasuli 1. mestni jarek. Tehnične (popravila, dostopi)
in kronološke podrobnosti arheološko še niso ugotovljene. Schmid, Emona, JfA 7, 1913, 67 ss. Šašel, AV 4,
1953, 294 ss.
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Ceste, kanalizacija
Hkrati z zasnovo obzidja so bile določene tudi ceste (povprečna širina 14 m), ki jih je bilo z dekumanom vred 7,
s kardom pa 5. Na redkih mestih je v zadnjih fazah cestišča ohranjen tlak; veliki, nepravilni, grobo prirezani
apnenčevi bloki in ozki hodniki. Vse dekumanske ceste so usmerjene k Ljubljanici in imajo v cestišče izkopano
180 cm visoko, obokano kloako z vstopnimi jaški in hišnimi pritoki (nekateri izpeljani pod obzidje v 1. mestni
jarek; vzroki in podrobnosti še nejasni). Schmid, Emona, JfA 7, 1913, 65ss. (Vpadnice v mesto glej nižje s. v.
Nekropole.)
Vodovodi in vodnjaki
Čeprav ima Emona obilje vode, je bilo treba za obzidano mesto posebej zagotoviti neodvisno oskrbo z njo. To so
storili sprva z vodnjaki, ki jih je nekaj ugotovljenih (podrobnosti daje Schmid, Emona, JfA 7, 1913, 88 ss; prim.
tab. IV, hiša I 23, 30; tab. VI, hiša VI 47; tab. VII hiša VII 49; tab. IX, hiša VIII 35, 62, 66; tab. X, hiša X 59, 69
itd.), v 2. ali 3. stoletju pa še z vodovodoma. Prvi vodovod je ugotovljen od Vodnikove ceste v Šiški (gl. Šašel,
VS 8, 1960-61, 307), mimo stare šišenske cerkve, pod hotelom Bellevue in dalje - podrobno še nelokalizirano mimo Cekinovega gradu, skozi Tivoli in morda mimo Opere v mesto. Njegove vire domnevajo v Kamni gorici
pri Zlatem studencu (Schmid, Emona, JfA 7, 1913, 86 ss). Sledi vodovodnega kanala so bile ugotovljene tudi iz
smeri Glinica, Postojnska ulica, Tobačna tovarna (Rutar, LMS 1891, 187; Schmid, n. m. p. 87). Hišne
vodovodne napeljave - v glavnem svinčene cevi - so bile po Emoni na posamičnih mestih že ugotovljene,
castellum aquae pa še ne. Posamične glinaste vodovodne cevi so odkrili tudi v smeri stolnica-magistrat,
nedvomno za potrebe tamkajšnjih suburbanih stavb (H. Costa, MHK 18, 1863, 55; Schmid, n. m. 87), sledi pa
tudi na območju Hradeckega ceste (Costa, MHK 18, 1863, 55; Schmid, Emona, Laibacher Zeitung, 29. 3. 1911),
verjetno za kake stavbe ob Dolenjski cesti pri Karlovškem mostu, in na Galjevici (glinaste cevi hrani NM Lj,
inv. 7141/1-8 in 7142/1-3). Sledi vodovoda v vasi Dolnice pri Šentvidu, ki jih omenja Ciperle, Kranjska dežela
(1899) 42, v vasi Dravlje pa Dimitz, Geschichte Krains I (1874) 75, bi utegnile spadati k prvemu, zgoraj
omenjenemu emonskemu vodovodu.
Naselbina
Pravokotno križajoče se ulice so delile obzidani mestni prostor na 48 stavbnih parcel, insulae, od katerih je bila
najmanj ena rezervirana za kultni, upravni in ekonomski center, forum - ki v Emoni še ni ugotovljen - medtem
ko so bile druge (razen 16-metrskega pasu vzdolž obzidja za taktične manevre ob morebitnem obleganju)
pozidane s kombiniranimi stanovanjsko-poslovnimi stavbami in lokali. Stavbe imajo različne tločrte, saj so
doživele v teku stoletij številne prezidave; v glavnem pa so v vsaki dokumentirani hipokavstno ogrevanje,
kopalniški prostori in dvorišča in vsako stanovanje ima kanalizacijske priključke na kloako. Funkcionalnosti
poslopij in stavbnega razvoja ni še nihče analiziral. Kaže, da je bilo v posamezni insuli po več stanovanj in
lokalov - ali ž e od vsega začetka ali nastalih šele v teku č asa, pa ni jasno. Prav tako ne vemo, kakšna je bila
zaključna faza Emone, ker so vrhnje plasti poškodovala poljedelska in vrtnarska dela v srednjem veku. Prim.
Schmid, Emona, JfA 7, 1913, 90 ss. M. Detoni, T. Kurent, Modularna rekonstrukcija Emone, Situla (ser. in 4°) 1
(1963).
Nekropole
Emona ima nekropole na treh straneh, severni, zahodni in vzhodni (južna je bila poplavno območje, ki je
prehajalo v barje) in sicer vzdolž glavnih vpadnic, celejske, akvilejske in neviodunske ceste.
1. Severna nekropola se pričenja ob celejski cesti na južnem robu Zvezde (ki je v glavnem identična s Titovo) in
sega do Linhartove ceste, s tem da se grobovi izredno zgostijo od Ajdovščine dalje (npr. Nowotny, JfA 4, 1910,
Bb. 151 ss). Ker pa so ugotovljeni proti zahodu vse do Lattermanovega drevoreda (Müllner, Argo 5, 1897, 40) in
proti vzhodu do sanatorija Emone (MZK 3 F 10, 1911, 400 ss), je treba računati z odcepi od celejske ceste proti
vzhodu in zahodu ter s paralelnimi izpadnicami iz mesta, ki so zavijale v svoje doslej še neugotovljene smeri,
kakor tudi s posebnimi nekropolami ob njih. S severne nekropole je treba posebej omeniti sepulkralni bronasti
kip emonskega meščana z jugozahodnega ogla Kazine (S. Petru, AV 13-14, 1962-63, 513 ss), marmorni kip
Ikara z groba v Knafljevem prehodu (Šašel, Kronika 6, 1958, 7, n. 4, ter VS 8, 1960-61, 288 ss), skupino
sarkofagov na območju Ajdovščine (npr. Müllner, Argo 1, 1892, 29 ss, ter MZK NF 14, 1888, 173 ss. Klemenc,
Zgodovina Ljubljane I [1955] 339 ss), odkoder sta tudi starokrščanski nagrobnik (CIL III 14354, 18; prim.
Premerstein, Rutar, Römische Strassen [1899] 41, n. 10) in elegični epigram (AIJ 199); svinčeni sarkofag z
območja Sosnije (Müllner, Argo 7, 1899, 192 ss, in 10, 1903, 42 ss) ter izredno raznoličnost tvarnih, posebno
steklenih grobnih pridevkov, najdenih na prostoru Ajdovščine proti severu (gradivo hranita NM Lj in MM Lj).
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2. Nekropola ob Akvilejski cesti (identični z današnjo Tržaško, skozi obzidje je prišla pri današnji Tomšičevi
tiskarni v Gregorčičevi ul.) se pričenja na Trgu mladinskih brigad in sega vzdolž obeh strani do Idrijske ulice
(Ložar, GMS 11, 1930, 32 ss. Mal, GMS 7-8, 1927, 24; izčrpneje Klemenc, Zgodovina Ljubljane I [1955] 339
ss). Značilnih je nekaj sarkofagov v območju Tobačne tovarne (Tržaška c.) in stele sužnja Flavos (AIJ 187).
Ločeno in najbolj južno skupino v tem sektorju predstavljajo grobovi na jugozahodnem vogalu mesta tik ob
jarku (S. Petru, VS 8, 1960-61, 284, s. v. Groharjeva ulica).
3. Nekropola ob Neviodunski cesti je doslej najmanj dokumentirana; pričenja se v območju Levstikove šole in
sega - doslej - vzdolž Karlovške ceste do Privoza (npr. Müllner, Argo 8, 1900, 136. Mal, GMS 7-8, 1927, 28 ss).
Morda je treba k njej prišteti tudi posebno skupino grobov pri Karlovškem mostu na vznožju Golovca (Müllner,
Argo 1, 1892, 95 ss).
Topografski podatki v antičnih pisanih virih
1. Kolonialni status Emone, ki ga spričuje Plin. n. h. III 147 (prim. Forni, Carnuntum Jahrbuch 2, 1956, 17) in ki
seže v avgustejsko obdobje (zgodnje tiberijansko po Sariji, Laureae Aquincenses I [1938] 245), skupno z
urbanistično mestno zasnovo eo ipso terja vse administrativne in politično ter religiozno organizacijske stavbne
enote.
2. Are in ex vota spričujejo templje, kapelice ali posvečena mesta. Vse zadevno gradivo je zbrano v korpusih
CIL III, AIJ ter ILJug.
3. Epigrafske omembe velikosti grobnih arealov in tudi nagrobniki spričujejo pokopališke parcelice in
konstrukcije.
4. Omembe v Itinerarjih (TP; It. Ant. 129; 259; It. Burd. 560) kažejo, da je bila Emona poštna postaja, torej
opremljena z vsem aparatom.
5. Spričani collegium naviculariorum, AIJ 178, kaže na obstoj pristaniškega predela ob Ljubljanici, domnevno
nekje med Prulami in Čevljarskim mostom.
6. Herod. VIII 1, 3 (leto 238): Tedaj so prednje straže in vračajoči izvidniki Maksiminu naznanili, da je mesto
brez ljudi, da so trumoma zbežali, potem ko so zažgali vhode svetišč in hiš ter vse, kar je bilo v mestu ali na
poljih, deloma odnesli s seboj, deloma pa požgali.
7. Exc. Vales. V 15 (Moreau), leto 314: Ob zahtevi, naj se povzročitelj zdrah Senicij kaznuje, kar je Licinij
odklonil, je bila sloga razbita; in ker se je vrhu tega navajalo, da je dal odstraniti Konstantinove podobe in kipe v
Emoni, je prišlo med njima do odkrite vojne.
8. Pacatus Drepanius Latinus, paneg. Theodosio Aug. dictus (XII paneg. Lat., ed. Baehrens) XXXVII, leto 389:
Ob vesti, da prihajaš, ni zvesta Emona planila nič manj jadrno skozi širom odprta vrata in ti pohitela naproti. Kaj
bi opisoval praznični zbor svobodnega plemstva pred mestnim obzidjem, kaj odlične senatorje v belih oblekah,
kaj prečastite svečenike v kultnem škrlatu in ugledne duhovnike s tiarami? Kaj z zelenjem ovenčana vrata, kaj s
preprogami pregrnjene ceste in z gorečimi baklami podaljšan dan? Kaj množico, ki se je iz hiš razlila po mestu?
9. Pismi sv. Hieronima št. 11 (Devicam v Emoni) in 12 (menihu Antoniju prav tam) iz let 376-377 (tako
Lukman, Svetega Hijeronima zbrana pisma I [1941] 69) kažeta na starokrščanski samostan v Emoni. Ker je bil v
Emoni škofijski sedež, ki je dokumentiran še v 6. stoletju, pomeni to dejstvo, da so bile v mestu tudi cerkve in
škofijska palača (J. Rus, GMS 20, 1939, 152 ss).
Sledi naselitve v neposrednem okolju obzidane Emone
1. Zvezda, južni del, območje vodnjaka: rimski stavbni ostanki z mozaičnimi tlemi, odkriti pri podiranju
nekdanjega Kapucinskega samostana in zravnavanju tal. Mal, GMS 10, 1929, 5 ss. Prim. Richter, Illyrisches
Blatt 2, 1820, št. 37, 151 ss.
2. Opera: pri gradnji so našli predmete rimske materialne kulture, ki kažejo, da je bila ta točka naseljena. Prim.
Müllner, MZK NF 18, 1892, 63. NM Lj, inv. R 2128, 2202, 225, 2242, 2531.
3. Cankarjeva cesta; severni pas med Župančičevo ulico in Daj-Damom, s težiščem na prostoru med Opernim
barom in Beethovnovo ulico je bil zaseden z emonskimi lončarskimi delavnicami. Odkrili so nekaj lončarskih
peči, zaloge gline, peska, keramične črepinje, zavržene kose, kalupe - tudi za oljenke z žigoma C. Dessi in Favor
-, vodovodne cevi, opeke, tubule. M. Pajk, Laibacher Zeitung, 22. 3. 1911, n. 67. Prim. MZK 3 F 10, 1911, 149;
11, 1912, 282. J. Mantuani, Carniola 8, 1917, 242 ss. Schmid, GMS 22, 1941, 52 ss, op. 18.
4. Poslopje Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 3, dvorišče: rimski stavbni ostanki in sledi
obrtniških dejavnosti (topilniki; Klemenc, Zgodovina Ljubljane I [1955] 339, domneva tudi usnjarje). J.
Korošec, F. Stare, Arheološka poročila (1950) 20 ss.
5. Cojzova cesta, Fakulteta za arhitekturo: stavbni ostanki z mozaičnimi tlemi. Rutar, LMS 1891, 189.
6. Krakovska 37, vrt, območje vodnjaka: prazgodovinski in rimski ostanki; slednji dovoljujejo domnevo o
gradbeni poselitvi. Deschmann, Laibacher Zeitung 96, 1877, IV. 4., št. 76 (nr. 32).
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7. Levstikov trg in območje: izkopavanja in slučajne najdbe kažejo, da je treba ob rimski cesti (dokumentirana
pod šolo F. Levstika, gl. Müllner, Argo 8, 1900, 79), domnevati več poslopij, tako na prostoru Levstikovega trga
7 (Müllner, n. m.), šole F. Levstika (Müllner, n. m.) in župnišča (Schmid, Bericht-Rudolfinum 1907 [1908] 4;
MZK 3 F 7, 1908, 142).
8. Žabjek: ob gradnji temeljev so odkrili zalogo amfor (razbitih). Rutar, LMS 1891, 190 (prim. zgoraj v odstavku
Najbolj zgodnje rimske najdbe, št. 3).
9. Osnovna šola na Prulah: ob gradnji je bil najden rimski mlinski kamen. MZK 3 F 10, 1911, 149, in Pajk,
Carniola 2, 1911, 229.
10. Ljubljanski Grad: po slučajnih najdbah sodeč sta bili na hribu stražna postaja z vodnjakom in kultna stavba
boštva Aequorna. Šašel, Kronika 10, 1962, 1 ss.
11. Vogal Rimske in Groharjeve ceste (lekarna "Mirje"): rimski stavbni ostanki z mozaičnimi tlemi in
suspensuro. Ložar, GMS 11, 1930, 24 ss.
12. Prešernova 1, hiša Korsika: ob gradnji je bil najden žrtvenik AIJ 154.

NOVA ODKRITJA
Naselbinske najdbe:
1. Ostanki rimskega vojaškega tabora na lokaciji Prule –Tribuna
2. Nova dognanja o začetkih poselitve Emone – NUK II, Šumi, Vegova ulica, Mirje (Gaspari 2010; Masaryk
poročilo v pripravi)
3. Ostanki naselbinskih struktur predmestja Emone na Kongresnem trgu (Masaryk et all 2011, poročilo v
pripravi)
4. Ostanki naselbinskih struktur predmestja Emone na Bregu 10 (Vojaković 2009b)
5. Ostanki naselbinskih struktur predmestja Emone na lokaciji Gornji in Stari trg (Vičič 1993, 1994, 2002)
Nekropole:
1. Najstarejši grobovi na Kongresnem trgu (Masaryk et all 2011, poročilo v pripravi)
2. Novi grobovi iz S emonskega grobišča (Potniški center, Kozolec) (Mulh 2008)
3. Novi grobovi iz Z emonskega grobišča - Tržaška ulica (Mrak 2011, poročilo v pripravi)
Ceste:
1. Odkrit del rimske ceste Emona – Siscia na lokaciji Prule – Tribuna
Posamične najdbe:
1. Posamične najdbe v Ljubljanici (Ljubljanica – kulturna dediščina reke 2009)
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METODA IN POTEK DEL
(Petra Vojaković)

Celotno območje najdišča je bilo zaradi sukcesivne dinamike arheoloških in gradbenih del
razdeljeno v 4 sektorje (Priloga 3). V dokumentaciji so združeni v enotno mrežo kvadrantov
v velikosti 5 x 5m (Priloga 4). Sektor 1 je ležal na severovzhodnem delu izkopnega polja,
natančneje v kv. A – H/ 1 - 7, sektor 2 na jugozahodnem delu oz. v kv. A – L/ 7 - 13. Sektor 3
smo razdelili v manjše segmente, in sicer na sektor 3a, b, c in d. Načeloma je sektor 3
zavzemal območje severozahodnega dela izkopnega polja, vsak segment zase pa je
predstavljal svoje območje znotraj mreže, in sicer sektor 3a kv. E – H/ 2 - 8, 3b kv. N – O/ 8 13, 3c kv. H – N/ 7 - 8 in 3d kv. H – N/ 3 – 7. Sektor 4 je ležal na skrajen severnem robu
izkopnega polja, natančneje v kv. H – M/ 1 – 3. Arheološke raziskave so se najprej odvijale v
sektoru 1, nato v sektorju 2, po dokončanju sektorja 2 pa v sektorju 3. Najprej smo sprostili
sektor 3a, nato 3b, za njim 3c, na koncu pa še sektor 3d, sočasno z njim pa sektor 4.
Na območju izkopa, je od samega začetka gradnje, potekal arheološki nadzor. Na celotni
površini sektorja 1 je bila strojno odstranjena debela plast novodobnega nasutja oz. izravnave
SE 1000 (debelina je znašala do 1,5 m), prav tako so bila strojno odstranjena tudi vsa polnila
novodobnih vkopov oz. posegov (SE 1000). Takoj pod novodobno izravnavo je ležala plast
t.i. DARCK SOIL oz. humusna plast SE 1001, ki se je na tem območju nalagala daljše
časovno obdobje (od pozne antike skozi celoten srednji vek). Po odstranitvi te plasti pa so se
pokazale prve antične plasti in strukture, ki so bile v povezavi z obcestnim dogajanjem v
antičnem času. Postopek strojnega odstranjevanja novodobnega nasutja in novodobnih polnil
vkopov oz. posegov smo ponovili tudi v sektorju 2, 3 in 4. Na celotnem območju izkopnega
polja, smo pod nasutjem SE 1000 dokumentirali darck soil SE 1001, pod njo pa smo tudi v
ostalih sektorjih dokumentirali antično obcestno dogajanje in ostanke agrarnega zaledja
Emone. Sledil je ročni stratigrafski izkop arheoloških depozitov, ki so segali do globine cca 3
m.
Vzporedno s fizičnim izkopom terena, je potekala geodetska izmera depozitov, vodenje
dokumentacije in izpolnjevanje baze podatkov (seznami in opisi SE, seznami najdb, seznami
fotografij, seznami vzorcev in seznami separacij) ter fotografska dokumentacija v obliki
digitalnih in dia posnetkov. Izdelane in interpretirane so bile fotoskice, ki so bile s pomočjo
geodetske podpore vpete v prostor. Sočasno je teklo tudi pranje in sortiranje arheoloških
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najdb, ter njihova primarna obdelava. Hkrati je strokovna ekipa skrbela tudi za primarno
obdelavo in združevanje podatkov. Zabeleženi podatki o terenu in izkopanem gradivu so bili
vneseni v enotno informacijsko podatkovno bazo narejeno v programu Tombmaster.
Geodetske meritve pa so bile obdelane v programu AutoCAD. Po končanem izkopu je
strokovni del ekipe podatke posredoval v skupno stratigrafsko shemo najdišča, ki je
predstavljena v naslednjem poglavju.

Vzporedno s terenskim delom pa je potekala tudi primarna obdelava arheološkega gradiva,
pridobljenega tekom izkopavanj. Metodologijo in način dela bomo predstavili v nadaljevanju
(glej poglavje Gradivo).
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INTERPRETACIJA in FAZIRANJA NAJDIŠČA
Poročilo je zasnovano po principu sočasnega faziranja in interpretiranja najdišča. To pomeni,
da je zgodba v poročilu grajena v pravilnem časovnem sosledju, torej od samega nastanka
naselbine oz. začetka poselitve pa do propada oz. opustitve tega prostora, in ne po principu
stratifikacije oz. našega izkopavalnega sosledja.

I. FAZA PRED NASTANKOM PRVE ORGANIZIRANE NASELBINE
(Petra Vojaković)
Na geološki osnovi SE 1909 oz. SE 8568 smo dokumentirali številne vkope oz. odtise stojk
(Slika 4) SE 1951/52, 1955/56-2322/23, 2335/36-2353/54, 2360/61-2364/65, 2370/71-72/73,
2378/79, 2382/83-92/93, 2440/41-2444/45, 2448/49-2450/51, 2458/59- 2462/63, 4104/054117/18, 4125/26-4149/50, 4156/57-4237/38, 4242/43-4244/45, 5324/25-5332/33, 5349/5065/66, 5373/74, 5380/81-5386/87, 5566/67-5600/01, 5604/05-5624/25, 7491/92-7493/94,
7497/98, 7499/50-7501/02, 7537/38-7559/60, 7647/48-7651/52, 7679/80-7745/46, 7768/697776/7777, 7787/88-7809/10, 7973/74-8321/22, 8444/45-8448/49, 8451/52-8459/60,
8489/90-8571/72, 7790/91- 7970/7971, 8704/05, 8706/07=8757/58, 8755/56- 8785/86,
8859/60-8887/88, 8895/96-9129/30, 9135/36-9141/42, 9300/01-9376/77, različnih dimenzij,
oblik in različne sestave polnil. V tej fazi obdelave se zaradi mase podatkov še nismo posebej
ukvarjali z vkopi oz. odtisi stojk, smo pa že tekom izkopavanj ugotovili, da se nekatere jame
oz. odtisi zaradi skupnih značilnosti (dimenzije, oblike, ista sestava polnil) povezujejo v
nekakšne skupke.
Nam številni vkopi oz. odtisi stojk v geološko osnovo kažejo na ostanke najstarejše naselbine
na tem območju?
Večina vkopov oz. odtisov stojk smo resda zasledili šele na geološki osnovi, saj zaradi
podobnosti više ležeče plasti paleohumusa SE 3406=7631=2530=3922=2178 in posameznih
polnil vkopov ni bilo moč razlikovati in ugotoviti dejanskega nivoja, v katerega so bile jame
vkopane. Tako bi bilo možno, da so bili vkopi vkopani vsaj v plast paleohumusa SE
3406=7631=2530=3922=2178, vendar nam njihova lega in skoncentriranost nakazujeta, da bi
lahko nekatere pripisali tudi višje ležečim hišam. Kot pa sem že omenila, bodo nadaljnje
analize dokumentacije in gradiva pridobljenega tekom izkopavanj, pokazala, ali smemo
govoriti o poseljenosti že v tej fazi ali ne.

Slika. 4: Pogled na izkopane jame oz. odtise stojk v SEK 3d.
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Nad geološko osnovo pa smo na celotnem izkopanem območju dokumentirali enotno plast
meljastega peska temno sive barve t.i. paleohumus SE 3406=7631=2530=3922=2178. Plast
je nastala s procesi pedogeneze. Glede na dokumentirane ostanke ognjišča na paleohumusu, v
kv. L 7/8, in sicer kamnite strukture oz. podlage SE 7762, ki je bila zgrajena tako iz
peščenjakovih lomljencev kot iz prodnikov, glinenega premaza SE 7761 in procesa gorenja
SE 7760 ter odpadne jame SE 4123/24, pa bi lahko predvidevali najzgodnejšo uporabo tega
območja. Prav tako nam bodo tudi tukaj nadaljnje analize pokazale ali smemo govoriti o
najstarejšem obdobju poselitve.
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II. NASTANEK NAJSTAREJŠE ORGANIZIRANE NASELBINE IZ
ČASA POZNE BRONASTE IN STAREJŠE ŽELEZNE DOBE
(Petra Vojaković)
Prvi razcvet naselbine na območju Tribune lahko zasledimo v času 10. st. pr. n . št. , ko
nam ulična mreža skupaj s hišami, priča o strogo načrtovani in organizirani poselitvi (Priloga
5). Večji del naselja je sicer nastal kot odraz enkratnega dejanja, vendar smo med
izkopavanjem in analiziranjem naleteli tudi na mlajša območja, ki so bila naknadno poseljena
oz. pozidana. Še danes ni čisto jasno ali so prej postavili tlake hiš in šele nato ulice ali
obratno? Ker pa je bila pri gradnji najverjetneje glavno izhodišče hiša, ki pa je očitno morala
imeti neko logično umestitev v prostoru, predvidevamo da so hiše in ulice morale nastati
skorajda sočasno.
Ceste, tlakovanja, ulice in uličice oz. med hišna tlakovanja so bila zgrajena iz prodnikov,
manjših peščenjakovih lomljencev in odpadne keramike, po njih pa je potekala glavna
komunikacija v naselju (Slika 5). Kot odraz uporabe se je nad njimi nabiral sediment
peščenega melja temno sive barve. Prisotno ogromnih količin keramike uporabljene za enega
od vodilnih materialov za izgradnjo ulic v najstarejšem obdobju naselbine, poraja vprašanje
kje je bila postavljena primarna naselbina, glede na to, da so že v najstarejši fazi uporabili
toliko odpadne keramike? Poraja pa se tudi vprašanje o izvoru prodnikov? Kot vemo, so
prodniki karbonatnega izvora, kar pomeni, da so del Savskih naplavin. Kam so torej hodili po
material, da so si z njimi tlakovali poti? So prodnike pridobivali na območju ostanka Savske
terase, na kateri pa so imeli tudi svoje grobišče (dvorišče SAZU, NUK 2, Kongresni trg)?
Zanimiva je tudi ugotovitev, da smo na cesti odkrili kolesnice, ki nam pričajo o vožnji vozov
po njej. Cesta je bila orientirana severovzhod-jugozahod. Prav tako, pa smo zasledili
kolesnice tudi na cesti orientirani sever-jug, vendar ne moremo z gotovostjo trditi, ali
pripadajo času uporabe ceste v prehodu iz pozne bronaste v starejšo železno dobo ali v čas
mlajše železne dobe (cesti sta bili skoraj v istem obsegu uporabljeni v obeh časovnih
horizontih).
Ulice so bile v rabi dalj časa. S časoma so jih le obnavljali oz. dograjevali, lega in
orientiranost bodisi vzhod-zahod oz. sever-jug, pa sta ostala skorajda ves čas nespremenjena.
Uličice oz. med hišna tlakovanja pa so imele krajšo časovno uporabo kot ulice, saj se s
prezidavo hiš, spremeni tudi njihova lega (če so hišo povečali, vmesno tlakovanje izgine, če
so jo zmanjšali nastane novo). Večina uličic oz. med hišnih tlakovanj je imelo U profil, kar bi
eventualno pomenilo, da so bila ta tlakovanja narejena z namenom odvajati meteorno vodo iz
streh. Prav tako pa nam njihova širina dokazuje, da jih najverjetneje niso mogli uporabljati za
komunikacijo (če predvidevamo, da so bile strehe dvokapne in če od širine uličice odštejemo
del obeh streh, ki sta štrleli čez rob hiše, dobimo širino prostora, ki pravzaprav ni več
prehodna za odraslo osebo).
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Slika 5: Pogled na ulični raster dela prazgodovinske naselbine v SEK 3d.

Na celotnem raziskanem arealu smo zasledili različne tipe zgradb oz. hiš. V SEK 1 in 2 so
bile hiše daljše z več prostori (dol. hiše od 25-30 m, dol. enega prostora pribl. 6 m),
predeljenimi s predelnimi stenami (Slika 6), v SEK 3 pa so bile hiše po večini manjše, eno oz.
dvo prostorne (dol. pribl. 6-7 m oz. 12-14 m). Zakaj je temu tako? Ali lahko ločimo
funkcionalnost posameznih hiš? Katere so stanovanjske in katere so v uporabi kot
gospodarska poslopja? Glede na to, da so bili v naselju najdeni predmeti, ki nam pričajo o
metalurški dejavnosti, bi pričakovali, da so bile nekatere stavbe oz. hiše najverjetneje v
uporabi kot gospodarski objekti! Možno, da nam bo analiza gradiva (kalupi, šobe, zatiči za
sekire, itd.) pokazala v katerih hišah oz. prostorih so se ukvarjali z metalurgijo.
Za enkrat pa se zdi, da smo naleteli na bivalni predel naselja, in da je bil gospodarski del
pomaknjen bolj proti Ljubljanici? Naša domneva se zdi logična, sploh če upoštevamo
domnevo, da je po Ljubljanici tekla plovna pot, in da je bilo nekje na brežini Ljubljanice
postavljeno pristanišče. Zaradi same bližine pristanišča pa predvidevamo gospodarski predel
pomaknjen bolj proti jugu (najdbe odkrite v neposredni bližini (Zvezdarska ulica, Prule ) nam
namreč pričajo o sočasni poseljenosti večjega areala, kar bi pomenilo, da smo na Tribuni
naleteli na del naselbine).
Pri tem pa bi lahko opozorili še na lego struge potočka, ki naj bi tekel po kv. F,G/1-13. Pri
samem izkopavanju te struge nismo zasledili, saj so jo uničili posegi v latenskem in zg.
rimskem času, vendar še vedno ostajamo prepričani, da je tudi v času 10-8. st. pr. n. št., na
tem območju obstajal nekakšen manjši potoček, ki je pritekal iz Grajskega griča (mogoče le
kot nekakšen hudourniški potoček)? To strugo omenjamo predvsem zaradi tega, ker se vidi
razlika v tipih hiš na levem in desnem bregu tega potočka (SEK 1 in 2 na eni in SEK 3 na
drugi strani). Po tem mestu pa poteka tudi nekakšna ločnica v organiziranosti naselja. Zahodni
del nam tako prikazuje izredno strogo zasnovanost oz. izredno pravilen ulični raster, na
vzhodnem delu brežine pa se ta pravilnost izgubi. Moč je slutiti nekakšno dogajanje in
ravnanje glede na glavno cesto, orientirano sever-jug.
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Slika 6: Pogled na prazgodovinsko hišo v SEK 2.

Hiše oz. hišni tlaki so bili v večini primerov postavljeni neposredno na osnovo (paleohumus
SE 3406=7631=2530=3922=2178). Dokumentirali pa smo tudi drenažne osnove, iz
peščenjakovih lomljencev (pod celotnim tlakom oz. le na robu) (Slika 7), drenažne osnove iz
nasute odpadne keramike ali pa so za gradnjo enostavno uporabili dvignjene naravne danosti
terena (peščena sipina SE 8568). Če izhajamo iz dejstva, da so bila tla zaradi osnove izredno
zamočvirjena, se nam zdi logično, da so si morali prve hiše dvigniti od tal, če niso hoteli, da
jim voda vdira v hiše. Zanimiva je ugotovitev, da si v najstarejši fazi le niso dvignili vseh hiš
oz. tlakov kot bi pričakovali. Zakaj torej na nekaterih predelih že v najstarejših delih
zasledimo drenaže, nekje pa se drenaže pojavijo šele v ostalih fazah? Ali so kamnite podlage
uporabili res samo za drenaže ali je bila njihova funkcija tudi zadrževanje toplote?

Slika 7: Pogled na kamnito drenažno osnovo v SEK 2.

Ostanki tramov, ki smo jih zasledili v nekaterih prostorih znotraj hiš, nam najverjetneje
predstavljajo nekakšne predelne stene (če je bil sredi hiše) oz. nosilce glavnih sten (če je bil
najden na robu hiše)! Pri tem pa se moramo vprašati, kako so bile hiše sploh zgrajene?! Na
eni strani moramo zagotovo videti gradnjo s stojkami (prisotnost številnih vkopov v
različnih fazah ter ostanki okroglih lesenih stojk z ravnim dnom v njih (Slika 8); npr. vkop SE
4691, v njem dve polnili SE 4707 in 4690, ter ostanek lesenega stebra SE 4708 ali vkop SE
4750, v njem dve polnili SE 4751 in 4847 ter ostanek lesenega stebra SE 4848), na drugi pa
gradnjo s sohami (ostanki tramov (Slika 9), odtisov tramov in linearnih kamnitih struktur,
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interpretiranih kot baza oz. temelj za tramove). Zanimivo je tudi dejstvo, da je izredno malo
ohranjenega oz. prisotnega hišnega ometa, ki je na ostalih najdiščih iz tega časa zastopan v
velikem številu! Ali smemo iz tega sklepati, da so bile stene narejene bodisi iz horizontalnih
brun oz. desk bodisi iz prepleta in da niso bile zamazane z hišnim ometom ali, da je skorajda
ves hišni omet pogorel, na kar nas je opozorila tudi dr. Biba Teržan pri svojem obisku? Glede
na celotno izkopano situacijo, ni bilo toliko ostankov, ki nam bi bolje pričali o tem, kako so
bile hiše zgrajene.

Slika 8: Pogled na ostanek lesene stojke z ravnim dnom v SEK 2.

Slika 9: Pogled na ostanek lesenih tramov v SEK 1.

Hišne tlake so gradili s pomočjo drobljenih peščenjakov oz. skrilavcev, predvsem rumene oz.
oranžne barve. Material, ki so ga uporabljali za gradnjo se še danes nahaja v neposredni
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bližini naselbine, na Grajskem griču, zato ni nič čudnega, da so uporabili tisto kar so imeli na
razpolago.
Na tlake se je odlagal sediment, kot odraz uporabe prostora (Slika 10). Skoraj vse najdbe smo
našli v sedimentih (na večjem delu terena smo sedimentu določili novo stratigrafsko enoto in
ga tako dokumentirali posebej, na S3 in 4, pa smo bili primorani, zaradi pomanjkanja časa,
sediment dokumentirati zgolj opisno, kar pomeni, da imata tlak in pripadajoči sediment enako
številko stratigrafske enote. Glede na izkušnje pa bi lahko rekli, da so bile vse najdbe v
sedimentih in ne v tlakih hiš).
Ker tlaki niso bili obstojni so morali nekatere dele hiš popravljati, tako da smo pri
izkopavanjih velikokrat naleteli na tanke lise drugačnih barv in druge sestave, interpretirali pa
smo jih kot različna popravila tlakov hiš. Dostikrat smo dokumentirali vsa popravila posebej,
proti koncu pa smo se morali prav tako zaradi časovne stiske odločiti in v profilu poiskati
generalni tlak, tako da smo popravila prišteli kar h generalnemu tlaku in jih pri tem
dokumentirali le na opisnem nivoju.

Slika 10: Pogled na generalni tlak in številna popravila v SEK 3d.

V skoraj vsakem prostoru znotraj hiše so bila tudi ognjišča oz. kurišča (Slika 11). V večini
primerov so bila ognjišča zgrajena iz kamnite podlage (prodniki ali peščenjakovi lomljenci, ki
so dober izolator za zadrževanje toplote), podlago pa so nato premazali z glino, ki je zaradi
nenehnega stika z ognjem otrdela in pordečela. Nekatera ognjišča so bila v uporabi dalj časa,
kar pomeni da se zasnova oz. tloris in lega nista spreminjal, spreminjala in obnavljala pa se je
osnova in premaz. Skoraj okoli vsakega ognjišča je bilo oglje, kar priča o uporabi in čiščenju
le-tega. Nekatera ognjišča pa so bila le zamazana z glino iz obdana s kamni (peščenjakovimi
lomljenci). Ognjišča so bila ne glede na različen tip izgradnje pravokotne, ovalne oz. okrogle
oblike. Kot zanimivost lahko omenimo, da smo v kamniti osnovi ognjišča pogosto naleteli na
keramična vretenca.
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Slika 11: Pogled na ognjišče v hiši.

Izpostaviti pa bi morali še posode, ki so bile vgrajene v tlak hiš (Slika 12). Večina posod je
imelo dno z ostenjem, nekatere posode pa niso imele dna, ampak samo ostenje! Vprašanje je,
čemu so služile te posode!? Npr. v SEK 1 je bila velika posoda (pithos), ki ni imela dna, njeno
ostenje pa je bilo iz zunanje in notranje strani premazano s smolo (smolo so uporabili
najverjetneje za zaščito, da vlaga iz zemlje ni prehajala v notranjost posode). So te posode
služile kot shrambene posode ali so imele drugačno funkcijo? Glede na to, da nekatere posode
niso imele dna, smo se vprašali, ali gre mogoče za zaščito vertikalnega stebra?! Nekatere pa
so bile prežgane in smo v njih zasledili tudi ostanke žganine, zato smo jih interpretirali kot
posode za shranjevanje žerjavice.

Slika 12: Keramične posode vgrajene v tlak hiše.

Zdi se, da življenje v naselju zamre nekako v 6. st. pr. n. št. Vendar moramo pri tem
opozoriti na številne najdbe, ki jih lahko datiramo v čas od 5 do 4. st. pr. n. št. Za enkrat še
nismo prepričani ali lahko govorimo o kontinuiteti naselja tudi v mlajši del starejše železne
dobe ali gre le za sporadične najdbe, ki so naključno prišle na to območje. Če se bo izkazalo,
da lahko govorimo o kontinuiteti pa ne moremo mimo dejstva, da je naselje v mlajšem času
konkretno izgubilo na svojem obsegu. Naše domneve pa bo potrdila ali ovrgla analiza
keramičnega gradiva.
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NAČIN FAZIRANJA:
Spreminjanje ulične mreže je bilo glavno izhodišče faziranja naselja iz pozne bronaste in
starejše železne dobe. To pomeni, da smo vsak premik ulice dokumentirali in interpretirali kot
neko novo fazo dogajanj v naselbini. K tej odločitvi je botrovalo predvsem nenehno
obnavljanje tlakov v hišah, ki smo jih dodobra dokumentirali tekom izkopavanj. Zaradi očitno
ne dovolj obstojnega materiala, ki so ga uporabljali za izgradnjo tlakov ali zaradi preveč
zamočvirjenih tal, so morali prebivalci tlake kar naprej popravljati. Številni popravki pa se
nam, ne samo zaradi svoje količine, ampak tudi zaradi najverjetnejših kratkih časovnih
obdobij, niso zdeli primerni, da bi jih vzeli kot vodilo za določanje faz. Posamezne faze, ki
smo jih dobili tekom analize stratigrafskega izkopavanja, pa bomo lahko potrdili ali ovrgli
šele, ko bo analizirano tudi vso gradivo iz te naselbine.
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I. FAZA : PRVA ZASNOVA NASELJA
Na severnem robu sipine SE 8568, v kv. J-L/ 1-2, smo dokumentirali šest odtisnjenih kolesnic
SE 8891/92, 8893/94, 8889/90, 9378 (šir. pribl. 3 m), orientiranih severovzhod-jugozahod,
kar nam najverjetneje priča o ostanku najstarejše kolovozne poti oz. glavne ceste na tem
območju. Vozno površino in nastale odtise kolesnic so utrjevali z drobljenimi peščenjaki.
Zaradi zastajanja vode, pa so se v vrzelih odlagali železovi oksidi, ki so tako utrditev za pot še
bolj učvrstili. Sočasno z njo je bila v uporabi tudi glavna cesta SE
4112=1943=1228=1948=1946 (šir. pribl. 5 m), s podobno sestavo, le da je bila ta orientirana
sever-jug in je potekala po kv. C-E/1-13 (cesta se je na severu in jugu nadaljevala izven
izkopnega polja). Tudi na tej cesti smo dokumentirali odtisnjene kolesnice SE 2439/40, za
katere pa ne moremo z gotovostjo trditi, da pripadajo ravno tej fazi (cesta je bila namreč v
uporabi vse do latenskega časa). Drugače pa se je cesta SE 4112=1943=1228=1948=1946 v
kv. C, D/ 6 združi z vzporedno ulico v vseh fazah (SE 5442=4347, 5321, 5282, 5234=5242,
5199=5241, 5078).
Sočasno z glavnima cestama pa je na paleohumusu SE 3406=7631=2530=3922=2178
zahodno od domnevnega potoka ležalo šest skoraj vzporednih ulic, in sicer ulica SE
8603=7484, SE 8585=8338, SE 7758, SE 6431 z vkopi SE 6521/2, 6517/8, 6533/4, 6535/6,
SE 6479, SE 3935. Njihova orientiranost je bila vzhod-zahod, širin pa pribl. 2 m. Zgrajene so
bile iz odpadne keramike in prodnikov, na njih pa se je odlagal sediment peščenega melja
temno sive barve kot odraz uporabe.
Pravokotno na te ulice pa so ležale manjše uličice oz. tlakovanja med hišami, in sicer SE
8584 (šir. 2 m), SE krak 8338 (šir. 2 m), SE 6478 z vkopi SE 6506/7, 6508/9, 6510/1 (šir.
pribl. 2 m) ter SE 4500 (šir. 2 m). Njihova orientiranost je bila seve-jug. Imele so podobno
zgradbo, kot zgoraj naštete ulice.
Kot smo že omenili, je imela ulična mreža na vzhodnem bregu domnevnega potoka, čisto
drugačno zasnovo, ki se je nekako odražala oz. posnemala lego glavne ceste SE
4112=1943=1228=1948=1946. Zanimiva je ugotovitev, da so ulice na tem delu orientirane SJ, uličice oz. medhišna tlakovanja pa V-Z. Torej ravno obratno kot na zahodnem bregu
naselbine.
Tako imamo na tej strani v isti fazi dve vzporedni ulici, in sicer SE 3488=3363=2976 ter
ulico SE 5442=4347, ki pa sta orientirani S-J in se nadaljujeta izven izkopnega polja, tako na
severu kot na jugu. Ulici sta zgrajeni iz prodnikov (do 7 cm), nad njimi pa smo dokumentirali
sediment peščenega melja temno sive barve. Ulica SE 3488=3363 (šir. pribl. 2,5 m) je bila
podložena oz. utrjena s kamnito strukturo iz peščenjakovih lomljencev SE 4121=4122 (do 15
cm), ki pa so bili v paleohumus SE 3406=7631=2530=3922=2178 delno vkopani (vkop SE
4387). Ulica SE 5442 (šir. pribl. 1,7 m) pa je bila zamejena oz. podložena s kamnito strukturo
iz peščenjakovih lomljencev SE 5441 (do 20 cm), ki pa je bila deloma vkopana (vkop SE
5458) v uličico SE 5442 oz. v paleohumus SE 3406=7631=2530=3922=2178. Možno je tudi,
da bi lahko to strukturo SE 5441 povezali s strukturo SE 5603, ki je bila prav tako deloma
vkopana (vkop SE 5602) v uličico SE 5442 oz. paleohumus SE
3406=7631=2530=3922=2178. Ulica SE 3488=3363 je bila poškodovana z recentnim
vkopom SE 3022, 3021 in rimskim drenažnim jarkom SE 3027/28.
Pravokotno na ti dve ulici pa smo dokumentirali uličice oz. medhišna tlakovanja, in sicer
SE 5422, ki je bila zgrajena iz prodnikov, na njih pa je ležal sediment peščenega melja sive
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barve, orientirana V-Z, široka pribl. 2 m. Na njej smo dokumentirali še vkop SE 5448/49. Bila
pa je tudi poškodovana z naknadnim zg. rimskim jarkom SE 1918. Uličico SE 4260, prav
tako zgrajeno iz prodnikov, nad njimi pase je nabiral sediment peščenega melja sive barve,
orientirana V-Z, široka pribl. 2 m, vendar se je uličica nadaljevala izven izkopnega polja, tako
da nam dejanska širina ni znana ter uličico SE 2865, ki je imela enako zgradbo in
orientiranost kot zgoraj opisani uličici, le širina je bila drugačna, in sicer pribl. 1 m.
Med ulično mrežo so bile postavljene številne hiše.
•

Hiša št. 1 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 21 m,
širina pa 7 m. Hiša je imela tri ločene prostore. V prostoru A, na vzhodu hiše, so na
paleohumus SE 3406=7631=2530=3922=2178 postavili tlak SE 7780=8364, iz
drobljenih peščenjakov, skrilavcev in drobcev lepa ter oglja, nad njim pa je bil
pripadajoči sediment peščenega melja, sivo rjave barve) ter ostanki ožganih površin
(možno, da sežgana stena, ki je pri destrukciji padla na tlak), ki jih nismo posebej
dokumentirani oz. smo jih dokumentirali le na opisnem nivoju. Na generalnem tlaku
so bile tudi zaplate popravil, ki pa smo jih prav tako dokumentirali le na opisnem
nivoju (zaplate gline, žganine,…). Tlak je bil na S in JV delu močno poškodovan,
najverjetneje z mlajšimi posegi. Omeniti pa moramo še kamniti strukturi iz večjih
peščenjakovih lomljencev SE 7402 in SE 7635 (do 20 cm) na J robu tlaka, ki smo ju
interpretirali kot osnovo za tlak. V prostoru B, na sredini hiše, pa so postavili tlak SE
8594 iz drobljenih peščenjakov in muljevcev rumene barve, na tlaku pa je ležal
pripadajoči sediment peščenega melja sivo rjave barve. Tudi na tem tlaku smo zgolj
opisno dokumentirali ostanke ožganih površin in zaplate popravil. V prostoru C, na
zahodu hiše, pa so postavili tlak SE 8579 iz drobljenih peščenjakov in muljevcev
rumene barve, na tlaku pa je ležal pripadajoči sediment peščenega melja sivo rjave
barve. Tudi na tem tlaku smo zgolj opisno dokumentirali ostanke ožganih površin in
zaplate popravil. Hiša je bila postavljena na hudourniški sipini SE 8568. Pri tem lahko
sklepamo, da so najverjetneje izkoristili naravno danost terena in si s tem zaščitili hišo
pred močvirnatimi tlemi. Hiša je bila na severu poškodovana z recentnim vkopom za
klet SE 6000. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 8603=7484, orientirani V-Z, na J
ob ulici SE 8585=8338 prav tako orientirani V-Z, na Z pa ob uličici SE 8584,
orientirani S-J.

•

Hiša št. 2 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 9 m, v
širino pa se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, tako da nam dejanska širina hiše
ni
znana
(dokumentirana
šir.
je
2,5
m).
Na
paleohumus
SE
3406=7631=2530=3922=2178 so postavili tlak SE 8597. Tudi na tem tlaku, ki je bil
zgrajen iz drobcev peščenjakov rumene barve, nad njim pa je bil pripadajoči sediment
(peščen melj črne barve), so bili vidni posamezni ožgani deli, ki pa smo jih
dokumentirali le na opisnem nivoju (možno, da nam tudi tukaj ti ožgani deli
predstavljajo padle ožgane stene). Tlak je imel nekaj popravil, ki smo jih prav tako
dokumentirali le na opisnem nivoju (glina, žganina,…). Tudi ta tlak je bil postavljen
na naravni hudourniški sipini SE 8568, kot hiša 1, najverjetneje iz istih razlogov. Tlak
oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 8603, orientirani V-Z, na J ob ulici SE 8585 prav
tako orientirani V-Z, na V pa ob uličici SE 8584, orientirani S-J. Ker se je hiša na Z
nadaljevala izven izkopnega polja, lahko samo predvidevamo, da je tudi na Z ležala
ob ulici, orientirani S-J.
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•

Hiša št. 3 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 9 m,
širina pa 6 m. Na paleohumus SE 3406=7631=2530=3922=2178 so postavili tlak SE
8401=7636 + 8404, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov rumene barve, nad njim
pa je bil pripadajoči sediment SE 8380 (peščen melj sivo rjave barve). Na tlaku smo
na opisnem nivoju dokumentirali še drobce oglja in lepa. Ali lahko te lise
interpretiramo kot ostanke procesa gorenja oz. ožganih padlih sten? Hiša je imela dva
prostora, ki sta bila predeljena s predelno steno, vidno kot odtisa tramu SE 8402/03 in
7636/37. Tlak SE 8401=7636 so v tej fazi popravili s popravilom SE 7632. Tlak oz.
hiša je na S ležala ob ulici SE 8338, orientirani V-Z, na Z ob uličici krak SE 8338,
orientirani S-J.

•

Hiša št. 4 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 14 m,
širina pa 6 m. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na vzhodu hiše, so na
paleohumus SE 3406=7631=2530=3922=2178 postavili tlak SE 7759, iz drobljenih
peščenjakov in muljevcev rumene barve, na tlaku pa je ležal pripadajoči sediment, ki
je nastajal v času uporabe tlaka (peščen melj temno sive barve) ter ognjišče, ki je
merilo 1,5 × 1 m. Osnova ognjišča je bila zgrajena iz prodnikov SE 8587, čez zasnovo
pa so zamazali glino SE 8586, ki je zaradi prisotnosti ognja postala zbita in rdeča.
Ognjišče je bilo popravljeno oz. je imelo dve fazi. V tlak pa sta bili vgrajeni tudi dve
keramični posodici (PN 3407 in 3406). Zgolj opisno pa smo dokumentirali še zaplate
ožganih površin, ki bi eventualno lahko ponazarjale ostanke ožganih sten (na to nas je
opozorila tudi dr. Biba Teržan). V prostoru B, na zahodu hiše, je bil postavljen tlak SE
7667 iz drobljenih peščenjakov in muljevcev rumene barve, na tlaku pa je ležal
pripadajoči sediment SE 7666, glinastega melja, zelo temno rjave barve. Na istem
tlaku pa smo dokumentirali tudi ostanka dveh ognjišč. Prvo ognjišče je imelo strukturo
SE 7661 zgrajeno iz peščenjakov in glinen premaz SE 7670. Ognjišče je merilo 1 ×1
m. Drugo ognjišče je imelo strukturo iz peščenjakov SE 7664, glinen premaz SE 7663
in proces gorenja SE 7662. Drugo ognjišče pa je merilo 1,5 × 1 m. Na J strani tlaka
smo zasledili kamnito strukturo SE 7673, ki je bila zgrajena iz peščenjakovih
lomljencev (10-40 cm), interpretirali pa smo jo kot ostanek osnove oz. rob tlaka SE
7667. Tlak je imel popravilo SE 7665 iz meljaste gline, bledo rumene barve in je bil
na J strani zamejen s peščenjakovimi lomljenci SE 7673 (do 25 m), ki so najverjetneje
predstavljali rob hiše. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 8585, orientirani V-Z, na
J ob ulici SE 7758 prav tako orientirani V-Z, na V pa ob uličici krak SE 8338,
orientirani S-J. Tlak oz. hiša se je na Z nadaljevala izven izkopnega polja, tako da nam
njena dejanska dolžina in širina nista znani, prav tako pa ne vemo, lahko pa
predvidevamo, da je hiša tudi na Z ležala ob ulici, orientirani S-J.

•

Hiša št. 5 je bila močno poškodovana z recentnim vkopom SE 6000. Na paleohumus
SE 3406=7631=2530=3922=2178 so postavili kamnito osnovo SE 7560=7633=4731
iz peščenjakovih lomljencev (do 30 cm), na njo pa še tlak SE 4507=4523, ki pa je bil
zgrajen iz drobljenih peščenjakov rumene barve. V dolžino je bil tlak hiše ohranjen 12
m, v širino pa 12 m. Hiša je na J ležala ob ulici SE 3935 in SE 4500.

•

Hiša št. 6 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 14 m,
širina pa 5,5 m. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na vzhodu hiše, so na
paleohumus SE 3406=7631=2530=3922=2178 postavili tlak SE 7789=7562, iz
drobljenih peščenjakov in muljevcev rumene barve, na tlaku pa je ležal pripadajoči
sediment, ki je nastajal v času uporabe tlaka (glinen pesek, rjavkasto rumene barve). V
prostoru B, na zahodu hiše, pa so postavili tlak SE 7676 iz drobljenih peščenjakov in
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muljevcev rumene barve, na tlaku pa je ležal pripadajoči sediment, ki je nastajal v
času uporabe tlaka (peščen melj sivo rjave barve). Tlak SE 7676 je na severni strani
mejil s kamnito strukturo SE 7672, ki je bila zgrajena iz peščenajkovih lomljencev (
10-50 cm) in smo jo interpretirali kot osnovo oz. rob tlaka. V isti tlak pa je bila
vkopana še jama SE 7674/75=7896/97. Tlak oz. hiša je na severu ležala ob ulici SE
7758, orientirani V-Z, na jugu pa je bil tlak deloma poškodovan z višje ležečim tlakom
SE 7668, tako da lahko ulico, ki je potekala po južni strani hiše le predvidevamo. Prav
tako pa lahko predvidevamo, da je hiša na zahodu ležala ob ulici SE 6478, ki pa smo
jo zasledili le na naj južnejšem delu izkopnega polja, ostali del pa je bil uničen s
posegom v latenskem času (izgradnja tlakovanja SE 6322).
•

Hiša št. 7 je bila nepravilne oblike, saj je bila močno uničena s kasnejšimi posegi,
predvsem z gradnjo latenskega tlakovanja SE 3622 v njenem jugovzhodnem delu.
Ohranjena dolžina tlaka je merila 9 m, širina pa 6 m, vendar se je tlak tako v dolžino
kot širino nadaljeval izven izkopnega polja. Na paleohumus SE
3406=7631=3922=2178 so postavili tlak hiše SE 6307, zgrajen iz drobljenih
peščenjakov olivno rumene barve, na tlaku pa je ležal pripadajoči sediment, ki je
nastajal v času uporabe tlaka (glinen pesek, rjavkasto rumene barve). Na
jugozahodnem delu tlaka smo zasledili kamnito strukturo SE 6543, ki je bila zgrajena
iz peščenajkovih lomljencev (15-27 cm) in smo jo interpretirali kot osnovo oz. rob
tlaka SE 6307. Obod stavbe so verjetno tvorili vertikalni leseni stebri zapičeni v jame
(SE 6371/2, mogoče 6381/2, 6422/1, 6501/2, 6503/4, 6519/20, mogoče 6535/6,
6537/8, 6541/2). Stojke ali jame za stebre SE 6401/2, 6408/9, 6411/2, 6415/6,
6429/30, ki so sekale tlak SE 6307, bi lahko pripadale vmesnim pregraditvam
prostorov v tej fazi. Na območju, kjer so bile halštatske plasti uničene do nivoja tlaka
SE 6307 ali geološke osnove SE 3922, pa bi stojke oz. jame SE 6314/5, 6343/4,
6347/8, 6349/50, 6367/6, 6370/69, 6379/80, 6413/4, 6420/19, 6424/3 (dvojna stojka),
8010/1, 8012/3 lahko pripadale prvi ali kasnejšim fazam. Z vrha tlaka SE 6307 ni bila
vidna serija petih jam za stojke (SE 6493/4, 6495/6, 6497/8, 6499/6500; mogoče SE
6501/2), saj so bile zapolnjene z enakim polnilom kakor tlak – zdrobljenim
peščenjakom in so obsegale kvadraten ali pravokoten tloris, poševno na usmeritev
stavbe. Podobno usmeritev opažamo tudi pri jarku SE 6374 (in morda SE 6376) L
oblike, dokumentiranemu na tlaku SE 6307, ki bi bil lahko odtis tramu ali kasnejših
latenskih kolesnic. Tlak oz. hiša je na jugu ležala ob ulici SE 6431, orientirani V-Z.
Na južni strani ceste oz. na severni strani tlaka SE 6434 pa smo dokumentirali
peščenjakove lomljence SE 6397. Strukturo smo interpretirali kot ostanek roba hiše
oz. ulice. Kot smo že omenili, je bil tlak hiše in pa tudi okolica V od hiše tako močno
poškodovana, da lahko le predvidevamo hiši pripadajočo ulico tudi na tej strani. Na to
pa nas opozarja tudi ostanek kamnite strukture, zgrajene iz prodnikov SE 6478, ki smo
ga zasledili le ob jugovzhodnem robu hiše 9. Na severni strani tlaka oz. hiše pa bi
lahko pričakovali ulico SE 7758. Vendar so vse to le domneve, saj se tlak nadaljuje
izven izkopnega polja.

•

Hiša št. 8 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 14 m, v
širino pa 6 m. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na severu hiše, so na
paleohumus SE 3406=7631=2530=3922=2178 postavili tlak SE 4534=4532, iz
drobljenih peščenjakov in skrilavcev, in ga zamejili s kamnitim robom SE 4535 iz
peščenjakovih lomljencev (do 25 cm). Na tlaku smo dokumentirali tudi popravilo SE
4529=4655=4681 ter ognjišče SE 4530 (proces), SE 4521 in SE 4676 (ognjiščna
struktura), SE 4654 (glineni premaz) ter žganino SE 4652 na njem. V prostoru B, na
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jugu hiše, pa smo na paleohumusu SE 3406=7631=2530=3922=2178 dokumentirali
osnovo za tlak SE 4520 zgrajeno iz peščenjakovih lomljencev (do 25 cm), nad njo pa
tlak SE 4518=4506=4528 iz drobljenih peščenjakov in skrilavcev, na njem pa smo
dokumentirali odtise tramov oz. predelnih sten SE 4563, 4525 in 4606 ter ostanke
procesa SE 3986. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 3935, orientirani V-Z, na J ob
odtisih vejevja SE 4514, prav tako orientirani V-Z, na Z pa ob uličici SE 4500,
orientirani S-J.
•

Hiša št. 9 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 7m, v
širino pa se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, tako da nam dejanska širina hiše
ni znana (ohranjena in dokumentirana šir. je 6 m). Hiša je imela dva ločena prostora,
ki sta se nadaljevala proti severozahodu izven izkopnega polja. V prostoru A, na
severu hiše, je bil položen tlak SE 6434 iz zbitega zdrobljenega peščenjaka (deb. 15
cm), nad njim pa pripadajoči sediment peščenega melja sive barve. V prostoru B, na
jugu hiše, pa tlak SE 6465 (deb. 20 cm) s pripadajočim sedimentom peščenega melja
sive barve in s kamnito podlago ali utrditvijo iz peščenjakovih lomljencev SE
6438=6437 (velikosti 5-20 cm). Kamnita podlaga je segala izpod tlaka v nekakšen
kamnit obod stavbe. Med kamnito strukturo pa smo dokumentirali številne odkrite
jame za vertikalne stebre lesene konstrukcije SE 6461/2, 6511/2, 6525/6, 6527/8,
6523/4, 6547/8 in mogoče 6521/2. Severovzhodni rob stavbe oz. prostora A se je
končal s suhozidnim kamnitim temeljem SE 6397 iz plosko položenih peščenjakovih
lomljencev (15-28 cm), ki je bil povezan z jamami za stebre SE 6529/30, 6531/2,
(6533/4), 6539/40. Na tlaku SE 6434 smo dokumentirali še odtis tramu SE 6432. V
južnem delu odtisa je bilo odkritih več manjših stojk premera okoli 15 cm (SE 6470/1,
6472/3, 6474/5, 6476/7). Na tlaku SE 6465 pa je bil prav tako dokumentiran odtis
tramu SE 6487, v obliki črke L in ognjišče SE 6446 iz rdeče ožgane gline, ki je bilo
dvignjeno nad tlakom. K prvi fazi uporabe stavbe spadajo še stojke 6442/1, 6449/50,
6513/4, 6515/6, 6452/1, 6453/4, 6455/6, 6466/7, 6468/9, 6482/3, 6491/0. V prostoru B
je tlak SE 6465 prekrila žganinska plast SE 6445 v debelini 15 cm in sediment SE
6435 iz zelo temno sivkasto rjave meljaste gline z veliko oglja in lepa, ki se je raztezal
tudi nad tlakom v prostoru A, kjer pa je bil tanek le 2 cm. Istemu dogodku bi lahko
pripadala tudi žganinska plast SE 6355 nad najstarejšim tlakovanjem ulice SE 6478,
JV od hiše 17. Najverjetneje nam žganinska plast priča o požaru, ki je v tej fazi uničil
hišo 9. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 6431, orientirani vzhod-zahod, na jugu
pa ob ulici SE 6479, orientirani prav tako V-Z. Na južni strani ceste oz. na severni
strani tlaka SE 6434 pa smo dokumentirali peščenjakove lomljence SE 6397.
Strukturo smo interpretirali kot ostanek roba hiše oz. ulice. Kot smo že omenili, je bil
tlak hiše in pa tudi okolica V od hiše tako močno poškodovana, da lahko le
predvidevamo hiši pripadajočo ulico tudi na tej strani. Na to pa nas opozarja tudi
ostanek SE 6478, ki smo ga zasledili le ob jugovzhodnem robu hiše 9.

•

Hiša št. 10 Na območju kvadrantov L-M/9-11 so bile s posegi v latenskem obdobju
(gradnja tlakovanja SE 3622 in podlage 3885, izkop večjih jam SE 6360, 6242, 6236)
uničene stavbe iz starejše železne dobe, deloma tudi hiša 7. O prisotnosti hiš neznanih
oblik bi lahko sklepali na osnovi jam ali stojk, ki so bile odkrite pod podlago
tlakovanja SE 3885 in nad paleohumusom SE 3406=7631=2530=3922=2178. Te jame
so SE 6381/2, 6383/4 (dvojna), 6387/8, 6389/90, 6391/2 (dvojna), 6393/4.

• Hiša št. 11 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 16 m, vendar je bila
hiša na jugu uničena z recentnim vkopom SE 1003, kar bi pomenilo, da nam dejanska
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dolžina hiše ni znana. Hiša je bila s pomočjo predelnih sten ločena na vsaj š tiri
prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi
različna zgradba in barva posameznih tlakov SE 2466, 2469, 2137, 2136, 1725 in
popravilo SE 2330, ter številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak
prostor (celica) je bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi
neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej
prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih
sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz
uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih).
Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z ležala ob
cesti SE 4112=1943=1228=1948=1946, orientirani S-J, na V pa ob ulici SE
3488=3363=2976 , orientirani prav tako S-J.
• Hiša št. 12 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 10 m, v širino pa 6 m,
vendar se je hiša na severu in vzhodu nadaljevala izven izkopnega polja, kar bi
pomenilo, da nam dejanska dolžina in širina hiše nista znana. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na vsaj dva prostora. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo
samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter
številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil
edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z ležala ob ulici
3488=3363=2976, orientirani S-J, na J pa ob ulici SE 2865, orientirani V-Z.
•

Hiša št. 13 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 17 m, vendar je bila
hiša na jugu uničena z recentnim vkopom SE 1020, kar bi pomenilo, da nam dejanska
dolžina hiše ni znana. Hiša je bila s pomočjo predelnih sten ločena na vsaj š tiri
prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi
različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v
posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil edinstven in je doživljal svojstvene
spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše
oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše
lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali
kot odraz uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih
tlakih). Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z
ležala ob ulici 3488=3363=2976, orientirani S-J, na S pa ob ulici SE 2865, orientirani
V-Z.

•

Hiša št. 14 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 8 m, prava
širina pa ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da
lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je 3 m. Tlak hiše SE 5457 je na V strani ležala
ob ulici SE 5442, na S pa ob prečni uličici SE 5422 z vkopom SE 5448/49. Tlak, ki je
bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov in meljastega peska olivno rumene barve, je bil
na J strani zamejen s strukturo peščenjakovih lomljencev SE 5476 (v vkopu SE 5636)
in smo ga interpretirali kot ostanek roba tlaka hiše oz. osnovo za tlak, na S in V strani
pa je bil zamejen s strukturo peščenjakovih lomljencev SE 5454, interpretirano spet
kot rob hišnega tlaka oz. osnove za tlak). Na tlaku SE 5457 so tudi vkopi SE 5452/53,
38

5450/51 in 5462/63 in odtis horizontalnega tramu SE 5460/61, z dvema odtisoma
vertikalnih kolov SE 5499. Tlak pa je imel tudi popravilo SE 5435, zgrajenega iz
drobljenega peščenjaka. Na popravilu smo dokumentirali zaplato SE 5457, žganino SE
5456, odtis tramu oz. predelne stene SE 5438/36, strukturo ognjišča SE 5430, vkop SE
5450/51 ter sediment SE 5434. Na tem popravilu pa še popravilo SE 5437. Hiša je
imela v tej fazi vsaj dva prostora.
•

Zunanji prostor J od hiše 14 Nad paleohumusom smo dokumentirali zemljeno plast
SE 5604, ki je poleg peščenajkovih lomljencev vsebovala še siv peščen melj. Ker plast
ni vsebovala nikakršnih znakov, ki nam bi pričali o notranjosti hiše, smo plast
interpretirali kot zunanji prostor oz. prečno ulico. Na plasti smo zasledili še vkope SE
5628/29, 5632/33, 5634/35. Nad njo pa je bila plast z ogljem SE 5459.

•

Hiša št. 15 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 10 m, širina pa
4,5m. Tlak SE 2529 je na Z strani ležal ob ulici SE 5442, na V pa ob cesti SE
4112=1943=1228. Na tlaku, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov, nad njim pa je
bil pripadajoči sediment, ki smo ga dokumentirali pod isto številko (peščen melj rjave
barve in žganina), smo dokumentirali še vkope SE 2536/37, 2534/35, 2538/39 in
2532/33. Odkrili pa smo še strukturo iz večjih peščenjakov SE 2541 in 2531, ki smo jo
interpretirali kot podlago oz. nasutje za tlak hiše (ohranjena le na enem delu).
Celotnega tlaka hiše nismo mogli dokumentirati, ker je bil V poškodovan oz. uničen s
kontaminacijo, na Z pa s sondo št. 5.

•

Hiša št. 16 Z od ulice SE 5442=4347 pa smo zasledili močno poškodovane ostanke
tlakov hiš, ki nam bi lahko, prav tako kot ostanki tlakov na SEK 3a, nakazovali novo
linijo hiš, ob ulici, usmerjeni S-J. Tlaki so bili prav tako poškodovani z velikim
rimskim jarkom SE 1918.

• Hiša št. 17 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 15 m. Hiša je bila s
pomočjo predelnih sten ločena na tri prostore. Različnih prostorov pa nam ne
nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih
tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica,
ki je merila 5 m) je bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi
neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej
prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih
sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz
uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih).
Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob
cesti SE 4112=1943=1228=1948=1946, orientirani S-J, na Z ob ulici SE 5442=4347,
orientirani prav tako S-J, na J pa ob ulici SE 4260, orientirani V-Z.
• Hiša št. 18 Gre za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 28 m. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na štiri prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo
predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna
ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica, ki je merila 7 m) je
bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
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ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE
3488=3363=1751, orientirani S-J, na Z pa ob cesti SE 4112=1943=1228=1948=1946,
orientirani prav tako S-J.

II. FAZA:
V tej fazi pride do prve spremembe v ulični mreži. Še vedno sta bili v uporabi vzporedni
glavni ulici SE 8585=8338 in 7758, orientirani V-Z in nanju pravokotni uličici SE 8584 in
krak 8338, opustijo pa cesto oz. kolovozno pot, nad njo pa se razvije nova ulica SE 8857,
orientirana V-Z in nanjo pravokotna uličica SE 8857, ter prvi tlaki hiš SE 8849=8595 in SE
8754. V tej fazi opustijo tudi ulice SE 7484=8603, SE 6431, SE 6479, SE 3935 (vse
orientirane V-Z) ter ulice SE 6478 in SE 4500 (orientirani S-J). Z opustitvijo pa nastanejo
nove ulice SE 7320=7384=8261, SE 7757=7669=krak 8585, SE 3936 (orientirane S-J) ter SE
7390, SE 6334 in SE 6335 (orientirane V-Z). Omeniti pa moramo tudi novo večje tlakovano
območje SE 7629=4507=4524, ki je bilo zgrajeno iz različno velikih peščenjakovih
lomljencev (do 15 cm). Nad njimi se je nabiral sediment peščene gline sive barve. Obe
opisani dejstvi nam govorita o prvi širitvi naselja.
Če pogledamo podrobneje ugotovimo, da pride do prvih sprememb ne samo zardi prve širitve
naselja, ampak tudi zaradi pregrajevanja posameznih hiš. Npr. hiši 4 in 6 sta bili namreč s
pomočjo med hišnega tlakovanja SE 7757=7669=krak 8585, razdelijo na dve manjši hiši. V
tej fazi nastane tudi novo med hišno tlakovanje SE 7320=7384=8261, orientirano S-J, ki zoži
hišo 1, a jo ulica SE 8857 razširi. Med hišno tlakovanje SE 7390, ki je bilo pravokotno na
ulico SE 7320=7384=8261, pa ločuje dve novo nastali hiši med seboj. Spremeni pa se tudi
ulica SE 8603=7484, saj le-ta v tej fazi ni več v uporabi. Ulico namreč izravnajo z nasutjem
oz. izravnavo iz drobnih prodnikov in peščenega melja temno sive barve SE
8578=7485=7482. Nad izravnavo nato postavijo še osnovo za tlak iz velikih peščenjakovih
lomljencev, SE 8596 in tlak SE 8602=8580+8754. Na tem mestu pa se je potrebno vprašati,
zakaj so ulico nasuli z izravnavo, čez njo pa postavili še osnovo in tlak? Ali nam ostanek tlaka
SE 8602=8580 in 8754 skupaj s kamnito osnovo SE 8596, na novo nastali izravnavi SE 8579
pričata o tem, da so hišo št. 1 v tej fazi povečali? Na J strani hiše imamo namreč dvignjen del,
ki je nastal s hudourniško sipino SE 8568, na S delu pa zaradi prejšnje ulice ostane
poglobitev, s tem pa nastane prevelika višinska razlika, zato so najverjetneje morali za
dozidavo hiše, osnovo najprej izravnati in dvigniti in šele nato nanjo postaviti tlak hiše! To bi
pomenilo, da hiša 1 v tej fazi pridobi na svoji velikosti in da moramo tlak hiše v tej fazi videti
kot tlake SE 8579=8602=8580=8386=7780 (pobrana pod 8586) (popravilo generalnega tlaka
SE 8594=8364 iz 1. faze). Odkrita dejstva nam torej pričajo o spremembi tlorisa hiše št. 1.
Spremenita oz. zamakneta pa se tudi med hišna tlakovanja oz. ulici v jugozahodnem vogalu
izkopnega polja. Pri tem nastaneta nova med hišna tlakovanja SE 6334 in 6335. Zaradi
zamika le teh pa smo naleteli tudi na novo hišo št. 21.
Spremembe v ulični mreži pa smo v tej fazi zasledili tudi na vzhodnem bregu domnevnega
potoka. Še vedno ostane v uporabi glavna cesta SE 4112=1943=1228=1948=1946 in nanjo
vzporedni ulici SE 3488=3363=1751 ter 5442=4347, ki ohranita enako lego in orientiranost
(S-J), le da ulico SE 5442=4347 nadomestijo oz. popravijo z novim nasutjem SE
5321=3385=4027. Prav tako sta bili v tej fazi še vedno v uporabi tudi prečni ulici (orientirani
V-Z) SE 5422 in SE 4260. Na novo pa nastanejo prečne ulice SE 5436, SE krak 3385 ter SE
krak 4027.
Med novo nastalo ulično mrežo pa so bile postavljene številne nove oz. obnovljene hiše.
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•

Hiša št. 1 je bila nepravilne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 18 m, širina pa
11 m. Hiša oz. tlak hiše je bil močno poškodovan z recentnim vkopom za klet SE
6000. Hiša je imela štiri ločene prostore. V prostoru A, na jugozahodu hiše, so
postavili tlak SE 8579+8602=8580, iz drobljenih peščenjakov in muljavcev, nad njim
pa je bil še pripadajoči sediment (meljast pesek sivo rjave barve). Tlak ni imel večjih
posebnosti. Glede na velikost pa bi lahko sklepali, da je bil tudi prostor A prezidan s
predelno steno? V prostoru B, na severovzhodu hiše, pa so postavili tlak SE
8849=8595 iz drobnih peščenjakov, drobcev oglja in peščene gline olivno sive barve.
Na močno poškodovanem tlaku smo dokumentirali še popravilo SE 8850, ki pa je
deloma prekrival uličico SE 8857, kar bi pomenilo, da so tlak oz. hišo enkrat tekom te
faze malo razširili, vkop SE 8851/52 ter ognjišče SE 8847 s posodo SE 8846. V
prostoru C, na severozahodu, pa so postavili tlak SE 8754=8600 iz drobljenih
peščenjakov, nad njim pa je bil pripadajoči sediment peščenega melja temno sivo
rjave barve. Na tlaku smo dokumentirali še vkope SE 8853/54 in 8855/56. Tlak pa je
imel tudi kamnito osnovo SE 8596, zgrajeno iz večjih peščenjakovih lomljencev. Iz
naštetih
dejstev
bi
lahko
sklepali,
da
moramo
tlake
SE
8579+8602=8580+8849=8595+8754=8600 videti, kot različne prostore znotraj velike
več prostorne hiše. Na to nam nakazuje tudi osnova za tlak SE 8596, ki se ni končala
pod tlakom SE 8602=8580, ampak se je nadaljevala proti S, in je bila tudi osnova za
tlak SE 8754. Velika hiša je tako na S ležala ob ulici SE 8857, orientirani V-Z, na J ob
ulici SE 8585 prav tako orientirani V-Z, na V ob uličici SE 7320=7384=8261,
orientirani S-J, na Z pa ob ulici SE 8584, orientirani prav tako S-J.

•

Hiše št. 2 nespremenjeno funkcionirajo tudi v tej fazi.

•

Hiša št. 3 je bila očitno zaradi neobstojnosti materiala, popravljena tudi v tej fazi. Kar
je zanimivo pri tem je, da ni bil popravljen celoten tlak, ampak spet le južni del hiše
oz. tlaka. Tako smo na popravilu iz prve faze dokumentirali novo popravilo SE 7593,
ki je bilo na skrajnem jugu zaključeno s strukturo SE 7630, zgrajeno iz večjih
peščenjakovih lomljencev, ki smo jo interpretirali kot ostanek roba hiše. Severni del
tlaka oz. zgornji prostor pa ostaja v obeh fazah nespremenjen (hiša je imela namreč
dva prostora). Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 8338=8585, orientirani V-Z, na
Z ob uličici krak SE 8338, orientirani S-J, na jugu pa ob tlakovanju SE
7629=4507=4524.

•

Hiša št. 4a je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 6m, širina pa 5
m. Tudi ta hiša je v tej fazi funkcionirala kot eno prostorna hiša. Na tlaku hiše SE
7759, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov in muljavcev rumene barve, nad njim
pa je ležal pripadajoči sediment (peščen melj temno sive barve), je bilo ognjišče, ki je
merilo 1,5 × 1 m. Osnova ognjišča je bila zgrajena iz prodnikov SE 8587, čez zasnovo
pa so zamazali glino SE 8586, ki je zaradi prisotnosti ognja postala zbita in rdeča.
Ognjišče je bilo popravljeno oz. je imelo dve fazi. V tlak pa sta bili vgrajeni tudi dve
keramični posodici (PN 3407 in 3406), sekal pa ga je tudi vkop SE 7584/85. Zgolj
opisno smo dokumentirali še zaplate ožganih površin, ki bi eventualno lahko
ponazarjale ostanke ožganih sten (na to nas je opozorila tudi Biba Teržan). Tlak oz.
hiša je na S ležala ob ulici SE 8585=8338, orientirani V-Z, na J ob ulici SE 7758,
orientirani prav tako V-Z, na Z ob uličici SE 7757=7669=krak 8585, orientirani S-J,
na V pa ob uličici SE krak 8338, orientirani prav tako S-J.
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•

Hiša št. 4b je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 5 m, širina pa 6
m. Tudi ta hiša je v tej fazi funkcionirala kot eno prostorna hiša. Na tlaku hiše SE
7667, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov in muljavcev rumene barve, nad njim
pa je bil še pripadajoči sediment SE 7666 (glinast melj, zelo temno rjave barve), sta
bila ostanka dveh ognjišč. Prvo ognjišče je imelo strukturo SE 7661 zgrajeno iz
peščenjakov in glinen premaz SE 7670. Ognjišče je merilo 1 ×1 m. Drugo ognjišče je
imelo strukturo iz peščenjakov SE 7664, glinen premaz SE 7663 in proces gorenja SE
7662. Drugo ognjišče je merilo 1,5 × 1 m. Tlak je imel popravilo SE 7665 iz meljaste
gline, bledo rumene barve in je bil na J strani zamejen s peščenjakovimi lomljenci SE
7673, ki so najverjetneje predstavljali rob hiše. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE
8585=8338, orientirani V-Z, na J ob ulici SE 7758, orientirani prav tako V-Z, na V pa
ob uličici SE 7757=7669=krak 8585, orientirani S-J. Tlak se je nadaljeval izven
izkopnega polja, zato lahko samo domnevamo, da je bila na V strani še ena ulica
orientirana S-J.

•

Hiša št. 5 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 5 m, širina pa 4
m. Hiša je v tej fazi funkcionirala kot eno prostorna hiša oz. je bila mogoče del hiše 8.
Tlak hiše SE 4527 je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov in muljavcev rumene barve,
nad njem pa je bil pripadajoči sediment (peščena glina temno sivo rjave barve). Na
tlaku smo dokumentirali še popravilo SE 3926 ter ognjišče SE 3757. Na
severovzhodnem delu tlaka pa še kamnito strukturo iz peščenjakovih lomljencev SE
3784. Tlak oz. hiša je na S ležala ob tlakovanju SE 7629=4524=3937=4517=4547,
orientiranem V-Z, na V ob ulici SE 3936, orientirani S-J, na Z pa ob tlakovanem
območju SE 7629=4524=3937=4517=4547.

V to fazo pa bi najverjetneje lahko pripisali tudi spremembe hiše 6, ki smo jih na kratko že
omenili (namreč kot vemo, hiša 6 na začetku funkcionira kot velika hiša, v eni fazi pa jo
pregradijo s pomočjo uličice oz. tlakovanje med hišama SE 7669=7757=8585, s tem pa
nastaneta dve hiši 6a in b).
•

Hiša 6a je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 7 m, širina pa
5,5m. Hiša je v tej fazi funkcionirala kot eno prostorna hiša. Tlak hiše SE 7789 je bil
zgrajen iz drobljenih peščenjakov in muljavcev rumene barve, nad njem pa je bil
pripadajoči sediment (peščena glina temno sivo rjave barve). Tlak ni imel posebnosti,
le to, da smo v njem odkrili dve vgrajeni keramični posodici (PN 3407 in 3408), da je
bil slabše ohranjen in da so ga enkrat popravili (SE 7581). Na popravilu, ki je bilo
zgrajeno iz drobljenega peščenjaka, rumene barve, nad nji pa pripadajoč sediment
(peščena glina, temno rjave barve), smo dokumentirali kamnito strukturo SE 7572 iz
večjih peščenjakovih lomljencev, ki smo jo interpretirali kot rob hiše oz. tlaka in
vkopa SE 7582/83, 7586/87. K tej fazi najverjetneje pripada tudi močno poškodovan
ostanek roba hiše oz. ulice SE 7660 (V stran ulice SE 7757=7669=krak 8585), zgrajen
iz večjih peščenjakovih lomljencev (10-15 cm).Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE
7758, orientirani V-Z, na Z ob uličici SE 7757=7669=krak 8585, orientirani S-J, na V
pa ob tlakovanem območju SE 7629=4507=4524.

•

Hiša 6b je bila prav tako pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 6 m,
širina pa 5m. Tudi ta hiša je v tej fazi funkcionirala kot eno prostorna hiša. Na tlaku
hiše SE 7676, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov in muljevcev rumene barve,
nad njim pa je bil pripadajoči sediment (glinen pesek rjavkaste barve), je bil ohranjen
proces SE 7756 (možno, da nam ta proces kaže ostanek stene, ki je zgorela in se je
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porušila na tlak?) in ostanka dveh ognjišč. Prvo ognjišče je imel strukturo SE 7751 iz
peščenjakovih lomljencev in prodnikov, pri čemer so prodniki prevladovali, glineni
premaz SE 7750 in proces gorenja SE 7749. Ognjišče je merilo 2 × 1 m. Drugo
ognjišče je imelo strukturo SE 7748 zgrajeno iz prodnikov, glineni premaz SE 7747,
proces gorenja SE 7678 in žganino bo ognjišču SE 7677. Drugo ognjišče je merilo 1
× 1 m. Zanimivo je, da imamo znotraj enega prostora dve ognjišči. Ali gre res za
posebnost ali pa sta ti dve ognjišči ležali na dveh različnih tlakih? Dejstvo je, da so
prezidali hišo in iz ene velike HIŠA 20 in naredili dve manjši HIŠA 20 a in b! Lahko,
da je eno ognjišče pripadalo veliki hiši št. 20, drugo pa prezidani hiši št. 20b.
Ruševina SE 7754 je sicer že ležala izven tlaka hiše, vendar lahko po sestavi sodeč
(oglje in peščen melj) predvidevamo, da gre za ostanek stene, ki se je pri destrukciji
prevrnila izven tlaka hiše. Dokumentirali smo tudi strukturo iz večjih peščenjakovih
lomljencev SE 7755 (20-40 cm), ki smo jo interpretirali kot rob tlaka oz. ulice.
Na tlaku je bil dokumentiran tudi vkop SE 7752/53. Tlak oz. hiša je na S ležala ob
ulici SE 7758, orientirani V-Z, na V pa ob uličici SE 7757=7669=krak 8585,
orientirani S-J. Tlak se je nadaljeval izven izkopnega polja, zato lahko samo
domnevamo, da je bila na V strani še ena ulica orientirana S-J.
•

Hiša št. 7 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 7 m, v
širino pa se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, tako da nam dejanska širina hiše
ni znana (dokumentirana šir. je 3 m). V tej fazi so generalni tlak SE 6307 iz 1. faze le
popravili. To bi pomeli, da v tej fazi lahko govorimo o dveh popravilih tlaka in sicer
SE 6333, ki je bilo zgrajeno iz zbitih in zdrobljenih peščenjakov svetlo olivno rjave
barve, nad njim pa še nekoliko bolj glinen tlak SE 6329 s sedimentom olivnorjavega
peščenega melja z drobci oglja SE 6328. Popravilo SE 6329 je imelo zaradi delovanja
toplote lise rdeče barve, ki smo jih dokumentirali zgolj na opisnem nivoju. Na
popravilu smo dokumentirali tudi vkope SE 6401/2, 6345/6, 6421/2. Tlak oz. hiša je
na J ležala ob ulici SE 6334, orientirani V-Z.

•

Hiša št. 8 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 17 m, v
širino pa 8 m. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na severu hiše, so na
kamnito osnovo iz peščenjakovih lomljencev SE 4529 (so 30 cm) postavili tlak SE
3918=3996=3827, iz drobljenih peščenjakov in skrilavcev, in ga zamejili s kamnitim
robom SE 4502=4503=4511=4501 iz peščenjakovih lomljencev (do 25 cm). Na tlaku
smo dokumentirali ognjišče SE 3982 (kamnita struktura), SE 3983 (proces ožganja) s
popravilom SE 3854 (glinen premaz). V prostoru B, na jugu hiše, pa smo
dokumentirali osnovo za tlak iz peščenjakovih lomljencev SE 3985=3922 (do 30 cm),
na njej pa tlak SE 3930, zgrajen iz drobljenih peščenjakovih lomljencev. Na tlaku smo
dokumentirali še ostanke procesov SE 3986 in žganini SE 3833 in 3919 ter ognjišče
SE 3929. Pri tem moramo opozoriti, da je bil stik prostorov A in B poškodovan z
prečno ulico iz mlajše faze, tako da lahko le predvidevamo, da je bila hiša v tej fazi
dolga dvo prostorna. Tlak oz. hiša je na S ležala ob tlakovanju SE
7629=4524=3937=4517=4547, orientiranem V-Z, na V ob ulici SE 3936, orientirani
S-J, na Z pa ob ulici SE 7757=7669, orientirani prav tako S-J.

•

Hiša št. 9=10 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 5,5
m, v širino pa se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, tako da nam dejanska širina
hiše ni znana (dokumentirana šir. je 4 m). Na tlaku SE 6378 (deb. 20 cm), ki je bil
zgrajen iz peščenjakovih lomljencev rumene barve, nad njim pa je bil pripadajoči
sediment peščenega melja, sivo rjave barve, smo dokumentirali novo ognjišče SE
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6398, ki je bilo sestavljeno iz zgornjega rdeče ožganega premaza meljaste gline in
kamnite podlage iz lomljencev peščenjaka in prodnikov. Tlak SE 6378 so sekali vkopi
SE 6331/2, 6399/6400. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 6334, orientirani V-Z,
na J pa ob ulici SE 6335, orientirani prav tako V-Z.
• Hiša št. 11 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 16 m, vendar je bila
hiša na jugu uničena z recentnim vkopom SE 1003, kar bi pomenilo, da nam dejanska
dolžina hiše ni znana. Hiša je bila s pomočjo predelnih sten ločena na vsaj š tiri
prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi
različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v
posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil edinstven in je doživljal svojstvene
spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše
oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše
lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali
kot odraz uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih
tlakih). Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z
ležala ob cesti SE 4112=1943=1228=1948=1946, orientirani S-J, na V pa ob ulici SE
3488=3363=1751 , orientirani prav tako S-J.
• Hiša št. 12+13 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 27 m, v širino pa 6
m, vendar se je hiša na severu in vzhodu nadaljevala izven izkopnega polja, kar bi
pomenilo, da nam dejanska dolžina in širina hiše nista znana. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na vsaj dva prostora. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo
samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter
številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil
edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z ležala ob ulici
3488=3363=1751.
•

Hiša št. 14 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 8 m, prava
širina pa ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da
lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je 3 m. Tlak hiše SE 5433 je na V strani ležala
ob ulici SE 5321, na S pa ob uličici SE 5422. Na tlaku, ki je bil zgrajen iz drobljenih
peščenjakov nad njim pa je bil pripadajoči sediment oz. žganina SE 5432 , smo
dokumentirali vkop SE 5439/40. Tlak pa je imel tudi več popravil, in sicer SE 5429 s
pripadajočim sedimentom oz. žganino SE 5428 ter močno poškodovano zaplato SE
5423 in SE 5431 (tlaka oz. popravili SE 5429 in SE 5431 sta sočasni le mogoče nam
predstavljata ločena prostora znotraj hiše), novo popravilo SE 5419, z žganino SE
5424 in močno poškodovano zaplato SE 5425, novo popravilo SE 5418 in SE 5412 z
odtisom tramu SE 5416/17 na njem (tlaka oz. popravili sta sočasni le mogoče nam
predstavljata ločena prostora znotraj hiše), novo popravilo SE 5406, novo popravilo
SE 5405 skupaj z žganino SE 5404 in SE 5335 ter odtisoma tramu med njima
5411/12, ki nam najverjetneje priča o predelni steni v hiši (popravili SE 5405 in 5335
sta sočasni). Na J strani hiše plast SE 5426. Ali je to druga ulica, ulica na J strani?
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Ali nam prisotnost številnih žganin priča o več požarih znotraj hiše ali o neposrednji
bližini ognjišča, ki pa bi bilo lahko uničeno z rimskim jarkom SE 1918? Hiša je
morala imeti vsaj dva prostora.
•

Hiša št. 15 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 11, širina pa 2
m, vendar je bila hiša nekdaj širša. Namreč pri izkopu sodne 5 smo del hiše
poškodovali sami. Segala je najverjetneje do ulice SE 5321. Tlak SE 2491 je na Z
strani ležal ob ulici SE 5321, orientirani S-J, na V pa ob cesti SE 4112=1943=1228,
prav tako orientirani S-J. Na tlaku SE 2491, ki je bil zgrajen iz drobljenih
peščenjakovih lomljencev, nad njim pa je bil pripadajoči sediment, ki smo ga
dokumentirali pod isto številko (peščen melj rjave barve in žganina), smo
dokumentirali še vkope SE 2511/12, 2525/26, 2507/08, 2509/10, 2494/95.

•

Zunanji prostor J od hiše 14 Plast SE 5445 je poleg drobcev lepa vsebovala še črn
peščen melj. Ker plast ni vsebovala nikakršnih znakov, ki nam bi pričali o notranjosti
hiše, smo plast interpretirali kot zunanji prostor. Na plasti smo zasledili še ostanek
ognjišča oz. kurišča SE 5444, 5443. Po opustitvi ognjišča oz. kurišča se je na njega
naložila zemljena plast z ogljem SE 5427 (na njo pa se je deloma naslonila ulica SE
5426).

•

Hiša št. 16 Z od ulice SE 5321=3385=4027 smo zasledili močno poškodovane
ostanke tlakov hiš SE 3458, ki nam bi lahko, prav tako kot ostanki tlakov na SEK 3a,
nakazovali novo linijo hiš, ob ulici, usmerjeni S-J. Tlaki so bili prav tako poškodovani
z velikim rimskim jarkom SE 1918. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE
5321=3385=4027, orientirani S-J, na J ob ulici SE krak 3385, orientirani V-Z, na s pa
ob ulici SE 5436, orientirani prav tako V-Z.

•

Hiša št. 17 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 15 m. Hiša je bila s
pomočjo predelnih sten ločena na tri prostore. Različnih prostorov pa nam ne
nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih
tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica,
ki je merila 5 m) je bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi
neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej
prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih
sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz
uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih).
Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob
cesti SE 4112=1943=1228=1948=1946, orientirani S-J, na Z ob ulici SE
5321=3385=4027, orientirani prav tako S-J, na J pa ob ulici SE 4260, orientirani V-Z.

•

Hiša št. 18 Gre za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 28 m. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na štiri prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo
predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna
ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica, ki je merila 7 m) je
bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE
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3488=3363=1751, orientirani S-J, na Z pa ob cesti SE 4112=1943=1228=1948=1946,
orientirani prav tako S-J.
•

Hiša št. 19 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 7 m,
širina pa 5 m, vendar je tlak oz. hišo kasneje uniči rimski jarek SE 1873, tako da nam
dejanska širina hiše ni znana. Hiša je bila v tej fazi eno prostorna. Na tlaku SE 7274,
ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov, skrilavcev in drobcev lepa ter oglja, nad
njim pa je bil pripadajoči sediment peščen melj, sivo rjave barve, smo dokumentirali
popravilo SE 7634 (drobljen peščenjak in sediment (peščeni melj) nad njim) ter vkop
SE 8298/99. Tlak oz. hiša je na J ležala ob ulici SE 8585=8338, orientirani V-Z, na S
ob ulici SE 7390, prav tako orientirani V-Z, na Z pa ob ulici SE 7320=7384=8261,
orientirani S-J.

•

Hiša št . 20 je bila skoraj pravokotne oblike. Hiša se je nadaljevala izven izkopnega
polja, tako da dejanske dolžine (dokumentirana dol. je 8, 5 m) ne moremo določiti.
Prav tako pa ne moremo govoriti o dejanski širini hiše (dokumentirana šir. je 6,5 m),
saj jo je presekal rimski jarek SE 1873. Območje paleohumusa SE
3406=7631=2530=3922=2178 in deloma tudi kolovozno pot oz. cesto, so pred
postavitvijo oz. izgradnjo tlaka SE 8277=8274=8276, izravnali s prodniki SE 8278. Na
tlaku, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov rumene barve, nad njim pa je bil
pripadajoči sediment (glinast melj olivno zelene barve), ni bilo večjih posebnosti,
razen tega, da je bil SV del tlaka zgrajen iz večjih peščenjakovih lomljencev (do 25
cm), JZ del pa iz manjših, drobljenih peščenjakov. Glede na to, da je bil tlak na SV
delu rdeče barve se lahko vprašamo ali je bil ožgan?! Na tlaku so bili vkopi SE
8708/09, 8710/11, 8702/03, 8275/79 in 8700/01. Ta tlak pa nam priča o nadaljevanju
že znane strukture uporabe prostora v naselbini. Namreč rimska jarka 1873 in 1918 na
obeh straneh uničita tlake hiš. Iz tega lahko sklepamo, da je bila širina naselbine v tem
delu širša. Tlak oz. hiša je na J ležala ob ulici SE 7390, orientirani V-Z, na Z pa ob
ulici SE 7320=7384=8261, orientirani S-J.

•

Hiša št. 21 S prestavitvijo ulice med hišama 9 in 21 je bila sezidana ali le proti vzhodu
razširjena hiša 21, ki je bila v prvi fazi naselja verjetno omejena na območje izven
izkopnega polja. Hiša 21 je bila skoraj pravokotne oblike. Dokumentirana dolžina
tlaka je merila 5 m, vendar se je tlak v dolžino nadaljeval izven izkopnega polja, prav
tako pa tudi v širino (dokumentirana šir. je 1 m). Nad peščenim nasutjem SE 6407, ki
je bilo morda mišljeno kot nasutje za izravnavo ulice ulici, je bil postavljen tlak SE
6406 iz zdrobljenega peščenjaka. Vertikalnim stebrom stavbe verjetno pripadajo jame
SE 6457/8, 6459/60, 6463/4, 6484/5, 6486/92, 6506/7 in 6545/6. Č asu uporabe ali
porušenja stavbe bi odgovarjala žganinska plast nad tlakom SE 6406 (deloma
izkopana pod SE 6181), predvsem pa jama SE 6444 z žganinskim polnilom SE 6443.
Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 6335, orientirani V-Z.

•

Hiša št. 22 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 13 m, prava
širina pa ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da
lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je bila 3 m. Hiša 22 v prvi fazi še ni
funkcionirala. Tlak hiše SE 5308=1944 je na V strani ležala ob ulici SE 5321, ki pa se
je na tem delu že spojila s cesto SE 4112=1943=1228, na J pa ob uličici SE 5422 z
vkopom SE 5448/49. Na tlaku, ki je bil zgrajen iz drobcev peščenjakov in peščenega
melja, nad njim pa je bil pripadajoči sediment SE 5346 (peščen melj rjave barve), smo
dokumentirali popravilo SE 5334 in vkope SE 5315/16, 5367/68, 5371/72, 5369/70,
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5375/76 s PN 2766 (prečna ulica SE 5422 se nasloni na tlak SE 5457, kar pomeni, da
je mlajša. Tlak SE 5308=1944 pa se nasloni na uličico, kar pomeni, da je še mlajši od
tlaka SE 5457! Ali je to dovolj dober dokaz, da hiša 22 v prvi fazi še ne funkcionira)!
•

Hiša št. 23 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 12 m, prava širina pa
ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da lahko
govorimo le o ohranjeni širini, ki je bila 3 m. Hiša je bila v tej fazi najverjetneje eno
oz. dvo prostorna. Različne prostore pa nam ne nakazujejo samo predelne stene,
ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna ognjišča, ki so
ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica, ki je merila 6 m) je bil edinstven
in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz katerega so
gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo popravila
zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali
številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega prostora (sedimenti
odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih
prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE 5321=3385=4027, orientirani S-J, na
S ob ulici SE krak 3385, orientirani V-Z, na J pa ob ulici SE krak 4027, orientirani
prav tako V-Z.

•

Hiša št. 24 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 4 m, vendar prava
dolžina hiše ni znana, saj se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, prava širina pa
prav tako ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako
da lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je bila 3 m. Hiša je imela v tej fazi vsaj en
prostor, vse ostalo bi bile lahko le domneve. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE
5321=3385=4027, orientirani S-J, na S pa ob ulici SE 4027, orientirani V-Z.

V to fazo pa bi vključili še eno izravnavo oz. nasutje iz prodnikov SE 8534=8736=8754, s
pomočjo katerega nasujejo oz. izravnajo tlake hiše 1. S to izravnavo, podobno kot z izravnavo
SE 8578 pripravijo oz. nasujejo območje za nadaljnjo lažjo gradnjo in obnovo? Ali so hoteli z
to izravnavo zasuti uličico SE 8584? Na izravnavi smo dokumentirali vkope SE 8748/49,
8750/51, 8752/53, 8742/43, 8744/45, 8746/47 . V SEK 4 pa smo zasledili tudi izravnavo SE
8848, ki je ležala nad ulico SE 8857. Obe izravnavi nam kažeta, da so morali območje pred
nadaljnjo gradnjo izravnati, zaradi nastale vrzeli.

III. FAZA:
V tej fazi se zasnova ulic čisto spremeni. Glavno ulico SE 8585=8338 zamenja nova SE
8464=8323=7489=7518 (šir. 2 m), ki pa še vedno poteka po isti trasi in ima isto orientiranost
vzhod-zahod. Novo nastala ulica je pretežno zgrajena iz prodnikov, na njih pa smo
dokumentirali sediment meljastega peska (zelo temno sivkaste rjave barve). Enako pa sta
orientirani tudi tlakovani območji SE 7556=7557=7559=3937=7561 (zgrajen iz različno
velikih prodnikov, prevladovala pa je peščena glina sive barve) in SE 7668 (s podobno
zgradbo), ter ulice SE 8729 (šir. 2 m), SE 7390 (šir. 2 m), SE 6305 (šir. 2 m) in SE 6304 (šir.
2 m). Pravokotne na njo pa so uličice oz. tlakovanja med hišami SE 8461=7344 (šir. 1 m),
8462 (šir. 1, 5 m), vendar se zdi, da je ta uličica mlajša, saj je poškodovala nekoč kompleksni
tlak SE 8409=8735+8389, SE 8463 (šir. 1,5 m), SE 8465=6993 (šir. 2, 5m), SE
7320=7384=8261 (šir. 3 m), krak SE 8323=7489 (šir. 2, 5 m), krak SE
7556=7557=7559=3937=7561=krak 8323 (dokumentirana šir. 1 m, ulica je bila namreč
poškodovana z recentnim vkopom za greznico SE 5000), SE 3981 ter SE 3768.
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Spremembe v ulični mreži pa smo v tej fazi zasledili tudi na vzhodnem bregu domnevnega
potoka. Glavno cesto SE 4112=1943=1228=1948=1946 nadomesti novo popravilo oz. nasutje
SE 3112=1943=1228=1948=1946, ki pa še vedno ohrani isto lego in orientiranost (S-J). Prav
tako obnovijo tudi vzporedni ulici SE 1686=3384 in SE 5282=3294=3465, lega in
orientiranost (S-J) pa ostaneta enaka. Nekatere prečne ulice pa nadomestijo nove, in sicer SE
5420, SE 3294, SE 3465.
Med mrežo ulic in uličic pa stojijo tlaki hiš (nekateri še vedno na skorajda istem mestu, kot
so stali pred tem v fazi 1 in 2).
•

Hiša 1 je bila v prejšnjih dveh fazah dokumentirana kot ena velika hiša, v tej fazi, pa
pride do korenitih sprememb. Velika hiša 1 je bila prezidana in sicer s pomočjo uličice
oz. tlakovanja med hišami SE 8461. Iz tega sledi, da lahko govorimo o dveh novih
hišah v tej fazi, in sicer

•

Hiša 1a je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 18 m, širina
pa 6 m. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na severu hiše, so postavili
tlak SE 8270 iz drobljenih peščenjakov rumene barve nad njim pa je ležal pripadajoči
sediment (peščen melj olivno rumene barve). Na tlaku smo dokumentirali odtis tramu
SE 8726 in 8727 s peščenjakovimi lomljenci na S strani (orientiran V-Z), odtis tramu
SE 8717/18 (ostanek tramu SE 8741, orientiran S-J) ter vkope SE 8713/14, 8715/16,
8718/19, 8720/21, 8722/23, 8724/25, 8731/32, 8733/34. Žganinska zaplata SE 8712 pa
nam bi eventualno lahko govorila o propadu tega prostora oz. hiše. V prostoru B, na
jugu hiše, pa so postavili tlak SE 8387=7779 iz drobljenih peščenjakov in muljavcev
nad njim pa je ležal pripadajoči sediment (peščen melj olivno rumene barve. Na tlaku
smo dokumentirali proces žganja SE 8487 ter vkope SE 8442/43, 8479/80, 8438/39,
8436/37, 8473/74, 8471/72, 8288/89, 8290/91, 8292/93, 8294/95, 8296/97, 8280/81,
8282/83, 8284/85, 8286/87. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 8729, orientirani
V-Z, na J ob ulici SE 8464=8232=7489, orientirani prav tako V-Z, na V ob uličici SE
7320=7384=8261, orientirani S-J, na Z pa ob uličici SE 8461=7344 (popravilo SE
7895), orientirani prav tako S-J. Hiša je bila močno poškodovana z recentnim vkopom
za klet SE 6000.

•

Hiša 1b je bila nepravilne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 18 m, širina pa 7
m. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na severu hiše, so postavili tlak
SE 8735 iz drobljenih peščenjakov rumene barve nad njim pa je ležal pripadajoči
sediment (peščen melj olivno rumene barve). Tlak so sekali vkopi SE 8737/38,
8739/40. V prostoru B, na jugu hiše, pa so postavili tlak SE 8409=8389, prav tako iz
drobljenih peščenjakov rumene barve nad njim pa je ležal pripadajoči sediment
(peščen melj olivno rumene barve). Na tlaku smo dokumentirali še ostanek procesa
žganja SE 8535 ter vkope SE 8573/74, 8422/23, 8420/21, 8418/19, 8424/25, 8428/29,
8430/31, 8416/17, 8481/82, 8485/86, 8483/84, 8477/78. Tlak oz. hiša je na S ležala ob
ulici SE 8729, orientirani V-Z, na J ob ulici SE 8464=8232=7489, orientirani prav
tako V-Z, na V ob uličici SE 8461=7344 (popravilo oz. nastajanje ulice SE 7895),
orientirani S-J, na Z pa ob uličici SE 8463, orientirani prav tako S-J. Na tem mestu pa
bi radi opozorili tudi na obliko hiše 1b. Namreč v tlorisu ima tlak izredno nepravilno
obliko oz. se zdi, kot da bi uličica SE 8462 presekala nekoč kompleksen tlak SE
8409=8735+8389. Kar bi pomenilo, da je ulica SE 8462 mlajša, in da je nastala enkrat
tekom tretje faze.
48

•

V tej fazi so obnovili tudi hišo št. 2. Tlak se je nadaljeval izven izkopnega polja, zato
lahko govorimo le o dokumentiranih merah. Ohranjena dolžina je bila tako 7 m, širina
pa 2 m. Rob hiše so na J in JV delu utrdili z velikimi peščenjakovimi lomljenci SE
8581 (vel. do 30 cm). Star tlak pa so nadomestili z novim SE 8468. Med tlakom in
utrditvijo pa smo med izkopavanji dokumentirali tudi odtis tramu SE 8582/83, ki je bil
najverjetneje horizontalni nosilni steber hiše. V tlak SE 8468 je bila vgrajena tudi
posodica SE 8599, sekal pa ga je vkop SE 8589/90. V tej fazi ima hiša 24 izredno
zanimivo strukturo, saj se proti S delu tlak v hiši kar naenkrat spremeni. Na to
spremembo želim opozoriti predvsem zato, ker bi lahko v tem videli nov prostor v
hiši, vendar na dokaz, ki nam bi potrdil (odtis tramu za predelno steno), da je bila hiša
res predeljena, med izkopavanji nismo naleteli. Spremembo v tlaku smo sicer
zabeležili in jo dokumentirali kot SE 8593 (tlak leži nad izravnavo SE 8534).
Omenjeno dejstvo pa nam bi eventualno nakazovalo, da smemo tudi hišo 2 videti kot
dvo prostorno hišo. Zabeležili pa smo tudi popravilo tega istega tlaka in sicer kot SE
8577, k tem popravilu pa je sodil tudi odtis tramu SE 8467, ki je najverjetneje del
nosilnega zidu. Celoten tlak pa je bil popravljen še dvakrat, in sicer smo popravilo
najprej dokumentirali pod številko SE 8468, drugo popravilo pa pod SE 8435. Tlak
oz. hiša je na J ob ulici SE 8464=8323=7489, orientirani V-Z, na V pa ob uličici SE
8463, orientirani S-J. Ker pa se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, lahko le
domnevamo, da je hiša na zahodu prav tako ležala ob ulici, orientirani S-J, na severu
pa bi hiša lahko segala vse do ulice SE 8729.

•

Hiša št. 3 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 7 m,
širina pa 8 m. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na severu hiše, so
postavili tlak SE 8394 iz drobljenih peščenjakov rumene barve nad njim pa je ležal
pripadajoči sediment (peščen melj sivo rjave barve). Tlak so sekali vkopi SE 8737/38,
8739/40. V prostoru B, na jugu hiše, pa so postavili tlak SE 7554, iz drobljenih
peščenjakov rumene barve, nad njim pa je bil pripadajoči sediment (peščen melj sivo
rjave barve). Na tlaku smo dokumentirali odtis tramu SE 7563/64, ki nam priča o
ostanku predelne stene in dva vkopa SE 7590/91 in 7588/89. Tlak SE 7554=8394 je
imel tudi popravilo SE 8381.
Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 8323=7489=8464, orientirani V-Z, na J ob
tlakovanju SE 7556=7557=7559=3937=7561, na V ob kraku tlakovanja SE
7556=7557=7559=3937=7561, orientiranim S-J, na Z pa ob uličici SE krak
8323=7489, orientirani prav tako S-J.

•

Hiša 4a+6a je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 13 m, širina
pa 6 m. Hiša je v tej fazi funkcionirala kot eno prostorna hiša. Tlak SE 7594 je bil
zgrajen iz drobljenih peščenjakov rumene barve nad njim pa je ležal pripadajoči
sediment (peščen melj temno sive barve). Na tlaku smo dokumentirali še proces
žganja SE 7658, ognjišče s strukturo SE 7657 iz različno velikih peščenjakovih
lomljencev ter glinen premaz SE 7656, ostanek procesa gorenja SE 7655 in ostanek
procesa gorenja SE 7654. V tlak je bila vgrajena tudi posoda PN 3397 (vkop 7573/74)
in vkopi SE 7575/76, 7577/78, 7579/80, 7617/18, 7612/13, 7568/69, 7570/71. Na
tlaku pa smo zasledili tudi močno poškodovano popravilo SE 7653, ki je bilo zgrajeno
iz glinastega melja, svetlo rumenkasto rjave barve nad njim pa je ležal pripadajoči
sediment (peščen melj rjavkasto rumene barve). Na popravilu smo dokumentirali
ostanek procesa žganja SE 7659. Pri tej fazi bi opozorili še na povečanje hiše št. 21.
Namreč v prejšnjih dveh faza je bila hiša pregrajena z uličico oz. med hišnim
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tlakovanjem SE 7758. V tej fazi pa so čez to tlakovanje postavilo tlak hiše, ki je bil
enoten po vsej površini (najprej tlak SE 7594 nato pa so hišo obnovili s tlakom oz.
popravilom SE 7653). Iz tega sledi, da ne moremo več govoriti o dveh hišah (4a in
6a), ampak o skupni hiši 4a+6a. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 8464=
8323=7489, orientirani V-Z, na J ob tlakovanju SE 7668, orientirani prav tako V-Z, na
V ob uličici krak SE krak 8323=7489, orientirani S-J, na Z pa ob uličici SE
8465=6993 z vkopom SE 6991/92, orientirani prav tako S-J.
•

Hiša 4b+6b je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 12 m,
dokumentirana širina pa 6 m, vendar pravih mer ne poznamo, saj se je tlak nadaljeval
izven izkopnega polja. V tej fazi se spremeni velikost hiše 6b. Namreč v prejšnjih
dveh faza je bila hiša pregrajena z uličico oz. medhišnim tlakovanjem SE 7758. V tej
fazi pa so čez to tlakovanje postavili tlak hiše, ki je enoten po vsej površini (SE
7592+7622). Iz tega sledi, da ne moremo več govoriti o dveh hišah (4b in 6b), ampak
o skupni hiši 4b+6b. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na severu hiše,
so postavili tlak SE 7592 iz drobljenih peščenjakov rumene barve nad njim pa je ležal
pripadajoči sediment (peščen melj temno sive barve). V prostoru B, na jugu hiše, pa so
postavili tlak SE 7622 iz drobljenih peščenjakov rumene barve nad njim pa je ležal
pripadajoči sediment (peščen melj temno sive barve). V obeh prostorih smo
dokumentirali vkope SE 6963/64, 6965/66, 6939/40, 6983/84, 6985/86, 6987/88,
6933/34, 6957/58, 6959/60, 6935/36, 6937/38, 6996/97, 6961/62, 6947/48=6866/67,
7597/98 in ostanek procesa gorenja SE 7596. K tej fazi pa bi morali pripisati še slabo
ohranjeni popravili SE 7595 (v prostoru A) + 6998 (v prostoru B), ki sta bili zgrajeni
iz drobljenih peščenjakov rumene barve, nad njima pa je bil pripadajoči sediment
(peščen melj sive barve). Na popravilih smo dokumentirali proces gorenja SE 6999 in
vkopa SE 6989/90, 6994/95. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE 8464=
8323=7489, orientirani V-Z, na J ob tlakovanju SE 7668, orientirani prav tako V-Z, na
V pa ob uličici SE 8465=6993 z vkopom SE 6991/92, orientirani S-J. Ker se je tlak
nadaljeval izven izkopnega polja, lahko le domnevamo na prisotnost uličice na Z
strani tlaka, orientirani prav tako S-J.

•

Hiša št. 5 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 5 m,
širina pa 3 m. Tlak SE 7553, ki je bil močno poškodovan, je bil zgrajen iz drobljenih
peščenjakov rumene barve. Na tlaku smo dokumentirali še destrukcijo stene SE 7565,
zgrajeno iz sive gline, lepa in oglja. Nad destrukcijo in deloma nad tlakom pa je bila
žganinska plast SE 7552=3785, ki je poleg črnega peščenega oglja vsebovale še veliko
količino keramike in oglja. Ali lahko sklepamo, da je bila hiša 5 tekom te faze
uničena oz. požgana? Destrukcijo in žganino smo dokumentirali ne le na tlaku hiše,
ampak tudi izven njega, in sicer na tlakovanju 7556=7557=7559=3937=7561 ob
katerem je ležala hiša vse do hiše 8 na jugu.

•

Hiša 7 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 7 m, širina
pa 2 m, vendar se je tlak hiše nadaljeval izven izkopnega polja, tako da nam dejanska
širina ni znana. Hiša je v tej fazi funkcionirala kot eno prostorna hiša. Na tlaku SE
6166, ki nje bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov rumene barve, nad njim pa je bil
pripadajoči sediment peščenega melja, sivo rjave barve, smo dokumentirali vkope SE
6266/7, 6269/70, 6310/1, 6312/3, 6401/2, 6411/2. Hiša oz. tlak hiše je bil močno
poškodovan z izgradnjo latenskega tlakovanja SE 3622 in SE 3885. Z opustitvijo
prostora je nastala zelo temno siva ruševinska plast z veliko lepa SE 6264. Tlak oz.
hiša je na J ležala ob ulici SE 6304, orientirani V-Z.
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•

Hiša št. 8 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 16 m, v
širino pa 7 m. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na severu hiše, so
postavili tlak SE 3811, iz drobljenih peščenjakov in skrilavcev. Na tlaku smo
dokumentirali ognjišče SE 3854 ter žganino SE 3822. V prostoru B, na jugu hiše, pa
smo dokumentirali tlak SE 3893, zgrajen iz drobljenih peščenjakovih lomljencev. Pri
tem moramo opozoriti, da je bil stik prostorov A in B poškodovan z prečno ulico SE
3833 iz mlajše faze, tako da lahko le predvidevamo, da je bila hiša v tej fazi dolga dvo
prostorna.
Tlak
oz.
hiša
je
na
S
ležala
ob
tlakovanju
SE
7556=7557=7559=3937=7561, orientiranem V-Z, na V ob ulici SE 3768=3686,
orientirani S-J, na Z pa ob ulici SE 3981, orientirani prav tako S-J.

•

Hiša 9 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 5 m, širina pa 4
m, vendar se je tlak hiše nadaljeval izven izkopnega polja, tako da nam dejanska širina
ni znana. Pred postavitvijo novega tlaka hiše, so na območje hiše 17 iz 2. faze nasuli
tanko plast prodnatega peska SE 6351=6354, ki ja najverjetneje služila kot podlaga oz.
izravnava za novo nastali tlak SE 6261+6403. Hiša je v tej fazi funkcionirala kot dvo
prostorna hiša. V prostoru A, na vzhodu hiše, so postavili tlak SE 6261, iz drobljenih
peščenjakov in muljavcev, nad njim pa je bil še pripadajoči sediment (meljast pesek
sivo rjave barve). V tlak sta bila vkopana vkopa SE 6280/1 in 6316/7. Omeniti pa je
potrebno tudi barvo tlaka SE 6261. Barva je bila namreč zaradi prisotnosti ognja
rdeča. S tem dejanjem pa bi lahko povezali tudi žganinsko plast glinastega melja SE
6306 nad tlakom SE 6261. V prostoru B, na zahodu hiše, pa so postavili tlak SE 6403,
ki je bil prav tako zgrajen iz drobljenih peščenjakov in muljevcev, nad njim pa je bil
pripadajoči sediment. Tlaka SE 6261 in 6403 sta bila močno uničena ob požaru in s
kasnejšimi posegi. Tlak oz. hiša je na J ležala ob ulici SE 6305, orientirani V-Z, na S
ob ulici SE 6304, orientirani prav tako V-Z.

•

Hiša št. 10 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 11 m, v
širino pa 6 m. Hiša je imela dva ločena prostora. V prostoru A, na severu hiše, so
postavili tlak SE 3775, iz drobljenih peščenjakov in skrilavcev. Na tlaku smo
dokumentirali pripadajoči sediment SE 3769. V prostoru B, na jugu hiše, pa smo
dokumentirali tlak SE 3851, zgrajen iz drobljenih peščenjakovih lomljencev. Tlak oz.
hiša je na S ležala ob tlakovanju SE 7556=7557=7559=3937=7561, orientiranim V-Z,
na V ob ulici SE 3981, orientirani S-J.

• Hiša št. 11 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 16 m, vendar je bila
hiša na jugu uničena z recentnim vkopom SE 1003, kar bi pomenilo, da nam dejanska
dolžina hiše ni znana. Hiša je bila s pomočjo predelnih sten ločena na vsaj š tiri
prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi
različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v
posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil edinstven in je doživljal svojstvene
spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše
oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše
lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali
kot odraz uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih
tlakih). Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z
ležala ob cesti SE 3112=1943=1228=1948=1946=3453, orientirani S-J, na V pa ob
ulici SE 3384=1686 , orientirani prav tako S-J.
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• Hiša št. 12+13 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 27 m, v širino pa 6
m, vendar se je hiša na severu in vzhodu nadaljevala izven izkopnega polja, kar bi
pomenilo, da nam dejanska dolžina in širina hiše nista znana. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na vsaj dva prostora. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo
samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter
številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil
edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z ležala ob ulici 3384=1686.
•

Hiša št. 14+22 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 13 m,
prava širina pa ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918,
tako da lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je 2 m. Hiša je imela v tej fazi dva
prostora. V prostoru A, na severu hiše, so postavili tlak SE 5395. Na tlaku, ki je bil
zgrajen iz drobljenih peščenjakov nad njim pa je bil pripadajoči sediment oz. žganina
SE 5397 , smo dokumentirali predelno steno SE 5398/99 in odtis tramu SE 5402/03,
ter popravilo SE 5336. Tlak SE 5395 je imel še popravilo SE 5389 s pripadajočim
sedimentom SE 5394 in vkopoma SE 5392/93, 5390/91, nad tem popravilom pa je
bilo novo popravilo SE 5388 s pripadajočim sedimentom SE 5379 in žganino SE
5378. Na tem popravilom je bilo še eno popravilo SE 5342 z žganino SE 5340 in
vkopom SE 5343/44/45. Na tem pa novo popravilo SE 5302=5303 s sedimentom SE
5301=5304 in vkopi SE 5322/23, 5306/06, 5219/20. Nad tem novo popravilo SE 5283
s pripadajočim sedimentom SE 5300. V prostoru B, na jugu hiše, pa so postavili tlak
SE 5337. Na tlaku, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakovih lomljencev, smo
dokumentirali še vkope SE 5309/10, 5311/12, 5313/14, posedanje v rimski jarek,
ostanek ognjišča SE 5338 in žganino ob njem SE 5339 ter zaplato SE 5341. Tlak oz.
hiša je na V ležala ob ulici SE 5282=3294=3465, orientirani S-J, na J pa ob ulici SE
5420, orientirani V-Z.

•

Hiša št. 15 v tej fazi ni več v uporabi! Č ez njo se razširi cesta SE
3112=1943=1948=1946=1228=3453.

•

Hiša št. 16 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 2 m, prava
širina pa ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da
lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je 2 m. Tlak hiše SE 5421 zgoraj 5298 je na V
strani ležala ob uličici SE 5282, na S pa ob uličici SE 5420, zgoraj 5413, zgoraj 5305.
Tlak, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakovih lomljencev, sta uničila mlajša vkopa
SE 5317/18, 5414/15 in SE 5409/10.

•

Hiša št. 17 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 15 m. Hiša je bila s
pomočjo predelnih sten ločena na tri prostore. Različnih prostorov pa nam ne
nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih
tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica,
ki je merila 5 m) je bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi
neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej
prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih
sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz
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uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih).
Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob
cesti SE 3112=1943=1228=1948=1946=3453, orientirani S-J, na Z ob ulici SE
5282=3294=3465, orientirani prav tako S-J, na J pa ob ulici SE 4260, orientirani V-Z.
•

Hiša št. 18 Gre za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 28 m. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na štiri prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo
predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna
ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica, ki je merila 7 m) je
bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE 3384=1686,
orientirani S-J, na Z pa ob cesti SE 3112=1943=1228=1948=1946=3453, orientirani
prav tako S-J.

•

Hiša št. 19 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 8 m,
širina pa 5 m. Hiša je imela v tej fazi dva prostora. Na tlaku SE 7242, ki je bil zgrajen
iz drobljenih peščenjakov, skrilavcev in drobcev lepa ter oglja, nad njim pa je bil
pripadajoči sediment SE 7374 (peščen melj, sivo rjave barve), smo dokumentirali
žganinsko plast SE 7451, odtis tramu SE 7452/53, ki nam nakazuje neko predelno
steno v hiši, kamnito strukturo iz peščenjakovih lomljencev SE 7375 (do 15 cm), ki bi
jo lahko interpretirali kot osnovo-temelj za horizontalni tram, vkope SE 7447/48,
7445/46, 7449/50 ter večji vkop SE 7454, ki je bil zapolnjen z večjimi peščenjakovimi
lomljenci SE 7474. Sama sem mnenja, da smo morda to situacijo narobe doumeli in
narobe izkopali. Predvidevam da kamnita struktura ni zapolnjevala vkopa (vkopa po
moje sploh ni bilo) in da je pomanjkanje tlaka nad kamnito strukturo odraz
poškodovanosti tlaka. Strukturo SE 7474 bi morali interpretirati kot ostanek osnove za
tlak. Do dokazuje tudi primerjava FS 1802 in 1788. Med izkopavanji smo sicer ločili
dve različni kamniti strukturi, in sicer SE 7371 in 7474, vendar sem sedaj mnenja, da
gre za isto strukturo (SE 7371=7474). Če vzamemo izhodišče, da je kamnita struktura
res osnova za tlak SE 7242, je čisto logično, da del tlaka tudi prekriva to strukturo.
Tlak SE 7242 je bil na V strani zamejen z linearnim vkopom SE 7275/76 =8234/45.
Tlak SE 7242=7458 pa je imel tudi več popravil. Tlak je bil na S močno poškodovan.
Zaradi slabe zasnove pa so morali S del hiše večkrat popravljati. Tlak oz. hiša je na J
ležala ob ulici SE 8323=7489=8464, orientirani V-Z, na S ob ulici SE 7390,
orientirani prav tako V-Z, na V ob uličici SE 7068, orientirani S-J, (ki je imela na
skrajnem V delu postavljeno kamnito škarpo oz. kamnito strukturo iz peščenjakovih
lomljencev SE 7251 (do 25 cm) (struktura je bila najverjetneje deloma uničena z
rimskim jarkom SE 1873), na Z pa ob uličici SE 7320=7384=8261=8258, orientirani
prav tako S-J.

•

Hiša št. 20 je bila skoraj pravokotne oblike. Dokumentirana dolžina tlaka je merila 8,5
m, tlak pa se je nadaljeval izven izkopnega polja, širina pa 8 m, vendar je morala biti
širina nekdaj večja. Tlak je bil namreč uničen z rimskim jarkom. Na tlaku SE
8235+8237+8233, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov, skrilavcev in drobcev
lepa ter oglja, nad njim pa je bil pripadajoči sediment peščenega melja sive barve, smo
dokumentirali vkop SE 8234/56, 8238/39, 8250/51, 8252/53. Tlak oz. hiša je na J
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ležala ob ulici SE 7390, orientirani V-Z, na V ob uličici SE 7068, orientirani S-J, (ki je
imela na skrajnem V delu postavljeno kamnito škarpo oz. kamnito strukturo iz
peščenjakovih lomljencev SE 7251 (do 25 cm) (struktura je bila najverjetneje deloma
uničena z rimskim jarkom SE 1873), na Z pa ob uličici SE 7320=7384=8261=8258,
orientirani prav tako S-J.
•

Hiša 21 je bila skoraj pravokotne oblike. Dokumentirana dolžina tlaka je merila 1 m,
širina pa 2 m, vendar se je tlak hiše nadaljeval izven izkopnega polja, tako da nam
dejanska dolžina in širina nista znani. Na tlaku SE 6356 ni bilo večjih posebnosti,
vendar ne moremo preko dejstva, da se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja in da
je bil močno poškodovan z mlajšimi posegi. Eden izmed teh tudi vkop SE 6360. Tlak
oz. hiša je na S ob ulici SE 6305, orientirani V-Z.

•

Hiša št. 23 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 10 m, prava širina pa
ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da lahko
govorimo le o ohranjeni širini, ki je bila 3 m. Hiša je bila v tej fazi najverjetneje eno
oz. dvo prostorna. Različne prostore pa nam ne nakazujejo samo predelne stene,
ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna ognjišča, ki so
ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica, ki je merila 6 m) je bil edinstven
in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz katerega so
gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo popravila
zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali
številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega prostora (sedimenti
odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih
prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE 5282=3294=3465, orientirani S-J, na
S ob ulici SE 3294, orientirani V-Z, na J pa ob ulici SE krak 3465, orientirani prav
tako V-Z.

•

Hiša št. 24 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 4 m, vendar prava
dolžina hiše ni znana, saj se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, prava širina pa
prav tako ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako
da lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je bila 3 m. Hiša je imela v tej fazi vsaj en
prostor, vse ostalo bi bile lahko le domneve. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE
5282=3294=3465, orientirani S-J, na S pa ob ulici SE 3465, orientirani V-Z.

K tej fazi pa bi lahko prišteli še izravnavo iz prodnikov SE 8393 in 8395. Izravnavo naredijo
sicer enkrat tekom uporabe tlaka SE 8409=8398 (prekriva tlak SE 8409=8398). Zdi pa se, da
so tokrat skušali zasuti oz. izravnati ulice SE 8461, 8462 in 8463.

IV. FAZA:
V tej fazi se zasnova ulic spet čisto spremeni. Glavno ulico SE 8464=8323=7489 nadomesti
nova SE 8384=7308=7488=7268 (šir. 2 m), ki pa ima isto orientiranost in lego kot predhodna.
Nova ulica je pretežno zgrajena iz prodnikov, na njih pa smo zasledili sediment peščenega
melja (temno rjave barve). Enako pa je orientirano tudi tlakovano območje SE 7489=7538,
zgrajeno iz prodnikov (do 4 cm). Nad njimi se je nabiral sediment meljastega peska temno
sive barve. Ulica SE 3882 je bila prav tako zgrajena iz prodnikov, nad katerimi je bil sediment
peščenega melja sive barve. Pravokotno na njih se naslanjajo uličice oz. tlakovanja med
hišami SE 8344 z vkopom SE 9641/42 (šir. 1,7 m), krak SE 7308=7488=7268 (šir. 2 m), krak
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SE 7489=7538, SE 7249=7210=7211 (šir. 2,5 m), SE 7527 (šir. 2 m), SE 3882 (šir. 2 m) ter
SE 3686 (šir. 2 m).
Spremembe v ulični mreži pa smo v tej fazi zasledili tudi na vzhodnem bregu domnevnega
potoka. Še vedno je v uporabi glavna cesta SE 3112=1943=1228=1948=1946 in dve stranski
vzporedni ulici, ki ju v tej fazi spet obnovijo, in sicer SE 1522=3183 in SE 5234=5242=3262..
Nekatere prečne ulice pa nadomestijo nove, in sicer SE 3275 ter SE 3186=3422=3287=3331.
Med mrežo ulic in uličic pa stojijo tlaki hiš (nekateri še vedno na skorajda istem mestu, kot
so stali pred tem v fazi 1 in 2, 3).
•

Hiša št. 1a+1b je bila prav tako pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila
19 m, vendar se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, širina pa 10 m. Hiša je imela
v tej fazi več prostorov-tlak SE 8493+7389+8728 (močno poškodovan, ohranjen le v
dveh otokih). Na to nam ne nakazuje samo velikost, ampak tudi številni tlaki, ki so
nastali sicer sočasno, vendar se njihova sestava in barva razlikujeta. Na tlaku SE 8493,
ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov, nad njim pa je bil še pripadajoči sediment
(peščen melj sive barve), smo dokumentirali procese gorenja, vendar samo na opisnem
nivoju. Tlak SE 8493 se na jugu zaključil s strukturo iz večjih peščenjakov SE 8400,
ki smo jo interpretirali kot ostanek roba hiše. Tlak SE 7389, ki je bil zgrajen iz
drobljenih peščenjakov, pa ni imel večjih posebnosti, le to, da je bil postavljen na
kamniti osnovi SE 7370. Tlak oz. hiša je na J ob ulici SE 8384=7308=7488=7268,
orientirani V-Z, na V ob uličici SE 7249=7211=7210, orientirani S-J, na Z pa ob
uličici SE 8344=7527, orientirani prav tako S-J. Hiša je bila močno poškodovana z
recentnim vkopom za klet SE 6000.

•

Hiša št. 1b+2 je bila prav tako pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 13
m, širina pa 7 m (tlak se je nadaljeval izven izkopnega polja, zato lahko podamo le
dokumentirane mere dolžine in širine). Tudi ta hiša je v tej fazi morala biti več
prostorna. Na tlaku SE 8335+8389+8273 (na S strani, torej v SEK 4, je bil tlak močno
poškodovan, zaradi mlajših latenskih posegov), ki je bil zgrajen iz drobljenih
peščenjakov in muljavcev, nad njim pa je bil še pripadajoči sediment (peščen melj
olivno rumene barve), smo dokumentirali procese gorenja SE 8411 in ostanek
ognjišča, struktura SE 8391 in premaz SE 8390. Tlak se zaključuje s strukturo iz
večjih peščenjakovih lomljencev SE 8399, ki smo jo interpretirali kot ostanek roba
hiše oz. roba ulice SE 8384. Tlak oz. hiša je na J ob ulici SE 8384=7308=7488=7268,
orientirani V-Z, na V ob uličici SE 8344=7257 (pri Roku pobrana pod SE 6873,
spremeni, to latenske ceste), orientirani S-J. Ker pa se je tlak nadaljeval izven
izkopnega polja, lahko samo domnevamo, da je tlak na Z prav tako ležal ob uličici,
orientirani S-J.

•

Hiša št. 3 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 8 m,
širina pa 8 m. Hiša je morala imeti vsaj dva prostora. Tlak SE 7550=8339 je bil
zgrajen iz drobljenih peščenjakov, nad njim pa je bil pripadajoči sediment SE 8340
(peščen melj sivo rjave barve). Na J se je tlak končal s strukturo SE 7551 iz večjih
peščenjakov, ki smo jo dokumentirali kot rob hiše. Tlak SE 7550=8339 je imel tudi
popravilo SE 8343, 8345. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE
8384=7308=7488=7268,
orientirani
V-Z,
na
J
ob
tlakovanju
SE
7489=7538=3885=3638, orientiranim prav tako V-Z, na V ob kraku tlakovanja SE
7489=7538, orientiranim S-J, na Z pa ob uličici SE krak 7308=7488, orientirani prav
tako S-J.
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•

Hiša št. 4a+6a je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 18 m, širina
pa 6 m. Na tlaku hiše SE 8337=7567=7427, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov
in muljevcev, rumene barve, nad njim pa je ležal pripadajoči sediment (peščen melj
sivkasto rjave barve in peščena glina, svetlo rumenkasto rjave barve), je bilo veliko
ostankov procesov gorenja, npr. SE 7615, ostali dokumentirani zgolj na opisnem
nivoju. V tlaku pa so bili tudi vkopi SE 7618/19, 7620/21, 7616/17, 7627/28, 7611/12,
7613/14, 7609/10, 7607/08, 7605/06, 7599/7600, 7601/02, 7603/04, 7623/24, 7625/26,
7572/73 in ostanek zoglenelega tramu SE 7555 in SE 7523. Te ostanke tramov pa bi
lahko videli kot ostanke nosilnih tramov oz. ostanke predelnih sten, kar bi pomenilo,
da ima hiša v tej fazi vsaj dva prostora. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE
8384=7308=7488=7268, orientirani V-Z, na V ob uličici SE krak 7308=7488 oz.
tlakovanju SE 7489=7538, orientirani S-J, na Z pa ob uličici SE 8344=7527,
orientirani prav tako S-J, na J pa je bila hiša močno poškodovana z latenskim
tlakovanjem.

•

Hiša št. 4b+6b Glede na to, da smo dokumentirali plasti SE 7536, 7531-33, ki so bili
najverjetneje ostanki popravil generalnega tlaka SE 7534, bi lahko predvidevali, da se
je tloris hiše v tej fazi skrčil. Ohranjena dolžina je bila 6 m, širina pa 6 m, vendar pa je
bila hiša oz. tlak v tej fazi tako močno poškodovan, da bi lahko sklepali, da sta bili
dolžina in širina nekoč večji. Tlak hiše SE 7534 je bil zgrajen iz drobljenih
peščenjakov rumene barve, nad njim pa je bil še pripadajoči sediment (meljast pesek
svetlo olivno rjave barve). Na njem pa smo zasledili ostanek ognjišča, proces žganja
SE 7532, žganinsko plast SE 7533 ter vkope SE 7530/31, 6949/50=6865/66, 6966/67,
7529/30, 6929/30, 6943/44, 6945/46, 6951/52, 6953/54, 7528/29, 6955/56 in
popravilo SE 7536, zgrajeno iz drobljenega peščenjaka rumene barve, s pripadajočim
sedimentom rjave peščene gline) z vkopom SE 6931/32. Tlak oz. hiša je na S ležala
ob ulici SE 8384=7308=7488=7268, orientirani V-Z, na V ob uličici SE 8344=7527,
orientirani S-J, na J pa je bila hiša močno poškodovana z latenskim tlakovanjem.

•

Hiša št. 8a+5 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 12 m,
v širino pa 6 m. Hiša je imela vsaj dva ločena prostora (južni del hiše je bil namreč
poškodovan oz. čisto uničen s strojnim izkopom). V prostoru A, na severu hiše, so
postavili tlak SE 3780=3693=3772, iz drobljenih peščenjakov in skrilavcev. Na tlaku
smo dokumentirali ognjišče SE 3843, strukturo kamnov iz peščenjakovih lomljencev
SE 3784 ter odtis tramu SE 3804/05. Tlak pa je bil zamejen tudi s kamnito strukturo iz
peščenjakovih lomljencev SE 3750. V prostoru B, na jugu hiše, pa smo dokumentirali
tlak SE 3794, zgrajen iz drobljenih peščenjakovih lomljencev na njem pa ognjišče SE
3806 in 3795. Tlak oz. hiša je na S ležala ob tlakovanju SE 7489=7538=3885=3638,
orientiranem V-Z, na J ob ulici SE 3833=4513, orientirani prav tako V-Z, na V ob
ulici SE 3768=3686, orientirani S-J, na Z pa ob ulici SE 3882, ki pa je bila zamejena s
kamnito strukturo SE 3883, orientirani prav tako S-J.

•

Hiša št. 8b je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 4 m, v
širino pa 6 m, vendar se je tlak v dolžino nadaljeval izven izkopnega polja, tako da
nam dejanska dolžina ni znana. Hiša je bila najverjetneje več prostorna, zaradi le delne
odkritost (hiša se namreč nadaljuje izven izkopnega polja) pa smo dokumentirali le en
prostor. V prostoru A, na severu hiše, so tako postavili tlak SE 3802, iz drobljenih
peščenjakov in skrilavcev. Na tlaku pa smo dokumentirali ostanke procesa gorenja SE
3831 ter ostanek ognjišča SE 3832. Tlak oz. hiša je na S ležala ob ulici SE
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3833=4513, orientirani V-Z, na V ob ulici SE 3768=3686, orientirani S-J, na Z pa ob
ulici SE 3882, ki pa je bila zamejena s kamnito strukturo SE 3883, orientirani prav
tako S-J.
•

Najmlajša dogajanja v hiši št. 9 smo prepoznali v peščenem nasutju za tlak SE 6259,
ki pa je bil ohranjen le še v dveh manjših otokih. K tej fazi moramo prišteti tudi vkope
SE 6271/2 in 6273/4 s premerom 20 cm. Morda tudi jamo SE 6276/7. Poškodovanost
hiš (zaradi latenskega tlakovanja) 7, 21 in ulic, ki so potekale ob posameznih hišah, pa
je bila že tako velika, da sploh ne moremo z gotovostjo govoriti, ali je bilo to območje
v tej in kasnejših fazah sploh še poseljeno. Glede na skromne ostanke hiše 9 pa bi
morda lahko domnevali, da so bile v tej fazi pozidane tudi hiša 7 in 21?

•

Hiša št. 10 nespremenjeno deluje tudi v tej fazi.

• Hiša št. 11 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 16 m, vendar je bila
hiša na jugu uničena z recentnim vkopom SE 1003, kar bi pomenilo, da nam dejanska
dolžina hiše ni znana. Hiša je bila s pomočjo predelnih sten ločena na vsaj š tiri
prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi
različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v
posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil edinstven in je doživljal svojstvene
spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše
oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše
lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali
kot odraz uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih
tlakih). Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z
ležala ob cesti SE 3112=1943=1228=1948=1946, orientirani S-J, na V pa ob ulici SE
3183=1522 , orientirani prav tako S-J.
• Hiša št. 12+13 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 27 m, v širino pa 6
m, vendar se je hiša na severu in vzhodu nadaljevala izven izkopnega polja, kar bi
pomenilo, da nam dejanska dolžina in širina hiše nista znana. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na vsaj dva prostora. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo
samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter
številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil
edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z ležala ob ulici 3183=1522.
•

Hiša št. 14+16+22 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 26 m,
prava širina pa ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918,
tako da lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je 2 m. Hiša je imela v tej fazi dva
prostora. V prostoru A, na severu hiše, so postavili tlak SE 5278 in 5122 = 5280
(mogoče bi lahko prostor A razdelili še na dva manjša prostora, kar bi pomenilo, da je
bila hiša v tej fazi tri in ne dvo prostorna), ki sta bila zgrajena iz drobljenih
peščenjakov, s pripadajočim sedimentom SE 5299, je ležal ob ulici SE 5234=5242,
orientirani S-J (ulica se je končala tik ob hiši 33). Na tlaku smo dokumentirali opravilo
SE 5231=5249 s pripadajočim sedimentom SE 5185=5256, na katerem še odtis tramu
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SE 5243/44 in vkopi SE 5245/46, 5247/48, 5250/51. V prostoru B, na jugu hiše, pa so
postavili tlak SE 5182. Na tlaku, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov nad njim
pa je bil pripadajoči sediment SE 5281, smo dokumentirali vkope SE 5200/01,
5194/95, 5202/03, 5229/30. Tlak oz. hiša je na V ležala ob cesti SE
3112=1943=1948=1946=1228 oz. ulici SE 5234=5242=3262 z vkopi SE 5557/58,
5559/60, 5561/62, 5194/95 (možno, da ti vkopi rimski, zasledili pa šele na tem nivoju
, orientirani S-J, na J pa ob ulici SE 3275, orientirani V-Z.
•

Hiša št. 15 v tej fazi ni več v uporabi! Č ez njo se razširi cesta SE
3112=1943=1948=1946=1228.

•

Hiša št. 17 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 15 m. Hiša je bila s
pomočjo predelnih sten ločena na tri prostore. Različnih prostorov pa nam ne
nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih
tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica,
ki je merila 5 m) je bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi
neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej
prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih
sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz
uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih).
Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob
cesti SE 3112=1943=1228=1948=1946, orientirani S-J, na Z ob ulici SE
5242=5234=3262, orientirani prav tako S-J, na J pa ob ulici SE 4260, orientirani V-Z.

•

Hiša št. 18 Gre za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 28 m. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na štiri prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo
predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna
ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica, ki je merila 7 m) je
bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE 3183=1522,
orientirani S-J, na Z pa ob cesti SE 3112=1943=1228=1948=1946, orientirani prav
tako S-J.

•

Hiša št. 19+20 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 13
m, širina pa 5 m. Hiša je morala imeti v tej fazi vsaj tri prostore. V tej fazi namreč
izravnajo (kamnita izravnava SE 7455 je bila zgrajena iz peščenjakovih lomljencev)
ulico SE 7390, ki je prej ločevala dve različni hiši in s tem podaljšajo hišo. V prostoru
A, na jugu hiše, so postavili tlak SE 7442 s sedimentom SE 7273, na katerem smo
dokumentirali ognjišče. SE 7373 kot kamnito osnovo iz prodnikov ter SE 7333 kot
glinen premaz osnove. Ognjišče pa je imelo dve fazi, tako da smo pod osnovo oz.
podlago SE 7373, dokumentirali novo podlago SE 7444 in žganino SE 7443, ki nje
prekrivala osnovo ognjišča. Tlak je imel tudi popravilo SE 7318, ki je bilo zgrajeno iz
drobljenih peščenjakov, skrilavcev in drobcev lepa ter oglja, nad njim pa je bil
pripadajoči sediment (peščen melj, sivo rjave barve). Na popravilu pa smo
dokumentirali še eno popravilo SE 7241, odtis tramu SE 7196/97, vkop SE 7197/98 in
strukturo iz pečenjakovih lomljencev SE 7300, ki smo jo interpretirali kot ostanek
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roba hiše. V prostoru B, na sredini hiše, so na izravnavo SE 7455 postavili tlak SE tlak
SE 7458, ki pa je bil močno poškodovan. Na ta tlak so nato postavili nov tlak
7279=8237 (SE 8237 je ležal na naj severnejšem delu hiše in je bil močno poškodovan
z latenskim tlakovanjem SE 8226. Na tlaku dokumentirali tudi PN 3491b). To
tlakovanje je močno poškodovalo tudi popravilo SE 8277) skupaj s pripadajočim
sedimentom SE 7383 in sed. 7278. Na tlaku smo dokumentirali kamnito strukturo iz
peščenajovih lomljencev SE 7369, ki pa bi jo najverjetneje lahko interpretirali kot
kamnito osnovo-temelj za horizontalni tram. Kar bi pomenilo, da je v času popravil
tlakov SE 7279 in 7442 struktura SE 7369 mejila hišo na dva prostora. Tlak SE 7279
pa se je na V končal s strukturo iz peščenajovih lomljencev SE 7332, ki nam
najverjetneje predstavlja ostanek roba hiše. Na tlaku smo dokumentirali še dva vkopa
SE 7376/77, 7379/80 ter manjše popravilo SE 7378 s sedimentom SE 7235. Tlak oz.
hiša je na J ležala ob ulici SE 8384=7308=7488=7268, orientirani V-Z, na V ob uličici
SE 7068, orientirani S-J, (ki je imela na skrajnem V delu postavljeno kamnito škarpo
oz. kamnito strukturo iz peščenjakovih lomljencev SE 7251 (do 25 cm). Struktura je
bila najverjetneje deloma uničena z rimskim jarkom SE 1873), na Z pa ob uličici SE
7249=7211=7210, orientirani prav tako S-J.
•

Hiša št. 23 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 8 m, prava širina pa ni
znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da lahko
govorimo le o ohranjeni širini, ki je bila 3 m. Hiša je bila v tej fazi najverjetneje eno
oz. dvo prostorna. Različne prostore pa nam ne nakazujejo samo predelne stene,
ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna ognjišča, ki so
ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica, ki je merila 6 m) je bil edinstven
in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz katerega so
gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo popravila
zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali
številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega prostora (sedimenti
odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih
prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE 5242=5234=3262, orientirani S-J, na
S ob ulici SE 3275, orientirani V-Z, na J pa ob ulici SE 3186=3422=3287=3331,
orientirani V-Z.

•

Hiša št. 24 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 4 m, vendar prava
dolžina hiše ni znana, saj se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, prava širina pa
prav tako ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako
da lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je bila 3 m. Hiša je imela v tej fazi vsaj en
prostor, vse ostalo bi bile lahko le domneve. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE
5242=5234=3262, orientirani S-J, na S pa ob ulici SE 3186=3422=3287=3331,
orientirani V-Z.

V. FAZA:
V tej fazi pride do korenitih sprememb v ulični mreži. Ulice, orientirane V-Z, v tej fazi
izginejo in ostanejo le ulice z orientiranostjo S-J. To so ulice SE 8344=7527=6895 z vkopom
SE 6941/42, SE 7249=7210=7211, SE 7068, SE 3807 ter krak SE 7308=7488=7268.
Posebnost v tej fazi je tlakovanje SE 7478=7405, zgrajeno iz prodnikov (do 10 cm) in
peščenjakovih lomljencev (do 5 cm), nad katerim se je odlagal sediment peščenega melja sive
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barve in neobičajna kratka uličica oz. prostor med hišama SE 7405, zgrajena predvsem iz
ginastega melja sive barve.
Spremembe v ulični mreži pa smo v tej fazi zasledili tudi na vzhodnem bregu domnevnega
potoka. Še vedno je v uporabi glavna cesta SE 3112=1943=1228=1948=1946 in dve stranski
vzporedni ulici, ki ju v tej fazi spet obnovijo, in sicer SE 3097=5199=5241 in SE 3084=1479.
Nekatere prečne ulice pa nadomestijo nove, in sicer SE krak 5199, SE 3178 ter SE 3177.
S to novo organiziranostjo ulic pa se spremenijo tudi tlorisi posameznih hiš.
•

Hiša št. 1a+1b+4a+6a je bila prav tako pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je
merila 38 m, širina pa 6 m. Da je bila hiša v tej fazi več prostorna, nam nakazuje
zgoraj navedena dolžina. Hišo smo za enkrat razdelili le na dva prostora, vendar nam
posamezni tlaki SE 7521, 7424, 7324, 7521, 7424, 7324, zaradi različnih sestav in
različnih barv nakazujejo, da smemo v tej hiši videti vsaj šest prostorov. V prostoru A,
na jugu hiše, so postavili tlak SE 7521+7424+7324, ki je bil zgrajen iz drobljenih
peščenjakov, nad njim pa je bil pripadajoči sediment (peščena glina rjave barve), smo
dokumentirali ognjišče SE 7503 (proces ožganja), 7525 (žganinska plast) in 7526
(ognjiščni glinen premaz), 7520 (ognjiščni glinen premaz), 7519 (žganinska plast),
7259 (ognjiščna struktura), linearno strukturo iz peščenjakovih lomljencev SE 7522, ki
smo jo interpretirali kot kamnit temelj (podlaga) za leseno predelno steno, vkopane
posode PN 3990, 3991, 3992 in 3994 (vkop SE 7523/24) in vkope SE 7433/34,
7435/39, 7437/38, 7440/7504, 7505/06, 7507/08,7509/10, 7511/12, 7514/15, 7516/17,
6967/68, 6969/70, 6981/82, 6975/76, 6971/72, 6973/74, 6977/78, 6979/80, 7613/14,
7611/12. V neki fazi pa so tlak očitno popravili, saj smo na S delu zasledili strukturo
iz večjih peščenjakov SE 7324=7483=7368, ki smo jo interpretirali kot podlago oz.
osnovo za tlak SE 7480+6783+7326, ki so ga zgradili na novo. Na osnovo smo
naleteli po odstranitvi zemljenega nasutja SE 6859=7325. V prostoru B, na severu
hiše, pa so postavili tlak SE 6898=6828=8232, ki je bil prav tako zgrajen iz drobljenih
peščenjakov, nad njim pa je bil še pripadajoči sediment (peščen melj rjave barve), smo
dokumentirali procese gorenja SE 6893, 6891 in 8230, vkope SE 8257/58, 8244/45,
8246/47, 8248/49, 8259/60, 8262/63, 8264/65, odtise kolov SE 8266/67, 8268/69, ter
linearni vkop SE 8271/72. Zasnovo za tlak pa so naredili iz velikih peščenjakovih
lomljencev SE 8341=42. Tlak oz. hiša je na V ležala ob kraku uličici SE
7308=7488=7268, orientirani S-J, na Z pa ob uličici SE 8344=7527=6895 z vkopom
SE 6941/42, orientirani prav tako S-J. Velika hiša je bila na vzhodu močno
poškodovana z recentnim vkopom za klet SE 6000, na severu pa se je nadaljevala
izven izkopnega polja.

•

Hiša št. 1b+2+4b+6b je bila prav tako pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je
merila 18 m, širina pa 6 m, vendar se je hiša tako v dolžino kot v širino nadaljevala
izven izkopnega polja. Tudi ta hiša je v tej fazi morala imeti več prostorov. V prostoru
A, na jugu hiše, so postavili tlak SE 8336 (izredno poškodovan), ki je bil zgrajen iz
drobljenih peščenjakov, nad njim pa je bil še pripadajoči sediment (peščen melj rjave
barve), smo dokumentirali procese gorenja, vendar samo na opisnem nivoju. Tlak se
na V zaključuje s strukturo iz večjih peščenjakov SE 8366, ki smo jo interpretirali kot
ostanek roba hiše oz. kot podlaga-temelj za tram. SE 8385 smo dokumentirali kot
nekakšno ruševino. Ulica SE 8384 v tej fazi ne funkcionira več, saj so naštete stvari
ležale čez njo. V prostoru B, na sredini hiše, pa smo dokumentirali zasnovo za tlak SE
8367, ki je bila narejena iz večjih peščenjakovih lomljencev (do 25 cm). Zasnova je
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bila izredno poškodovana in ohranjena le po otokih. Nad zasnovo smo dokumentirali
plast SE 8334, zgrajeno iz peščenjakovih lomljencev (do 30 cm) in peščenega melja
zelo temno rjave barve. Možno je, da nam SE 8367 in 8334 (8367=8334),
predstavljata ostanke poškodovane osnove za tlak SE 6600=8388. Tlak je bil zgrajen
drobljenih peščenjakov, nad njim pa je bil še pripadajoči sediment (peščen melj rjave
barve). Na popravilu smo dokumentirali procese gorenja, vendar samo na opisnem
nivoju in ostanek ognjišča s strukturo SE 8363 iz peščenjakovih lomljencev, z
vgrajeno posodico v njem SE 8364/65. Na tlaku so bile tudi zaplate SE 8333. V
prostoru C, na severu hiše, pa so postavili tlak SE 6921, ki je potekal po isti liniji,
vendar je bil tako poškodovan, da smo ga lahko sledili le v več manjših otočkih. Ker
so otoki ležali v isti liniji kot tlak SE 6600, smo predvidevali, da gre najverjetneje za
ostanek iste hiše, s tretjim prostorom v hiši, vendar je bil ta prostor bolj poškodovan,
zaradi mlajših posegov na tem območju (predvsem gradnji latenskega naselja). Pri
izkopavanjih pa smo naleteli tudi na ostanek močno poškodovane strukture iz velikih
peščenjakov SE 8325 (možno, da je to ostanek osnove SE 8367=8334=8325). Ker je
ležal na V delu tik ob ostankih tlaka SE 6921 oz. ob ulici 6895=8344, smo strukturo
interpretirali kot ostanek roba hiše oz. roba ulice. Hiša oz. ostanek tlaka je proti S že
tako poškodovan, da mu nismo mogli več slediti. Lahko pa predvidevamo, da se je
hiša proti S nadaljevala, čeprav pri izkopavanju nismo naleteli na ostanke, ki bi nam
pričali o tem.
Glede na to, da smo v tej fazi dokumentirali močno poškodovane ostanke tlakov, bi
lahko sklepali, da je bodisi v latenskem bodisi v zg. rimskem času, na tem območju
prišlo do močnih poseganj v ta prostor. Ali so ta poseganja povezana z gradnjo
latenske naselbine ali z gradnjo nasipa?
Tlak oz. hiša je na V ležala ob kraku uličici SE 8344=7527=6895, orientirani S-J. Ker
pa se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, pa lahko samo domnevamo, da je tlak
na Z prav tako ležal ob uličici, orientirani S-J.
•

Hiša št. 3+19+20, ki je bila nepravilne oblike je bila na jugu postavljena na tlakovanja
SE 7478=7405. Ohranjena dolžina tlaka je merila 19 m, širina pa 8 m. Hiša je zaradi
dolžine v tej fazi morala biti več prostorna. V prostoru A, na severovzhodu hiše, so
postavili tlak SE 7236=7204, ki je zgrajen iz drobljenih peščenjakov, skrilavcev in
drobcev lepa ter oglja, nad njim pa je bil pripadajoči sediment (peščen melj, sivo rjave
barve), smo dokumentirali žganinsko plast SE 7205. Tlak je ležal na utrjeni osnovi,
zgrajene iz peščenajovih lomljencev SE 7280=7237=7298. V prostoru B, na
severozahodu hiše, so postavili tlak SE 7250, ki je bil zgrajen iz drobljenih
peščenjakov, skrilavcev in drobcev lepa ter oglja, nad njim pa je bil pripadajoči
sediment peščen melj sivo rjave barve, ni imel večjih posebnosti, le to, da je bil
postavljen na kamniti osnovi SE 7301=7309 iz peščenjakovih lomljence. Hiša je bila
na J, JZ in Z delu poškodovan z recentnim vkopom za klet SE 6000. Zaradi izrednega
latenskega posega na naj severnejšem delu izkopnega polja, ne moremo ugotoviti ali
je hiša v tej fazi segala vse do konca izkopnega polja. Predvidevali bi lahko, vendar
oprijemljivih dokazov za to nimamo, saj je latensko tlakovanje SE 8226 in priprava na
izgradnjo le tega tako močno posegla v prostor, da on starejših ostalin ni ostalo nič. V
prostoru C, na sredini hiše, pa so postavili tlak SE 7406, ki je bil zgrajen ir drobljenih
peščenjakov, nad njim pa je bil pripadajoči sediment (peščen melj sive barve). Tlak je
na J zamejevala struktura iz peščenjakov SE 7487, na Z struktura SE 7486 na S pa
struktura SE 7401. Ostanke vseh treh struktur smo dokumentirali kot ostanke robov
hiš. V tej fazi pa moremo omeniti še ostanek na nekaterih delih izredno
poškodovanega tlaka iz peščenjakov SE 7388. Interpretiramo ga lahko kot tlakovan
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ostanek nekega večjega območja (tlak leži na SE 7478 in deloma na SE 7406). V
prostoru D, na jugu hiše, pa so postavili tlak SE 7404+7403+7385 (pri čemer je bil
tlak SE 7385 močno poškodovan) je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov, nad njim pa
je bil pripadajoči sediment (pešena glina rumeno sive barve). Na tlaku smo na
opisnem nivoju dokumentirali še procese ožganja površine. Hiša je imela dva prostora,
ki sta bila predeljena s predelno steno, vidno kot strukturo iz peščenjakov SE 7490, na
kateri je najverjetneje stala predelna stena. Prostor C in D pa so v eni fazi v celoti
obnovili. Na vzhod spodnjega dela hiše, so postavili nov tlak SE 7314, ki je bil zgrajen
iz drobljenih lomljencev, drobcev lepa in oglja, peščenajovih lomljencev (do 3 cm) in
peščenega melja rjave barve, na zahod spodnjega dela hiše, pa tlak SE 7327 in 7329.
Oba sta bila zgrajena iz drobljenih peščenjakov. Glede na lego pa bi lahko vse tri
ostanke tlakov pripisali ostanku ene in iste hiše z več prostori, ki je bila zamejena z
linearnim vkopom SE 7310/11. Vsi ostanki tlakov so ležali na premešani plasti SE
7297=7461=7441=7386, na kateri smo dokumentirali še vkope SE 7302/03, 7304/05,
7306/07, 7316/17. Hiša je bila na V poškodovana z recentnim vkopom za greznico SE
5000. Tlak oz. hiša je na J ležala na tlakovanju SE 7478=7405, orientiranim V-Z, na Z
ob ulici SE krak 7308=7488=7268, orientirani S-J, na V pa ob ulici SE 7068=krak
7478. Kot sem že omenila je bila hiša nepravilne oblike. Na S delu hiše smo namreč
zasledili še ulico SE 7249=7211=7210, ki je mejila hišo na prostora A in C in je segala
vse do prostora B. Kar bi pomenilo, da lahko v tej ulici vidimo neko dostopno
komunikacijo do različnih prostorov v veliki hiši 3+19+20.
•

Hiša št. 8 je bila skoraj pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 8 m, v
širino pa 4 m, vendar je bil tlak močno poškodovan, ne samo z rimskim jarkom ampak
tudi z mlajšimi latenskimi posegi. Hiša je imela najverjetneje več prostorov, vendar
smo mi dokumentirali samo enega. Dokumentiran tlak SE 3640 ni imel večjih
posebnosti. Tlak oz. hiša je na S ležala ob tlakovanju SE 7478=7405, orientiranem VZ, na Z pa ob ulici SE 3807, orientirani S-J.

• Hiša št. 11 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 16 m, vendar je bila
hiša na jugu uničena z recentnim vkopom SE 1003, kar bi pomenilo, da nam dejanska
dolžina hiše ni znana. Hiša je bila s pomočjo predelnih sten ločena na vsaj š tiri
prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi
različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v
posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil edinstven in je doživljal svojstvene
spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše
oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše
lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali
kot odraz uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih
tlakih). Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z
ležala ob cesti SE 3112=1943=1228=1948=1946, orientirani S-J, na V pa ob ulici SE
3084=1479 , orientirani prav tako S-J.
• Hiša št. 12+13 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 27 m, v širino pa 6
m, vendar se je hiša na severu in vzhodu nadaljevala izven izkopnega polja, kar bi
pomenilo, da nam dejanska dolžina in širina hiše nista znana. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na vsaj dva prostora. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo
samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter
številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica) je bil
edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
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katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na Z ležala ob ulici 3084=1479.
•

Hiša št. 14+22 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 3 m, prava
širina pa ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da
lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je 2 m. Močno poškodovan tlak SE 5079, ki je
bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov rumene barve, je ležal na tlakovanju SE
5199=5241 z vkopom SE 5232/33, orientiranim S-J in kraku 5199 z vkopom SE
5183/PN???, orientiranem V-Z. Tlak je bil dodatno uničen še z recentnim vkopom SE
5001, rimskimi jarki za barake SE 3065/66, 5031/32, 5156/57, 5029/30 ter velikim
rimskim vkopom za jarek SE 1918.

•

Hiša št. 15 v tej fazi ni več v uporabi! Č ez njo se razširi cesta SE
3112=1943=1948=1946=1228.

•

Hiša št. 16 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 7 m, prava
širina pa ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da
lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je 2 m. Tlak SE 3179 oz. hiša je na V strani
ležala ob ulici SE 5241=5199=3097, orientirani S-J, na S ob uličici SE 5119,
orientirani V-Z, na J pa ob ulici SE 3178, orientirani prav tako V-Z.

•

Hiša št. 17 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 15 m. Hiša je bila s
pomočjo predelnih sten ločena na tri prostore. Različnih prostorov pa nam ne
nakazujejo samo predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih
tlakov, ter številna ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica,
ki je merila 5 m) je bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi
neobstojnosti materiala iz katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej
prenavljati, mi pa smo popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih
sestav. Tudi tukaj smo dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz
uporabe posameznega prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih).
Obnavljali pa so tudi ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob
cesti SE 3112=1943=1228=1948=1946, orientirani S-J, na Z ob ulici SE
5241=5199=3097, orientirani prav tako S-J, na J pa ob ulici SE 4260, orientirani V-Z.

•

Hiša št. 18 Gre za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 28 m. Hiša je bila s pomočjo
predelnih sten ločena na štiri prostore. Različnih prostorov pa nam ne nakazujejo samo
predelne stene, ampak tudi različna zgradba in barva posameznih tlakov, ter številna
ognjišča, ki so ležala v posameznih prostorih. Vsak prostor (celica, ki je merila 7 m) je
bil edinstven in je doživljal svojstvene spremembe. Zaradi neobstojnosti materiala iz
katerega so gradili tlake, so morali hiše oz. tlake kar naprej prenavljati, mi pa smo
popravila zasledili kot raznobarvne manjše lise, različnih sestav. Tudi tukaj smo
dokumentirali številne sedimente, ki so nastajali kot odraz uporabe posameznega
prostora (sedimenti odlagali na njim pripadajočih tlakih). Obnavljali pa so tudi
ognjišča v posameznih prostorih. Tlak oz. hiša je na V ležala ob ulici SE 3084=1479,
orientirani S-J, na Z pa ob cesti SE 3112=1943=1228=1948=1946, orientirani prav
tako S-J.
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•

Hiša št. 23 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 12 m, prava širina pa
ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako da lahko
govorimo le o ohranjeni širini, ki je bila 3 m. Hiša je bila v tej fazi najverjetneje eno
prostorna, saj smo znotraj hiše dokumentirali samo ostanek enega tlaka, in sicer SE
3101. Nad tlakom je ležal pripadajoči sediment, kot odraz uporabe prostora. Tlak oz.
hiša je na V ležala ob ulici SE 5241=5199=3097, orientirani S-J, na S ob ulici SE
3178, orientirani V-Z, na J pa ob ulici SE 3177, orientirani V-Z.

•

Hiša št. 24 Gre prav tako za dolgo pravokotno hišo, ki je merila 4 m, vendar prava
dolžina hiše ni znana, saj se je tlak nadaljeval izven izkopnega polja, prava širina pa
prav tako ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918, tako
da lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je bila 3 m. Hiša je imela v tej fazi vsaj en
prostor (tlak SE 3252), vse ostalo bi bile lahko le domneve. Tlak oz. hiša je na V
ležala ob ulici SE 5241=5199=3097, orientirani S-J, na S pa ob ulici SE 3177,
orientirani V-Z.

VI. FAZA:
Še vedno je bila v uporabi glavna cesta SE 3112=1943=1948=1946=1228.
Vzporedno ulico SE 5199=5241, pa v tej fazi nadomesti popravilo oz. nova ulica SE 5078,
široka pribl. 3 m. Ulica je bila zgrajena predvsem iz odpadne keramike in prodnikov (do 10
cm). Na njej pa smo dokumentirali tudi sediment peščenega melja sive barve. Proti S se ulica
približuje cesti SE 3112, v kv. C, D/ 6 pa se združi z njo.
Med mrežo glavne ulice in uličic pa so bili postavljene hiše oz. tlaki hiš .
•

Hiša št. 19 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 11 m, širina pa
5 m. Hiša je v tej fazi morala imeti vsaj dva prostora. Tlak SE
7220=7059=7181=7234=7182=7209 je na V ležala ob ulici SE 7057. Na tlaku, ki je
bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov, skrilavcev in drobcev lepa ter oglja, nad njim pa
je bil pripadajoči sediment (peščen melj, sivo rjave barve), smo dokumentirali vkop
SE 7218/19, 7214/15. Na tlaku pa smo dokumentirali tudi popravilo SE
7067=7213=7212, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov, nad njim pa je bil
pripadajoči sediment peščenega melja rjave barve. Popravilo pa je imelo še manjše
popravilo SE 7219, odtis tramu SE 7196/97 ter vkope SE 7221/22, 7223/24. Pri tej
fazi pa je potrebno opozoriti še na ostalo dogajanje v prostoru. Med izkopavanjem
smo namreč le na tem delu zasledili neke bivalne ostaline. Ali nam to dejstvo govori o
močnem posegu v ta prostor (poseg v času latena smo že večkrat omenili), ki je lahko
uničil tudi to fazo. Z zagotovostjo lahko trdimo, da je latenski poseg uničil dele hiš, ki
so se nahajale na najsevernejšem delu izkopnega polja. Ali pa gre zgolj za skrčenje
naselja. Pri tem bi namreč v tej fazi delovala le še hiša 28.

•

Hiša št. 14+22 je bila pravokotne oblike. Ohranjena dolžina tlaka je merila 15 m,
prava širina pa ni znana, saj je bil tlak uničen (presekan) z rimskim jarkom SE 1918,
tako da lahko govorimo le o ohranjeni širini, ki je 2 m. Močno poškodovan tlak SE
5098=5044, ki je bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov rumene barve, je ležal na
tlakovanju SE 5078, orientiranim S-J. Tlak je bil dodatno uničen še z recentnim
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vkopom SE 5001, rimskimi jarki za barake SE 3065/66, 5031/32, 5156/57, 5029/30 ter
velikim rimskim vkopom za jarek SE 1918.
•

Hiša št. 15 v tej fazi ni več v uporabi! Č ez njo se razširi cesta SE
3112=1943=1948=1946=1228.
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III. NASTANEK ORGANIZIRANE NASELBINE IZ ČASA MLAJŠE
ŽELEZNE DOBE
(Petra Vojaković)
V 3. st. pr. n. št. pride do ponovne obuditev naselja, ki nastane na delu ruševine naselja iz
starejše železne dobe. Naselje je na vzhodu segalo do manjšega potočka, ki je tekel izpod
Grajskega griča proti Ljubljanici. Zamočvirjeno brežino struge potoka so utrdili z večjimi
kamni, podprtimi z lesenim prepletom, del brežine pa celo s suhozidno škarpo. Najverjetneje
so s to konstrukcijo skušali regulirati vodo in si olajšati dostop do nje (Priloga 6).
Vzhodno od struge smo dokumentirali le cesto, orientirano sever-jug, z odtisnjenimi
kolesnicami in ostanke lesenega vodnega zbiralnika v jami.
Ogromno površino na zahodni stran struge pa so tlakovali s prodniki. Tlakovanje se proti
severu zoži v tri vzporedne ulice, zgrajene iz prodnikov, ki se na skrajnem severnem delu
izkopnega polja spet razširijo v širše tlakovano območje.
Med vzporednima ulicama so bile postavljene lesene hiše. Zdi se, da raster poselitve mlajše
železne dobe posnema starejšo zasnovo mesta. Tudi celoten način gradnje naselja
spominja na tehnike starejše železne dobe. Zaradi številnih podobnosti med enim in drugim
obdobjem pa se poraja vprašanje ali lahko govorimo o ponovni obuditvi ali celo o kontinuiteti
naselja?
Naselbina je bila v eni izmed faz skoraj v celoti požgana, vendar so izkopavanja pokazala, da
so naselje ponovno obudili. Vzhodni rob keltskega naselja, odkrit na Tribuni, je živel še vsaj
v prvi polovici 1. st. pr. n. št. Nekje od sredine 1. st. pr. n. št. pa se je verjetno keltsko naselje
nekoliko skrčilo. Na Tribuni namreč manjkajo plasti iz druge polovice 1. st. pr. n. št., ki bi
bile primerljive z ostanki na Starem in Gornjem trgu.17
Cesta, tlakovanje, ulice in uličice oz. medhišna tlakovanja so bila zgrajena iz prodnikov in
manjših peščenjakovih lomljencev, nad njimi pa se je kot odraz uporabe nabiral sediment
peščenega melja temno sive barve. Po njih je potekala glavna komunikacija v naselju. Glede
na odtisnjene kolesnice na obsežnem tlakovanju SE 3622 =6308, 6262, 6165, 6836 in cesti SE
3082 lahko predvidevamo vožnjo z vozovi po njih. Glede na uporabo obeh tlakovanih voznih
območji (obsežnega tlakovanja in ceste), ki sta bili orientirani sever-jug, se poraja vprašanje,
ali je bila pod rimsko cesto, ki smo jo zasledili pri nadzoru izkopa za kineto, na skrajnem
severnem delu, izven izkopnega polja, starejša staroselska cesta, orientirana vzhod-zahod, ki
bi tako povezovala obe tlakovanji usmerjeni sever-jug.
Ulice so bile v uporabi dalj časa. S časoma so jih le obnavljali oz. dograjevali, lega in
orientiranost vzhod-zahod oz. sever-jug, pa sta ostala skorajda ves čas nespremenjena.
Uličice oz. medhišna tlakovanja pa so imela krajšo časovno uporabo kot ulice, saj se s
prezidavo hiš, spremeni tudi njihova lega (če so hišo povečali, vmesno tlakovanje izgine, če
so jo zmanjšali nastane novo).

17

Vičič 1993, 1994, 2002.
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Slika 13: Pogled na del latenske naselbine v SEK 3c in d.

Kot smo že omenili smo na območju Tribune zadeli na naj vzhodnejši rob latenske naselbine,
ki je nastal na delu ruševine iz starejše železne dobe (Slika 13). Predhodna izkopavanja na
Gornjem in Starem trgu so pokazala, da smemo naselbino pričakovati vse to omenjenega
predela (Vičič 1993, 1994, 2003). Znane pa so tudi številne najdbe pod dvoriščem SAZU, v
strugi Ljubljanice in širšem območju Ljubljanskega barja (Puš, Plesničar, Slabe 1973).
Na celotnem raziskanem arealu smo zasledili le en tip zgradbe oz. hiše, in sicer manjše eno
prostorne hiše (pribl. 6 m). Pri tem pa moramo opozoriti, da je bila večina hiš močno
poškodovana, zaradi mlajših posegov na tem območju, predvsem v zg. rimskem času, ko je
rimska vojska na tem območju zgradila veličastno fortifikacijo (dva rimska obrambna jarka in
nasip). Ali lahko ločimo funkcionalnost posameznih hiš? Katere so stanovanjske in katere so
v uporabi kot gospodarska poslopja? Glede na to, da so bili v naselju najdeni predmeti, ki nam
pričajo o metalurški dejavnosti, bi pričakovali, da so bile nekatere hiše oz. zunanja območja
najverjetneje v uporabi kot gospodarski objekti oz. območja! Lončarska peč na brežini
potoka, ostanek močno poškodovane peči, v kateri smo dobili staljene kapljice brona in stekla
in bližina utrjenega potoka (vir vode), bi lahko bili zadostni razlogi, da govorimo ne samo o
bivalnem, ampak tudi gospodarskem območju tega naselja. V neposredni bližini metalurše
peči smo zasledili odtise tramov SE 7179 in 7180. Ali nam odtisi nakazujejo ostanek hiše, ki
ni imela posebnega tlaka ali nam govori o ograjenem, s streho kritem prostoru, ki je ščitil
ogenj v peči in ognjiščih pred neprimernim vremenom?
Hiše oz. hišni tlaki so bili v večini primerov postavljeni neposredno na osnovo (ruševino
naselja iz starejše železne dobe), razen v nekaterih primerih smo zasledili nasutje rumenkasto
sive gline. Ponekod pa so območje hiše še utrdili z zemljenim nasutjem z veliko kamenja.
Tlaki v hišah so bili po večini izdelani iz zdrobljenih oranžnih glinastih muljevcev, rumenih
peščenjakov in sprijetega sedimenta. Tlaki keltskih hiš ne obsegajo celotne površine med
ulicami, kakor pri halštatskih hišah, temveč so površine manjše in bistveno tanjše (pribl. 3
cm). Mogoče so bile lesene stavbe manjše in postavljene znotraj dvorišča, zamejenega z
ulicami. Eno dvorišče bi lahko tako predstavljajo eno družino ali gospodinjstvo.
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Ostanki tramov oz. odtisi tramov, ki smo jih zasledili ob robovih tlakov oz. hiš, nam
najverjetneje predstavljajo nosilce glavnih lesenih sten! Pri tem se seveda poraja vprašanje,
kako so bile hiše sploh zgrajene?! Definitivno nam ostanki tramov pričajo o brunastem
načinu gradnje lesenih hiš (Slika 14). Kamnitih temeljev, na katerih bi lahko stala bruna,
med izkopavanjem nismo zasledili, ne moremo pa preko dejstva, da je bila celotna latenska
naselbina močno poškodovana. Še več. V fazi požara, ki uniči skoraj celoten areal naselbine
(do kamnite škarpe na brežini struge), smo dokumentirali in situ ostanek ene izmed sten. S
tem ostankom lahko razjasnimo celotno gradnjo latenske naselbine. In sicer, ostanki so
pokazali, da so bila lesena bruna ometana z ilovico (hišnim lepom), ometan pa je bil tudi stik
tlaka s steno. Ta način gradnje v istem časovnem horizontu pozna tudi Kučar (Dular 1995).
Zanimiva pa je tudi ugotovitev, da v fazi latenske naselbine izgine stojkast način gradnje.
Spet pa moramo biti previdni pri ugotovitvah, zaradi močne poškodovanosti objektov.

Slika 14: Pogled na ostanke hiš v naselbini (SEK 3d).

V skoraj vsakem prostoru znotraj hiše so bila tudi ognjišča oz. kurišča. V večini primerov so
bila ognjišča zgrajena iz kamnite podlage (prodniki ali peščenjakovi lomljenci, ki so dober
izolator za zadrževanje toplote), podlago pa so nato premazali z glino, ki je zaradi nenehnega
stika z ognjem otrdela in pordečela. Nekatera ognjišča so bila v uporabi dalj časa, kar pomeni
da se zasnova oz. tloris in lega nista spreminjal, spreminjala in obnavljala pa se je osnova in
premaz. Skoraj okoli vsakega ognjišča je bilo oglje, kar priča o uporabi in čiščenju le-tega.
Nekatera ognjišča pa so bila le zamazana z glino iz obdana s kamni (peščenjakovimi
lomljenci). Ognjišča so bila ne glede na različen tip izgradnje pravokotne, ovalne oz. okrogle
oblike. Pri tem pa je potrebno izpostaviti posode vgrajene v zgoraj omenjena ognjišča
(Slika 15). Zaradi prisotnosti ostankov žganine na dnu posod in zmerne ožganosti le-teh, smo
predvidevali, da gre za posode v katerih so shranjevali žerjavico. Kot zanimivost pa lahko
omenimo še številna ognjišča, ki nekako stojijo izven hišnih prostorov, na dvorišču. Pri tem
obstajata dve teoriji. Prva, možno je, da vse hiše niso bile tlakovane, ampak so imele
enostaven, zemljeni temelj, in jih zaradi podobnosti tal nismo posebej opazili. Drugo možnost
pa nam ponujajo odtisi tramov SE 7179 in 7180. Ali nam tej odtisi prikazujejo neko
zagrajeno, s streho krito območje?
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Slika 15: Pogled na ognjišče z vgrajeno posodico.

Na brežini v neposredni bližini struge potoka, smo odkrili lončarsko kupolasto peč (Slika
16) za fino posodje. Peč je bila vkopana v tlakovanje SE 7206. Struktura krožne peči (premer
1, 5 m) je bila izdelana iz plasti zametane ilovice, ki je bila z uporabo prežgana. Na dnu je bila
plast ilovice. Polkrožne stene, debele 35 cm, so se dvigovale v kupolo. Prečni kamnit zidec je
podpiral glineno rešetko ali perforirano ločilno ploščo. Ta je ločila kurišče z ostanki oglja od
zgornjega žgalnega prostora kupolaste oblike, v katerem so žgali keramične posode.
Manipulativni prostor je bil od kurišča v peči ločen s kamnito konstrukcijo.

Slika 16: Pogled na lončarsko peč v SEK 3c.
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Leseni vodni zbiralniki
Na najdišču so bile na obeh straneh potoka odkrite mnoge večje jame z ostanki lesa,
domnevno iz latenskega obdobja. Nekatere so služile za vodna zajetja ali zbiralnike. Les v
enem izmed njih je bil radiokarbonsko datiran v čas konca 3. – 2. st. pr. n. št.
Na vzhodnem delu struge so bile v južni del ceste SE 3082 vkopane številne večje jame SE
4009/10, 4267/66=4233/34 in 4283/82=4211/12. V jami SE 4009 (pribl. 2,5×2 m) pa smo
dokumentirali tudi ostanke neke lesene konstrukcije, ki pa je bila močno poškodovana.
Ostanki močno poškodovanih lesenih desk so bili tesani. Glede na paralel vodnega zbiralnika
na drugi strani struge, bi lahko tudi tukaj pričakovali nekakšen leseni zaboj oz. škatljo.
Ostanki treh vogalnih stojk pa nam lahko pričajo o ostankih dodatnih lesenih podpornih
stebrov.
Prav tako pa so bile večje jame odkrite tudi na juhozahodnem robu obsežnega tlakovanja SE
3622, ki so bile verjetno vkopane z nivoja prvotnega tlakovanja. Zaradi mehkega zasutja so se
v večino pogreznile mlajše plasti, ki so bile nasute nad njimi.
V jugozahodnem kotu tlakovanja je bil odkrit vodni zbiralnik z leseno škatlo SE 3924 (Slika
17). Na dno pravokotne jame SE 3908 (dim. 2 x 1 m, glob. 70 cm) sta bili položeni dve
vodoravni deski (skupne dim. 1,4 x 0,9 m, debeline 2 cm), nanju pa lesen okvir iz ene vrste
desk (dolžina desk 1,60 m, višina 6-10 cm, debelina 2 cm), ki so bile križno spojene (Slika
17). Zaradi okroglih odtisov v vogalih jame, bi lahko sklepali o dodatnih lesenih podpornih
stebrih. Po opustitvi je bil zbiralnik zasut z redkimi odlomki fine in obilico grobe latenske
keramike ter polnilom z veliko oglja, lesenih ostankov in kosti (polnilo SE 3909).
Največ jama SE 6360 ogromnih dimenzij (7,55 x 3,40-4,20 m, glob. 0,5-0,8 m) je bila skupek
več manjših jam s podobno funkcijo (trojna jama SE 6425, jama SE 6427), saj so bili na dnu
vseh odkriti večji/daljši kosi obdelanega lesa (VZ 1267-1269), ki bi lahko pripadali
nekakšnim konstrukcijam. Spodnje polnilo jam (SE 6426, 6428) iz zelo temno sivo rjave
meljasta gline je vsebovalo še pesek, prodnike, obilico, lesa oglja in kosti. V severozahodnem
delu ogromne jame SE 6360 je bila trojna jama SE 6425 (dim. pribl. 0,92 x 0,61 m, 1,18 x
0,85 m, 1,07 x 0,80 m; pribl. glob. 0,16-0,6 m) oz. njeno polnilo SE 6426 prekrito z 20-28 cm
debelo plastjo rumene meljaste gline (SE 6418), premetane sterilne osnove SE 1909. To bi
lahko pridobili pri kopanju novega zbiralnika, morda jame SE 6427 (dim. 1,5 x vsaj 1 m,
glob. 0,20-0,45 m), ki se je nadaljevala proti JZ izven izkopnega polja. Odnosi med enakimi
polnili se niso jasneje videli. Nad glino SE 6418 je bila nato nasuta debelejša plast SE 6233
zelo temno sivo rjave meljaste gline z obilico lomljencev in prodnikov ter vmesnimi
peščenimi lečami. Nastanek plasti SE 6233 morda že sovpada z mlajšimi kamnitimi nasutji
SE 6235 ali SE 6167 oz. popravili tlakovanja SE 3622. Ob robovih jame so se deloma vdrla
tudi območja tlaka SE 3622, kar bi morda nakazovalo na zgodnejši izkop jame SE 6360.
Podobni sta bili tudi večji okrogli jami SE 6242 in SE 6236 v bližini. Jama SE 6242 (premer
2 m, glob. 1,3 m) je bila zapolnjena s polnilom SE 6212 iz zelo temno sivo rjave peščene
gline z obilico peska, prodnikov in lomljencev, ki je bilo v spodnjem delu pa je zelo temno in
mehko z veliko oglja.
Na dnu jame SE 6236 (premer 1,4 m, glob. 0,7-0,9 m) so bili odkriti ostanki lesa (VZ 1260),
nanje so bili nabiti večji kamni z zelo temno sivo rjavim glinastim meljem z lesom in ogljem
(spodnje polnilo SE 6239, v debelini 0,25 cm) in nato nasuto polnilo SE 6237 iz zelo temno
sivo rjave meljaste gline z ogljem in lomljenci, ki bi bilo lahko posedla plast SE 6026.
V kv. M5, na skrajnem severozahodnem robu IP je bil odkrit podoben zbiralnik. Jama SE
6678 je imela zelo navpične stene in popolnoma pravokoten tloris (dim. 1,97 x 1,38 m, gl.
1,28 m). Nedvomno je bila v njej postavljena podobna lesena konstrukcija kakor v zbiralniku
SE 3909, od katere pa je ostal le odtis. Ob njej je bila odkrita še manjša okrogla jama SE 6732
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(dim. 0,84 x 0,68 m, gl. 0,83 m), ki je bila zapolnjena z enakim polnilom SE 6677 iz zelo
temno sivega meljaste gline z veliko kamnov in oglja, predvsem v spodnjem delu.

Slika 17: Pogled na lesen vodni zbiralnik in detajl sedlaste konstrukcije lesenega vodnega zbiralnika (SEK 2).

Potok in močvirje
Žal so bile plasti na obeh brežinah popolnoma odnešene z izkopom rimskih obrambnih
jarkov, kar otežuje povezavo stratigrafske frekvence v strugi in v naselju. S tem sta bila
uničena tudi oba robova poglobljene struge potoka.
V osrednjem delu odkrite dolžine potoka so prebivalci sezidali kamnito škarpo (SE 5546)
(Slika 18). Večji apnenčasti bloki so bili zloženi, eden nad drugega, v suhi zid. Zunanja,
vzhodna fronta zidu je bila dokaj poravnana. Škarpa je bila ohranjena v višino okoli 46-77
cm, široka 53-80 cm, izkopana pa v dolžini 14,60 m. Na zunanji strani je bila škarpa podprta
tudi z lesenim stebrom (SE 5563, VZ 1336), ki je bil podložen z večjim lomljencem (SE
5564) in na vrhu ožgan. Brežino za škarpo so zasuli in dvignili (S3a: SE 5554?).
Više in niže od suhega zidu so zamočvirjeno brežino zajezili z lesenim prepletom ali ogrado
(SE 3760, 5541, 5549, 5558, 2514, 2504, 2324, 2480?, 1875) (Slika 19), s čimer so tudi
regulirali korito potoka (negativ SE 3813). Preplet so nekajkrat tudi popravili in prestavili. Z
različnimi prepleti so oblikovali večja in različno široka zamočvirjena območja, kjer je
zastajala voda in je nastajala zelo temno sivo rjava do črna šotna plast (SE 3759, spodnji del
3618, 5534, 5543). Šotne plasti so bile plastovite in so vsebovale veliko homogenega
organskega materiala (do 30-40%). Zamočvirjena območja so morda služila aktivnostim, za
katere so potrebovali vodo. Ponekod so to zamočvirjeno brežino dodatno utrdili z večjimi
kamni (SE 3687, 5561, 5544?, ) (Slika 20), da se jim ne bi udiralo. S tem so si omogočili lažji
dostop do zamočvirjenih mlakuž in dostop do vode v potoku, ki je lahko služila za pitje,
pranje, strojenje kož in najrazličnejše druge dejavnosti. Na zgornjem delu potoka je utrjena
površina iz prodnikov in lomljencev (SE 2329, 2470) obsegala veliko območje, skoraj celotno
širino struge. Med njimi smo odkrili tudi nekaj odlomkov ročnih mlinov, lesenih in kovinskih
predmetov ter loncev. Ponekod so poleg večjih kamnov nasuli tudi plast rumene gline SE
2472. Niže od suhega zidu (S2) pa je bil preplet s kamnito utrditvijo od brega oddaljen le
meter ali 1,5 m.
Tudi vzhodna brežina je bila deloma zamočvirjena, saj je na robovih nastala črna plast gline z
veliko organogenega mulja (SE 3761= S3a), med katerimi smo odkrili tudi nekaj odlomkov
latenske keramike. Toda te brežine potoka prebivalci keltskega naselja niso urejali. Odkrili
smo le skupino zapičenih neobtesanih kolov (SE 3892, VZ 1184-1192) v kv. F-G/10-11.
Osem kolov iz debel jelše (okroglega preseka, premera 6-11 cm) je imelo ohranjeno lubje, na
dnu pa so bili zašpičeni. Le eden je bil obtesan že više. Večinoma so bili zabiti 40-60 cm in
nekateri so bili vidni že z nivoja SE 3609, večinoma pa so bili ohranjeni šele z nivoja plasti
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SE 3761. K utrditvi vzhodnega brega bi lahko pripisali tudi nasutje izredno velikih
lomljencev peščenjaka (SE 2524) poleg najširšega zamočvirjenega območja s prepletom.
Potem ko urejene brežine potoka prebivalci naselja niso več uporabljali, je potok izstopil iz
reguliranega korita in nadaljeval z nasipavanjem celotnega območja globoke struge z
aluvialnimi peski. Plast SE 3609 (=5617) je tako nastajala dolgo obdobje, pod različnimi
pogoji. Nekaj cm debele lamele sivega finega in drobnega peska ter temno rumenkasto
rjavega grobega peska so nastale z aluvialnim nanosom. Barvne razlike pa so posledica
različnih oksidacijskih pogojev. Leče drobnega peska predstavljajo dna korita manjših
potočkov, ki so tekli iz Grajskega griča proti Ljubljanici. Potočki so se oblikovali stohastično
in so velikokrat spreminjali svoj tok. Med lameli peska pa so bile ujete lamele organogenega
mulja iz temno sivega meljastega peska, melja in drobci oglja (debeline od par do 10 cm). Te
naj bi nastale z naplavinami in zastajanjem vode izven korit potočkov v nekem obdobju,
morda dvigom in poplavljanjem Ljubljanice. Enakega nastanka so tudi izmenjujoče
naplavinske in aluvialne lamele v plasti SE 3611, ki je sivo in temno sivo obarvana zaradi
različnega oksidacijskega okolja v postdepozicijskem obdobju oz. zaradi visoke podtalnice
vse do današnjih dni. Na jugozahodnem robu IP v S2 (v sondi 14, profil 1053) se je s
sedimentacijo struga po opustitvi keltskega naselja zapolnila za do 60 cm (če upoštevamo še
SE 3611 do 90-100 cm). Više proti Grajskemu griču pa je bila sedimentacija v tem obdobju
veliko manj intenzivna.
Popolnoma isti procesi sedimentacije aluvialnih in naplavinskih plasti so se odvijali že pred in
med ureditvijo potoka s strani keltskega prebivalstva. Na robovih so načeloma nastajali
močvirski sedimenti (npr. SE 3759 in 3761), ki pa so bili z izkopom rimskih obrambnih
jarkov presekani. Prav tako so lamele (SE 5617=3609) zaprle tudi žganinske plasti z ostanki
ruševine keltskih stavb ob škarpi SE 5546. Te lahko povežemo s požarom v keltskem naselju
v 5. fazi nastanka naselbine.
Procesi sedimentacije so bili verjetno prekinjeni s ponovno regulacijo potoka. Nekje na
sredini starejše struge je bil izkopan jarek SE 3682=2327=5538. Jarek je bil širok do 1,5 m in
globok vsaj 60 cm. V preseku je imel obliko črke V s prirezanim dnom. Jarek ali korito
potoka se je nato naravno zapolnilo z aluvialnim nanosom različnih peskov na dnu
vsakokratnega korita potoka in temno rjavim organogenim muljem, ko je voda v jarku
zastajala (SE 3682 = 5540 =2328?). Sestava je tako podobna lamelam v plasti SE 3609.
Nad jarkom je nato nastala plast finega sivega melja SE 1872 (=5269, 5267, 5167), debela 30
cm, s katere so bili vkopani jarki rimskega vojaškega tabora. Vsebovala je že nekaj rimskih
najdb.
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Slika 18: Pogled na suhi zid, leseni preplet in kamnito utrditev brežine v SEK 3a.

Slika 19: Pogled na leseni preplet.
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Slika 20: Pogled na kamnito utrditev brežine v SEK 2.

NAČIN FAZIRANJA:
Spreminjanje ulične mreže je bilo glavno izhodišče faziranja naselja iz srednje in pozne
mlajše železne dobe. To pomeni, da smo vsak premik ulice dokumentirali in interpretirali kot
neko novo fazo dogajanj v naselbini. K tej odločitvi je botrovalo predvsem nenehno
obnavljanje tlakov v hišah, ki smo jih dodobra dokumentirali tekom izkopavanj. Zaradi očitno
ne dovolj obstojnega materiala, ki so ga uporabljali za izgradnjo tlakov ali zaradi preveč
zamočvirjenih tal, so morali prebivalci tlake kar naprej popravljati. Številni popravki pa se
nam, ne samo zaradi svoje količine, ampak tudi zaradi najverjetnejših kratkih časovnih
obdobij, niso zdeli primerni, da bi jih vzeli kot vodilo za določanje faz. Posamezne faze, ki
smo jih dobili tekom analize stratigrafskega izkopavanja, pa bomo lahko potrdili ali ovrgli
šele, ko bo analizirano tudi vso gradivo iz te naselbine.
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I. FAZA: OBDOBJE MED OPUSTITVIJO HALŠTATSKE NASELBINE IN
NASTANKOM KELTSKEGA NASELJA
Po opustitvi življenja v naselju iz starejše železne dobe se na to območje začnejo odlagati
ruševinske in žganinske plasti SE 6181 in SE 6355, ki sta bili rjavo sive barve in sta vsebovali
veliko drobcev oglja in zdrobljenih peščenjakov rumene in rdeče oranžne barve. Na te
ruševinske plasti pa se je odložila prva zemljena plast (hiatus) SE
6859=7325=6914=6908=8217=8270 z veliko oglja, ostankov halštatskih tlakov in kamnov
(debelina 15 cm). Nad tem pa je nastal humusni zgornji del plasti SE 6859=6706=7422=6914
iz rjavega glinastega melja z vključki drobcev zdrobljenih oranžnih skrilavcev/muljevcev in
peščenjakov ter manj kamenja. Na območju hiš jih lahko vzporejamo z ruševinskimi plastmi
SE 6914, morda 6928, kamnitimi nasutji SE 6793, 6867, 6896 in nekoliko bolj zemljenimi
ruševinskimi plastmi SE 6830, 6861.
Pravzaprav ni čisto jasno, ali so se plasti, ki smo jih zasledili tekom izkopavanj same odlagale
na tem območju, in bi jih lahko interpretirali kot interfacij med Ha in Lt obdobjem? Kar bi
pomenilo, da naselbina v nekem časovnem obdobje zamre, v času nenaseljenosti se na
območje nalagajo že omenjene zemljene plasti, nato pa jo spet obudijo nova ljudstva, ki
pridejo na to območje v 3. st. pr. n. št. in si postavijo novo naselbino s podobno
organiziranostjo in s podobnim načinom gradnje, kot v starejši železni dobi. Pri teh podatkih,
ki smo si jih pridobili pri izkopavanju, pa bi lahko predvideli še eno usodo naselbine. In sicer
bi eventualno lahko govorili o kontinuiteti naselbine. Namreč najmlajša faza Ha naselbine je
bila na nekaterih mestih tako močno poškodovana, da bi lahko sklepali, da so nova ljudstva,
ki so prišla na to območje posegla v še živečo naselbino. Kar bi pomenilo, da so po posegu,
neravna območja izravnali oz. nasuli s plastmi SE 6859=7325=6914=6908=8217=8270 oz.
SE 6859=6706=7422=6914. Č e bi torej upoštevali te domneve, pa bi lahko govorili o
kontinuiteti tega naselja, in sicer od 10-1. st. pr. n. št. Vse te domneve pa bodo obrodile
sadove šele po analizi kovinskega in keramičnega gradiva.

II. FAZA:
Tlakovanje
V
tej
fazi
postavijo
obsežno
tlakovanje
SE
3622=6863=7206=7244=7226=7315=7387=7159=7367=7268=6308=7354, 6262, 6165,
6836, 3638 (Slika 21, 22), ki je bilo zgrajeno iz prodnikov (do 15 cm), peščenjakovih
lomljencev (do 10 cm) in temno rjavega peščenega melja. Izkopana površina tlakovanja je
obsegala prostor med zahodno brežino potoka, hišami, ter se je nadaljevala izven izkopnega
polja v smeri proti Ljubljanici (JZ). Gre za več kot 700 m2 površine, najdaljše stranice
tlakovanja so merile 34,5 m in 32 m. Tlakovana površina se je spuščala od hiš latenskega
naselja proti Ljubljanici.
Tlakovanje SE 3622 je bilo skrbno izdelano iz nabitih apnenčastih prodnikov (velikosti 6 do
15 cm) brez vmesnih prostorov, za vezivo pa je bil uporabljen pesek. S tem so ponekod
prekrili, drugje pa uničili starejše strukture halštatskega naselja.
Na velikem območju (kv. L-M 9-12) je predstavljala spodnji del tlakovanja osnova iz zelo
zbitega drobnega prodnatega peska SE 3885=3828, ki je bila z uničenjem predhodnih struktur
izdelana v latenskem obdobju ali je bila ostanek starejšega tlakovanja, saj je bila po sestavi
enaka nasutjem v ulicah halštatskega mesta. Drugje so za osnovo uporabili nasutja iz
lomljencev peščenjaka SE 6214 ali večjih prodnikov SE 6395.
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Ohranjene kolesnice v tlakovanju SE 3622 pričajo o vožnji z vozovi po ogromni tlakovani
ploščadi. Kolesnice so večinoma potekale v smeri S-J z rahlim odmikom proti SZ (SE 6265,
6256/6257, 6368/6309, mogoče 6224, SE 6374/3, 6376/5, 3737, 3712/3713, 6838/6839,
6904/6905, 6906/6907), redke tudi prečno v smeri Z-V ali SZ-JV (SE 6361/2, mogoče 6223).
Najdbe v tlakovanju so bile redke, predvsem kovinske, ki so slabše časovno določljive.
Zajemajo daljše časovno obdobje starejšega in mlajšega halštata (skitska puščica itd.). Skoraj
tik nad tlakovanjem so bile ponekod odkrite tudi zgodnje rimske najdbe.
Očitno je bilo tlakovanje dalj časa v uporabi, vsaj v obdobju življenja latenskega naselja.
Ponekod so prvotno tlakovanje na vzhodnih robovih nekoliko skrčili s postavitvijo novih
stavb ob velikem trgu. Tlakovanje so deloma prekrili s tlaki hiš. Podobno vlogo bi lahko
imele tudi jame za stojke, ki so tlakovanje prebijale (SE 6208/9, 6190/1, 6840/41, 6843/44,
6853/54; linija stojk premera 10-20 cm: SE 6170/6171, 6182 /3, 6184/5, 6186/7,
6188/9=6318/9).
Zaradi naraščanja blata nad tlakovanjem so se vrstile mnoge obnove in popravila tlakovanja z
novimi kamnitimi nasutji, ki so bila manj skrbno nasuta. Večinoma so uporabili večje peščene
in apnenčaste lomljence, vmes pa manjši delež apnenčastih prodnikov SE 6167, 6169, 6147,
6160, 6234, 6835, 6860, 6864, 3735, 3626; redkeje večje prodnike SE 6207, 6840, izjemno
velike lomljence npr. SE 6211, 6226, pesek SE 6227 ali peščenjake SE 6192. Med kamnitimi
nasutji smo zasledili več zemljenih plasti SE 6232, 6210, 6217, 6863, morda 6837, ki
predstavljajo krajše časovne intervale, ko se je zaradi vremenskih razmer in erozije na
tlakovanju nabralo veliko blata in prsti, kar je povzročilo tudi omenjena popravila. Poleg tega
so vsa mlajša kamnita nasutja vsebovala veliko zemljenega materiala, ki je zapolnilo
nepravilne prazne prostore med nepravilno nasutim kamenjem. Po načinu izdelave so se tudi
močno razlikovale od samega tlakovanja 3622, ki je imelo peščeno vezivo in je imelo skrbno
položene prodnike brez večjih vmesnih prostorov. Najpogosteje so kamenje nasipavali na
nižjih delih tlakovanja, ki so bila bolj izpostavljena delovanju in zastajanju vode ob nalivih in
nabiranju blata. O prekinitvah uporabe tlakovanja, vsekakor pa o delovanju ognja v bližini, bi
morda kazale tudi plasti žganine in lepa, ki so bile ponekod odkrite med različnimi mlajšimi
nasutji, in sicer SE 6244, 6215, 6216. Na jugozahodnem robu je bila odkrita tudi linija
kamnov SE 3734, ki je delovala lahko kot zidek ali pregrada. Najstarejše plasti uporabe in
popravil bi lahko prepoznali v plasteh SE 6235, 6262, 6249, 6234 itd., najmlajše pa v plasteh
SE 6147, 6160, 6167, 6835, 3735 itd.
Najdbe v mlajših kamnitih nasutij so težko določljive, najmlajše pa zajemajo predvsem čas
zgodnjega rimskega obdobja ali romanizacije (druga polovica/zadnja četrtina 1. st. pr. n. št.)
neposredno pred in ob postavitvi prvega vojaškega tabora. V tem obdobju je verjetno nastala
plast SE 6026=3621, 6783, 6827, 6154, 6213, 6291, siva 6549, 6607 iz zelo temnosivkasto
rjave meljaste ali peščene gline z veliko drobci oglja (10%), prodnatim peskom, prodniki in
lomljenci. Plast je prekrivala starejše tlakovanje s popravili in vmesnimi zemljenimi plastmi
nad njim. Po najdbah sodeč je plast SE 6026=3621, 6783, 6154, 6291 nastala po opustitvi
latenskega tlakovanja, ob ponovni rabi prostora in postavitvi starejšega vojaškega tabora
konec 1. st. pr. n. št. Ponekod smo to zgornjo zgodnje rimsko plast npr. SE 6026, 6154, 6291,
siva 6549, 6749 uspeli ločiti od spodnjih starejših zemljenih nasutij nad latenskim
tlakovanjem (predvsem na območju sektorja 3b, deloma v S2). Večinoma pa zaradi podobne
sestave to ni bilo mogoče tako da smo vse plasti, zgodnje rimske in latenske, združili v iste
stratigrafske enote (posebej za SE 3621 in 6783), kar se je lepo pokazalo na severnih robovih
tlakovanja, kjer so bile nad tlakovanjem in njegovim sedimentom postavljene latenske hiše
(npr. glej plast 6783(B), 6826, 6872, 7423).
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Slika 21: Pogled na kamnito tlakovanje v latenskem naselju (SEK 2).

Slika 22: Pogled na kamnito tlakovanje in odtisnjene kolesnice na njem (SEK 3b).

V tlak je bila vkopana tudi lončarska peč (vkop SE 7294), in sicer na robu brežine potoka .
Polkrožne stene iz zametane ilovice (SE 7087, 7088) so se dvigovale v kupolo. Prečni kamnit
zidec (SE 7410) je podpiral glineno rešetko (SE 7409). Ta je ločila kurišče z ostanki oglja (SE
7411) od zgornjega žgalnega prostora, v katerem so žgali keramične posode (3. – 1. st. pr. n.
št.). Dno peči SE 7549. Lončarska peč je imela na SZ delu manipulativni prostor. Dohod do
peči je bil utrjen s peščenjakovimi lomljenci (SE 7496). Po opustitvi peči je bil manipulativni
prostor zapolnjen z ruševinsko plastjo SE 7495.
Na tlaku pa smo dokumentirali še jamo SE 7295/96, ki bi jo lahko interpretirali kot odpadno
jamo. V tlorisu je bila ovalne oblike, rob vkopa pa je strmo prešel v steno jame. Dno je bilo
skorajda ravno. Jama je bila zapolnjena s skoraj celimi posodami in ostalim odpadnim
keramičnim gradivom, peščenjakovimi lomljenci (do 40 cm), prodniki (do 5 cm) in peščenim
meljem zelo temno rjave barve.
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Na vzhodni strani struge pa smo našli 6 m široko cesto SE 3082=1910=1911=1225, ki je bila
zgrajena iz prodnikov (do 10 cm), peščenjakovih lomljencev (do 10 cm) in peščenega melja,
temno sive barve. Cesta je bila orientirana S-J in se je na obeh straneh nadaljevala izven
izkopnega polja. Na rob ceste pa so bile vkopane tudi večje jame SE 4009/10,
4267/66=4233/34 in 4283/82=4211/12. V jami SE 4009 (caa. 2,5×2 m) pa smo dokumentirali
tudi ostanke neke lesene konstrukcije, ki pa je bila močno poškodovana. Ostanki močno
poškodovanih lesenih desk so bili tesani. Glede na paralel vodnega zbiralnika na drugi strani
struge, bi lahko tudi tukaj pričakovali nekakšen leseni zaboj oz. škatljo. Ostanki treh vogalnih
stojk pa nam lahko pričajo o ostankih dodatnih lesenih podpornih stebrov.
Ostalega gradiva, ki bi pripadalo latenskem obdobju na tej strani nismo zasledili.
Obsežno
tlakovanje
na
zahodni
strani
struge
SE
7206=7244=7226=7315=7387=7159=7367=7268=3622=6308=6863=7354, 6262, 6165, 6836
se je proti severu zožilo v dve vzporedni ulici SE 5117 in SE 6873 s sedimentom SE
6701=6775, ki je nastal tekom uporabe ulice. Ulici sta bili orientirani S-J, široki 1,80 – 2,5 m
in zgrajeni iz peščenjakovih lomljencev, prodnikov in peščenega melja temno sivo rjave
barve. Na skrajnem severnem delu izkopnega polja pa sta se ti ulici spet razširili v obsežnejše
tlakovanje SE 8226=8161=8154, ki pa se je nadaljevalo izven izkopnega polja, tako da nam
dejanska dolžina in širina nista znani. Možno bi bilo, da je se to tlakovanje povezalo z
kakšnim izmed nasutji oz. je bilo del tega nasutja, ki smo jih odkrili pri izkopu za kineto,
interpretirali pa smo jih kot različna nasutja rimske ceste, orientirane V-Z.
Med vzporednimi ulicami pa so bile postavljene hiše.
•

Hiša št. 1 je bila izredno poškodovana. Dokumentirali smo močno poškodovane
zemljene plasti z obilico kamnov SE 6793, 6867, 6896 in zemljeno plast z obilico
oglja in lepa SE 6831, ki so nastale ali kot ruševine starejšega mesta in paleohumus ali
kot namenske utrditve in nasutja za postavitev prvega tlaka. Plast rumenozelenkaste
sive gline SE 6861 bi lahko predstavljala ostanek močno poškodovanega tlak hiše na
tej izravnavi. Ožgana lisa SE 6831 pa potrjuje hodno površino na omenjenem nivoju.
Hiša je na Z ležala ob ulici SE 6873, na SV pa je bila močno poškodovana z recentnim
vkopom za klet SE 6000.

•

Hiša št. 2 Neposredno nad plastjo SE 6859 je bilo odkritih le nekaj jam SE 6856/ 6865
=6949, 6866 =6947, 6910/09, SE 6912/11 in manjših ostankov, ki pričajo o uporabi
ognja, in sicer zaplata ožgane zemlje z veliko lepa SE 6813 (morda kurišče) ter
žganinska plast SE 6832. Ostankom tlaka hiše neposredno nad plastjo SE 6859, bi
lahko pripadala le manjša plast SE 6784 iz zdrobljenega oranžnega glinastega
muljevca, ki je podobna tlaku hiše. Močno poškodovani ostanki hiše so ležali V ob
ulici SE 6873.

•

Hiša št. 3 Ostanek močno poškodovane hiše nam predstavlja tlak SE 7243, ki je bil
zgrajen iz drobljenih peščenjakov. Na njem smo le na opisnem nivoju dokumentirali
ožgane površine. Hiša je bila na vzhodu poškodovana z recentnim vkopom za
greznico SE 5000, zato lahko le domnevamo, da je na tem območju ležala ob ulici SE
5117, ki jo zaradi recentnega posega sicer nismo zasledili, vendar pa jo tu
predvidevamo.
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•

Hiša št. 4 Ostanke hiše nam predstavlja močno poškodovan tlak SE 7230=7231, ki je
bil zgrajen iz drobljenih peščenjakov, rjavega peščenega melja in drobcev lepa. Na
njem smo le na opisnem nivoju dokumentirali ožgane površine. Tudi pri tej hiši
domnevamo, da je na vzhodu ležala v neposredni bližini ulice SE 5117.

•

Hiša št. 5 Ostanke hiše nam predstavlja močno poškodovan tlak SE 7227, ki je bil
zgrajen iz drobljenega peščenjaka in rjavega peščenega melja. Tlak ni imel večjih
posebnosti. Tudi pri tej hiši domnevamo, da je na vzhodu ležala v neposredni bližini
ulice SE 5117.

•

Hiša št. 6 Ostanek hiše nam predstavlja močno poškodovan tlak SE 7292, ki je bil
zgrajen iz drobljenega peščenjaka. Tlak je poškodovala kasnejša latenska škarpa SE
7132. Hiša je na vzhodu najverjetneje ležala ob ulici SE 5117.

•

Hiša št. 7 Območje je bilo v celoti uničeno v zgodnje rimskem obdobju, tako da nam
strukture v tem delu niso poznane.

•

Hiša št. 9 V tej fazi še ne funkcionira. Na tem območju je namreč postavljeno obsežno
tlakovanje SE 8226.

•

Hiša št. 10 V tej fazi še ne funkcionira. Na tem območju je namreč postavljeno
obsežno tlakovanje SE 7206.

III. FAZA:
Plast SE 7225=7185=7167=6706=6812 rjavega peščenega melja je prekrila del tlakovanja SE
7206=7244=7226=7315=7387=7159=7367=7268=7354. Plast je vsebovala drobce oglja,
lepa, prodnike in peščenjakove lomljence (do 3 cm). Na tej plasti pa smo dokumentirali ulici
SE 6768 in SE 5117, ki sta bili orientirani S-J, široki 1,80 – 2,5 m in zgrajeni iz peščenjakovih
lomljencev in prodnikov, nad njimi pa se je nabiral sediment peščenega melja temno sivo
rjave barve, še vedno pa je bilo v uporabi tudi preostali del obsežnega tlakovanja SE
3622=6308=6863, 6262, 6165, 6836, 8226=8161=8154, le da ga v tej fazi deloma prekrijejo
nekatere hiše.
Med vzporednima ulicama pa so bile postavljene naslednje hiše.
•

Hiša št. 1 Sočasno z ulico SE 6768 je bila na tem nivoju postavljena stavba z rumenim
tlakom iz zdrobljenih peščenjakov SE 6733=8232 (ohranjena dol. 4 - 6 x 2,5 m) in SE
6822. Nad tlakovanjem pa je ležal pripadajoči sediment SE 8231 peščenega melja s
prodniki in peščenjaki. Verjetno je imela hiša vsaj dva prostora, ločena s predelno
steno, saj smo v tej fazi dokumentirali odtis tramu SE 6756/6757 in manjšo jamo za
stojko v SE 6752. Morda so s konstrukcijo te stavbe povezane tudi jame za stojke v
liniji SE 6750/6751, 6785/6, 6787/8, 6789/90, 6780/1. Definitivno pa lahko k hiši
pripišemo dve ognjišči. Ognjišče SE 6734 (dim. 78 x 47 cm) iz kamnite podlage in
ožganega glinenega premaza je bilo slabo ohranjeno. V severnem delu je bila vanj
vkopana keramična posoda SE 6745 (premer 25 cm, vkop SE 6744, polnilo SE 6746 s
kamni, prodniki, lepom keramiko, kostmi in veliko oglja).
Na jugozahodnem robu, morda že izven stavbe je bilo postavljeno drugo ognjišče.
Rdeče ožgan glinen premaz SE 6819 (dim. 1,2 x 0,8 m) je bil na dveh straneh obdan s
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kamnitima zidkoma SE 6803 in prekrit s plastjo pepela SE 6818. Ob uporabi ognjišča
ali opustitvi stavbe pa je nastala žganinska plast SE 6773. Ognjišče SE 6819/6803 je
bilo nekoliko prestavljeno in popravljeno s plastjo rumenkasto zelene gline SE 6771,
ki je bila na vrhu močno prežgana (proces SE 6770). Hiša je na zahodu ležala ob ulici
SE 6768, na severu pa ob oz. deloma na tlakovanju SE 8226.
Območje med tlakom SE 6733 in ulico 6768 bi lahko obsegalo dodaten prostor, ki je
bil nasut s kamenjem (plasti SE 6811, 6753, 6793). Mejo z ulico pa bi v tem primeru
predstavljal odtis vodoravnega tramu SE 6689/ SE 6688 (dim. 80 x 10 cm, glob. 6
cm). Nejasni odnosi bi kamnito utrditev lahko povezali tudi z mlajšo fazo.
Izven stavbe, bliže ulici 6768, je bilo postavljeno še veliko ognjišče s kamnito podlago
SE 6806 (dim. 2,6 x 1,7 m). Kasneje je bilo prekrito z mlajšim in manjšim popravilom
SE 6729 iz rumenih peščenjakov (dim. 1,26 x 0,68 m) in rdeče ožganim glinenim
premazom SE 6691 (morda v naslednji fazi).
•

Hiša št. 2 Najstarejša faza latenskih hiš na območju kv. K-L-M/5-7 je bila močno
uničena, z mlajšimi posegi v zgodnjerimskem obdobju. Območja hiš težko določimo,
saj so bili ostanki tlakov ohranjeni le v zaplatah. V grobem lahko ločimo le starejšo
fazo z ulico SE 6768 (na tem območju ni bila ločena na podfaze) in mlajšo fazo, v
kateri je bila ulica prekrita in zazidana s postavitvijo poslopij.

•

Hiša št. 3 Močno poškodovano hišo nam predstavlja tlak SE 7232, ki je bil zgrajen iz
drobljenih peščenjakov. Tlak je bil na Z strani zamejen s kamnito strukturo iz
peščenjakovih lomljencev SE 7233 (do 19 cm). Hiša je najverjetneje na V ležala ob
ulici SE 5117.

•

Hiša št. 4 je bila v tej fazi opuščena.

•

Hiša št. 5 Močno poškodovano hišo nam predstavlja tlak SE 7229, ki je bil zgrajen iz
peščenega melja črne barve, glinastega melja olivno rumene barve, drobljenih
peščenjakov in skrilavcev, ostankov lepa in oglja. Tlak SE 7229 je bil večkrat
popravljen, vendar smo ga zaradi močno poškodovanih ostankov dokumentirali in
odstranili kot en tlak pod skupno številko. Na tlaku smo dokumentirali tudi odtis
tramu SE 7245. Tlak pa je bil popravljen še enkrat s popravilom SE 7228, ki je bil
zgrajen iz drobljenih peščenjakov. Hiša je najverjetneje na V ležala ob ulici SE 5117.

•

Hiša št. 6 je bila v tej fazi opuščena.

•

Hiša št. 7 Tudi območje te hiše je bilo izjemno uničeno v zgodnjerimskem obdobju,
saj so plasti SE 6549B in SE 6550 ponekod segale do plasti SE 6859 ali celo
halštatskih ostalin. Najbolje so bili ohranjeni tlaki latenskih hiš v širini 1-2 m ob
severozahodnem robu ulic, kjer smo uspeli ločiti več faz.
V najstarejši fazi je bilo ob jugovzhodnem robu ulice SE 6768 nasuta kamnita plast SE
6832 iz večjih lomljencev peščenjaka in apnenca, ki bi lahko predstavljala podlago za
tlak hiše, tlakovanje dvorišča ali vhoda. Ob njem je stalo slabo ohranjeno ognjišče SE
6858 s podlago iz prodnikov in obdano z lomljenci. Ob straneh ognjišča so bili
ohranjeni ostanki prežganega glinenega premaza SE 6852 in 6857. Vse pa je
prekrivala žganinska plast SE 6850. Ognjišče bi lahko delovalo tudi izven stavbe.
Ostanki tlaka iz oranžnega zdrobljenega glinastega muljevca SE 6716 so se ohranili
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predvsem na jugovzhodni strani območja hiše. Pripisali pa bi jim lahko tudi nekaj
drugih otokov npr. SE 6799, 6713, 6889. Ožgana zaplata SE 6732 nad tlakom SE
6716 kaže na delovanja ognja, morda kurišče. Tlak SE 6716 oz. plast SE 6859 =6706
so sekale jame SE 6714/5, 6723/4 (dvojna stojka), 6625/6, 6627/8. Hiša je torej na
zahodu ležala ob ulici SE 6768.
•

Hiša št. 8 Na severnem robu tlakovanja SE 3622=6863 je bila sezidana nova stavba, ki
je površino tlakovanja nekoliko prekrila in zmanjšala. Pred postavitvijo hiše se je nad
tlakovanjem oblikoval temno siv sediment SE 6783B (za razlago glej pod opis
tlakovanja) in nasuta kamnita groblja SE 7423, pretežno iz lomljencev. Najstarejše
slabo ohranjene ostanke stavb predstavljajo: linija kamnov v smeri SZ in JV SE 7353,
ostanek tlaka SE 7355 iz rjave peščene gline pomešane s kamenjem in ostanek
sivkasto rjavega glinenega tlaka z nekaj kamni SE 7352. Drobci oglja in toplotno
obdelani kamni v tlaku SE 7355 kažejo na vpliv ognja, kurišče ali požar. Verjetno je
bil že takoj postavljen tudi kamnit temelj SZ stene stavbe (zidek SE 6789), ki
predstavlja rob stavbe do konca življenja v naselju.
Ureditvi prostora pred hišo v eni od podfaz bi morda lahko pripisali tudi plast peščene
gline olivno rumene barve z redkimi apnenčastih lomljenci SE 6837, saj je spominjala
na tlake stavb iz zdrobljenega peščenjaka. Z nasutjem so lahko popravili ali utrdili
blatno tlakovanje pred vhodom. Hiša je ležala ob ulici SE 6768.

•

Hiša št. 9 Ostanki močno poškodovane hiše nam predstavlja tlak SE 7184, ki je bil
zgrajen iz drobljenega peščenjaka. Na tlaku smo dokumentirali še vkope SE 7192/93,
7194/95, 7200/01, 7188/89 ter ognjišče SE 8160. Hiša je na vzhodu ležala ob ulici SE
5117.

•

Hiša št. 10 Močno poškodovan ostanek hiše nam predstavlja tlak SE 7321, ki je bil
zgrajen iz drobljenih peščenjakov in muljavcev. Tlak je imel popravilo SE 7322, na
katerem smo dokumentirali ognjišče SE 7323, 7328 in popravilo SE 6799 z vkopom
SE 7330/31. Nam ostanka teh dveh tlakov predstavljata tlak iste hiše oz. ali lahko to
hišo enačimo z hišo 7?

IV. FAZA:
Plast SE 7168=7155=7157=6646=6767=6661=6783(B)=6827=6826 temno rdeče rjavega
peščenega melja je v celoti prekrila zemljeno plast SE 7225=7185=7167=6706=6812. Plast je
vsebovala še drobce oglja ter lepa. Na tej plasti smo dokumentirali ulici SE 5117 in 7056, ki
sta bili orientirani S-J, široke 1,80 – 2,5 m in zgrajene iz peščenjakovih lomljencev in
prodnikov. Tudi v tej fazi je še vedno v uporabi obsežno tlakovanje SE 3622=6308=6863,
6262, 6165, 6836, 8226=8161=8154 le da ga v tej fazi deloma prekrijejo nekatere hiše.
Med vzporednimi ulicami pa so stale naslednje hiše.
•

Severneje nad območjem hiše št. 1, v kv. L-K3, je bil odkrit še en otok rjavo rumene
gline SE 6654=6659=8219. Glinen tlak je prekrival kamnita nasutja SE 6811, 6753,
6793, ki bi lahko bila šele sedaj nasuta za utrditev na območju med starejšim tlakom
SE 6733 in ulico SE 6768. Rob hiše pa bi lahko predstavljal odtis tramu SE
6688/6689. Nad tlakom SE 6659 se je oblikovala žganinska plast SE 6663. Tako so s
temi stavbami in njihovim vmesnim dvoriščem povezana nekatera ognjišča SE
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6690/6721/6722, morda 6729/6691 in ostanki prežgane hodne površine SE 6731 (SE
6712, 6730). Nad kamnitim nasutjem SE 6811 je bilo izdelano pravokotno ognjišče
(dim. 1,5 x 0,4 m). Med kamnito podlago SE 6690 je bilo veliko ožgane gline,
ostankov glinenega premaza SE 6722, ki je otrdela in pordečela z uporabo SE 6721.
Vprašanje pa je ali je bilo sočasno tudi bližnje ognjišče SE 6729/6691. Hiša je na
zahodu ležala ob ulici SE 6768, na vzhodu pa najverjetneje ob ulici SE 7056
(najverjetneje zato, ker je bila hiša in ulica poškodovana z recentnim vkopom za klet
SE 6000).
•

Podlago za tlak hiše št. 2 v tej fazi bi lahko prepoznali v kamnitem nasutju SE 6794.
V več otokih (morda še SE 6782 in 6762) je prekrivalo večino območja zahodno od
ulice SE 6768 in severno od tlakovanja SE 3622=6863. Nad njim so bili odkriti
ostanki tlaka iz zdrobljenega peščenjaka in muljevcev SE 6800 in SE 6913 in ognjišče
s premazom iz prežgane gline SE 6601. Zahodni rob hiše bi lahko predstavljala linija
kamnov SE 6855, ki pa je deloma že prekrivala tlakovanje SE 6863=3622 in njegov
sediment SE 6783(B)=6827 in 6826. Morda je v tem času delovalo tudi ognjišče s
podlago iz večjih kamnov SE 6602 (dim. 1,68 x 0,73 m) in premazom iz sive gline SE
6849, ki je bil ponekod prežgan (procesi SE 6823 in 6824).
Z jugovzhodne strani je bilo na podlago SE 6794 naslonjeno nasutje rjavo rumene
gline SE 6654=6659, ki je prekrivalo območje ulice SE 6768 in bi lahko predstavljajo
podlago za sosednji prostor iste stavbe. Na robu obeh nasutij je bilo odkrito ognjišče
ali kurišče z rdeče ožganim glinenim premazom (45 x 37 cm). Plast SE 6654 pod njim
pa je bila močno ožgana (proces SE 6809). V plast SE 6776 nad ulico SE 6768 je bilo
vkopano pravokotno ognjišče SE 6796 (vkop SE 6768). Glinen premaz je prekrival
podlago iz prodnatega peska, bil na dveh mestih močneje prežgan in na dveh straneh
obdan z linijami kamnov (dim. ognjišča 98 x 68 cm). Ognjišče bi morda delovalo s
tlakom SE 6654=6659.
Nad rumenkastorjavo glino SE 6654=6659 so bili odkriti tudi ostanki tlakov iz
oranžnega zdrobljenega glinastega muljevca - tlak SE 6561=6653. Ta je segal nad
območje starejše ulice SE 6768. Prekrit pa je bil z žganinsko plastjo SE 6760. Hiša je
na vzhodu ležala ob ulici SE 6768.
Na delu območja hiše št. 2 so plast SE 6654=6659 prekrivale plast SE 6709 iz temno
rumenkasto rjavega glinastega melja, kamnito nasutje SE 6762 v dveh otokih in
peščeni nasutji SE 6708= 6761= 6774 in SE 6795.

•

Hiša št. 3 Ostanek hiše nam predstavlja tlak SE 6050, ki je bil zgrajen iz drobljenega
peščenjaka. Na tlaku smo dokumentirali ostanek ognjišča oz. ostanek procesa žganja
SE 6049. Hiša je najverjetneje na V ležala ob ulici SE 5117, vendar je recentni vkop
za greznico SE 5000 poškodoval celoten del ulice in dobršen del tlaka, tako da lahko
le domnevamo, da se je ulica nadaljevala proti J in da je hiša ležala ob njej.

•

Hiša št. 4 Ostanki močno poškodovanega tlaka SE 7102 zgrajenega iz drobljenega
peščenjaka nam pričajo o drugi hiši v tej fazi. Hiša je na Z strani ležala ob ulici SE
7056.
Na plasti SE 7168=7155 smo dokumentirali tudi dva ostanka ognjiščnih struktur SE
7095 in 7162, z vgrajenima posodicama SE 7094 (7096 polnilo v posodici) ter SE
7164 (7165 polnilo v posodici). Ni pa jasno ali so se ta ognjišča nahajala znotraj ali
zunaj hiše. Pod strukturo ognjišča SE 7162 smo sicer našli ostanek tlak SE 7172
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zgrajenega iz drobljenega peščenjaka. Ostalih indicev, ki bi nakazovali lokacijo
ognjišč pa nismo zasledili, zato je velika verjetnost, da je bilo vsaj drugo ognjišče
postavljeno zunaj. Za to pa nam priča še močno poškodovan ostanek peči za taljenje
brona. Dokumentirali smo namreč strukturo peči SE 7097 iz peščenjakovih
lomljencev (do 30 cm), žganino okoli te strukture SE 7098 in ostanke kurjenja SE
7150. Med žganino in ostanki kurjenja pa je bila manjša jama s polnilom SE 7163, v
katerem je bilo poleg peščenega melja zelo temno sivo rjave barve še oglje, staljeno
steklo in kapljice brona. Zraven pa je bila še plast ožganega materiala oz. ostanek
kurišča SE 7173, zgrajena iz peščenega melja rdeče rjave barve, oglja, lepa in
peščenjakovih lomljencev (do 3 cm). V bližini smo dokumentirali tudi dva vertikalna
odtisa tramov SE 7179/74 in 7180/75. Ali nam ti ostanki tramov nakazujejo neko
leseno konstrukcijo okoli peči in ognjišč?
•

Hiša št. 5 Na plasti SE 7168=7155 smo dokumentirali tudi generalni tlak SE 7154
zgrajen iz drobljenih peščenjakov in skrilavcev. Tlak je imel kamnito osnovo SE 7156
zgrajeno iz peščenjakovih lomljencev (do 18 cm). Nad tlakom je bilo popravilo SE
7176 zgrajeno iz drobljenih peščenjakov, nad njim pa je bilo še eno popravilo SE
7103, ki pa je bilo prav tako zgrajeno iz drobljenega peščenjaka. Na tlaku smo
dokumentirali še vkop SE 7151/52. Hiša je na Z ležala ob ulici SE 7056.

•

Hiša št. 6 Močno poškodovan ostanek hiše nam predstavlja tlak SE 7160, zgrajen iz
drobljenega peščenjaka. Tlak je poškodovala kasnejša latenska škarpa SE 7132. Hiša
je na Z ležala ob ulici SE 7056.

•

Severneje sta bila odkrita še dva otoka rjavo rumene gline SE 6654=6659. Otok na
območju kv. L-K4-5 je deloma prekrival kamnito nasutje SE 6563=6886=6888.
Močno zbito kamnito nasutje iz rumenih in rdečih peščenjakovih lomljencev SE 6563
je bilo namreč nasuto nad plastjo SE 6646 na območju starejše hiše št. 7. Verjetno je
že samo delovalo kot tlak, saj sta bili vanj vkopani dve posodi SE 6643, 6651. Ob
uporabi tlaka ali ob opustitvi poslopja je nad njim nastal sediment z veliko žganine SE
6583 in celo pepela SE 6668. Odkrite so bile tudi jame za stojke, ki so sekale nasutje
SE 6563 (SE 6634/5, 6636/7, 6638/9, 6640/1, 6669/6670, 6671/2, 6698/99,
6700/6704, 6705). Plast SE 6646 pa so sekale še druge jame SE 6723/4 dvojna stojka,
6625/6, 6627/8, 6717/8 in 6719/20. Morda je bila prav s tega nivoja vkopana velika
jama SE 6599, ki je bila zapolnjena z velikimi lomljenci peščenjaka in apnenca SE
7171. Nad plastjo SE 6646 so bili odkriti tudi otok peska SE 7118 in kamnov SE 7113
ter tlak SE 6713. Hiša je na zahodu ležala ob ulici SE 6768, na vzhodu pa ob ulici SE
7056.

•

Hiša št. 8 Ob popravilu ali postavitvi nove stavbe so skromne ostanke predhodne faze
prekrili z obsežnim sivorjavim nasutjem SE 7271, ki je vsebovalo veliko kamenja
(peščenjakov in apnencev). Tega so nato prekrili z glinenim tlakom SE 7349. Na
severovzhodu je prostor morda zamejeval zoglenel tram SE 7269. Prostor so ogrevali
z večjim ognjiščem (dim. 1,7 x 1,10 m), ki je bilo večkrat popravljeno. Za spodnjo
podlago so plosko položili kamnite plošče SE 7344, 7345 in jih zametali z glino.
Nanje so nato nasuli plast peska SE 7343 (dim. 1,3 x 0,78 m, deb. 11 cm) z glinenim
premazom. Kasneje so veliko ognjišče še nadgradili tako, da so ga razdelili na dva
dela. Južni del je bil ploščat in raven, podložen z večjimi kamnitimi ploščami, ki so
bile plosko položene in ožgane (SE 7148, 69 x 60 cm, deb. 12 cm), ter premazan z
rdeče ožgano glino SE 7147=7342. Ta se je raztezala tudi na severni del ognjišča, kjer
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pa je bila iz gline oblikovana poglobitev SE 7240=7239=7342. Poglobljeno ognjišče je
bilo okrogle oblike (premer 40 cm, glob. 9 cm), zamazano z veliko lepa oz. prežgane
gline, imelo pa je enako funkcijo kot so jo imele keramične posode v drugih ognjiščih.
Žganinske plasti SE 7338, 7248, 7256, ki so nastale z uporabo ognjišča ali ob opustitvi
prostora, so bile najdene okoli/nad ognjiščem in v poglobitvi SE 7238.
Sočasno ali nekoliko kasneje so hiši na jugovhodni strani dodali še en manjši prostor z
ognjiščem, morda lopo. Prostor je zaradi slabih ostankov težko interpretirati.
Najstarejši tlak v tem delu bi predstavljala plast SE 7340 z mnogimi drobci oranžnega
glinastega muljevca in kamni peščenjaka, ki je prekrivala zemljeno plast SE 7341.
Vanj je bila vkopana shrambena posoda SE 7339 (34 cm premer, 20 cm glob.; polnilo
7346, vkop 7347), ki bi morda lahko že spadala k mlajšemu ognjišču. V
jugovzhodnem prostoru so z uporabo nato nastali zemljeni sedimenti SE 7270, SE
7272. Nanje je bilo nasut tlak iz prodnatega peska in kamnov SE 7267, nad shrambeno
posodo pa zgrajeno novo ognjišče SE 7337, dim. 1,2 x 0,8 m. Kakor v sosednjem
prostoru so bili za podlago položene kamnite plošče, premazane s tankim slojem gline.
Z uporabo tega ognjišča pa je povezan sediment SE 7336 rjavo rumene gline in
zbitega peščenega melja v grudah.
•

Hiša št. 9a Na plasti SE 7168=7155 smo dokumentirali ostanek tlaka SE 7055 z
horizontalnima odtisoma tramov SE 7075/64 in 7060/61, ki sta bila na S in Z strani
nosilca glavne stene hiše. Na SV vogalu hiše pa smo dokumentirali vkop SE 7177/78,
ki nam najverjetneje predstavlja ostanek vertikalnega nosilnega kola roba hiše.
Opozoriti moramo še na najden ostanek prežganega šibja, ometanega z lepom SE
7063. Hiša je bila kljub požaru ohranjena tako dobro, da bomo lahko s pomočjo nje
interpretirali gradnjo hiš v tem obdobju. Na tlaku pa smo dokumentirali še poškodbo
oz. pogrezanje SE 7061/62 in 7062/66, ostanek dveh struktur ognjišč SE 7032 in SE
7070 ter dve posodici vgrajeni vsaka v svojo strukturo ognjišča SE 7051/52, 7071/72
ter popravilo SE 7033 iz drobljenega peščenjaka. Na tem popravilu pa so bile vidne
tudi ožgane lise, ki nam najverjetneje pričajo o požaru te hiše v tej fazi. Hiša je na Z
ležala ob ulici SE 7056, na V ob ulici SE 5117, na S pa ob uličici SE 7058.

•

Hiša št. 9b S od hiše št. 28a smo na plasti SE 7168=7155 dokumentirali ostanek
generalnega tlaka SE 7166=7065 zgrajenega iz drobljenih peščenjakov, ki pa je imel
tudi kamnito osnovo SE 7169 zgrajeno iz peščenjakovih lomljencev (do 10 cm). Tlak
je bil močno poškodovan. Nad generalnim tlakom smo dokumentirali dve novi podlagi
oz. tlaka in sicer podlago SE 7084, ki je bil zgrajena iz drobljenega peščenjaka in
bledo rjavega meljastega peska ter podlago SE 7085 iz prodnikov in črnega peščenega
melja. Nad obema podlagama je bila žganina SE 7036 in odtis tramu SE 7079/80, ki
nam najverjetneje priča o že prej omenjenem požaru. Po požaru pa so hišo obnovili ter
na žganino postavili nov generalni tlak SE 7035=8212=8220 in SE 7078. Tlak SE
7035 je bil zgrajen iz drobljenega peščenjaka na njem pa smo dokumentirali še odtis
tramu SE 7076/77, ki je pregrajeval hišo na dva prostora. V drugem prostoru je bil tlak
SE 7078 zgrajen iz drobljenih peščenjakov, prodnikov in temno sivo rjavega
peščenega melja. Hiša je ves čas na Z mejila z ulico SE 7056, na V z ulico SE 5117,
na J pa z uličico SE 7058.
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V. FAZA:
Ruševinska plast SE 7017=6707=6679, 6663, 6664, 6667 zelo temno črno rjavega peščenega
melja je v celoti prekrila plast SE 7168=7155=7157=6646=6767=6661=6783(B)=6827=6826.
Plast je vsebovala veliko koncentracijo oglja, prežganega lepa in drobljen peščenjak. Zaradi
sestave plasti pa lahko trdimo, da je v tej fazi prišlo do velikega požara, ki je segal vse do
struge (Rene je namreč ob strugi dokumentiral škarpo, ki je bila na zunanji strani
prežgana).Vendar naselbina s požarom ne zamre, ampak jo ponovno obudijo, to pa nam
pričajo ostanki naslednjih tlakov. Na tej plasti smo dokumentirali ulici SE 5117 in
7001=7031. Ulici sta bili orientirani S-J, široki 1,80 – 2,5 m in zgrajeni iz peščenjakovih
lomljencev in prodnikov, nad nimi pa se je kot odraz uporabe nabiral sediment peščenega
melja temno sivo rjave barve. Prav tako pa je tudi v tej fazi še vedno v uporabi obsežno
tlakovanje SE 3622=6308=6863, 6262, 6165, 6836, 8226=8161=8154.
Med vzporednimi ulicami pa so stale hiše.
•

Območje starejše hiše š. 1 so prekrile ruševinske plasti SE 6679, 6663, 6664, 6667.
Tlak hiše je bil tako močno poškodovan z mlajšimi posegi, da ga na tem delu nismo
mogli slediti. Mejo med različnimi hišami ali dvorišči pa bi lahko predstavljala
struktura SE 6683. Kamnita linijska struktura je bila vkopana v glinen tlak SE
6654=6659 (dim. 2,5 x 0,4 m). Hiša je na vzhodu ležala ob ulici SE 7001=7031.

•

Ostanke predhodne faze na območju hiše št. 2 je prekrila dokaj debela ruševinskožganinska plast SE 6707=8213 iz temno rdečkasto sive meljaste gline z veliko oglja in
lepa. Nad njo pa so bili ohranjeni najmlajši latenski ostanki – dve ognjišči SE
6649/6604/6648 (dim. 1,05 x 0,82 m, deb. 10 cm) in SE 6758=6759 (dim. 1,11 x 0,47
m, deb. 3 cm). Ognjišči pravokotne oblike sta imeli podlago iz prodnatega peska
prekrito z rumenkastorjavim glinenim premazom, ki je bil ponekod rdeče prežgan. K
tej fazi bi morali najverjetneje pripisati tudi pravokotna ognjišča SE
8202/8210/8201/8209 in SE 8206/8214-8216, ki so analogna ognjiščem na območju
starejše hiše Miha/zahod. Verjetno pa ji pripada tudi ognjišče SE 8205 s sedimentom
SE 8211 nad njim. Plast SE 6707 sekajo še jama SE 6710/6711 in linija stojk SE
6736/7, 6738/9, 6740/1, 6747/8. Hiša je na vzhodu pa ob ulici SE 7001=7031.

•

Hiša št. 5 Drugo hišo v tej fazi pa nam predstavljajta ostanka tlakov SE 7104 in 7105.
Oba tlaka sta imela isto sestavo, in sicer drobljen peščenjak. Nekdanja hiša je bila na Z
omejena z ulico SE 7001=7031, na V pa s kamnito strukturo peščenjakovih
lomljencev SE 7099 (velikost do 30 cm).
Na robu struge pa smo dokumentirali kamnito škarpo SE 7132 iz peščenjakovih
lomljencev (do 30 cm). Ali je bila brežina struge tako dvakrat utrjena?

•

Na območju hiše št. 7 pa lahko najmlajše latenske tlake stavb prepoznamo v ostankih
tlakov nad rjavo zemljeno plastjo SE 6549C, ki je bila po sestavi izjemno podobna
starejšim sedimentom SE 6646, 6776, 6706, od katerih smo jo težko ločili. Otoki
tlakov stavb iz zdrobljenega oranžnega glinastega muljevca SE 6225, 6562, 6582 ali iz
zdrobljenega rumenega peščenjaka SE 6558, 7119 so bili preslabo ohranjeni, da bi jih
lahko povezali v tlorise stavb. Ob jugovzhodnem robu stavbe ali prostora z oranžnim
tlakom SE 6225, ki je mejil na ulico SE 7031=7001, so postavili ognjišče s prežganim
glinenim premazom SE 6205 (v dveh otokih 0,5 x 0,2 m) in robom iz večjih kamnov
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SE 6578. Hiša se je verjetno porušila ob požaru, saj so tlak SE 6225 prekrivale zaplate
žganine SE 6559, ki so ponekod vsebovale veliko zoglenelih semen SE 6231. Hiša je
na zahodu ležala ob ulici SE 6768, na vzhodu pa ob ulici SE 7001=7031.
•

Hiša št. 8 Nad žganinami, velikim ognjiščem SE 7148/7147/7240 in sedimentom SE
7336 je bil v večjem severozahodnem prostoru izdelan nov tlak. Debela podlaga SE
7255 je imela med zemljo primešanega veliko kamenja in lepa, nekaj oglja in
keramike. Nanjo pa je bila razprostrta plast olivno rumenkasto rjave peščene gline ali
glinen tlak SE 7141. Ognjišča v tej fazi so bila izdelana le iz nekoliko dvignjenega
prežganega glinenega premaza SE 7142 (dim. 58 x 37 cm, deb. 18 cm); SE 7144 (dim.
23 x 15 cm, deb. 11 cm), tako da je bil tlak pod njim močno prežgan (procesa SE
7143, 7145). Po uporabi ognjišča SE 7142 in z opustitvijo stavbe je ostala plast
žganine SE 7146. Zahodni rob stavbe je še vedno predstavljal kamnit temelj SE 6798,
severovzhodni rob pa prepoznamo v zoglenelem tramu SE 6559, ob katerem je bilo
najdeno tudi veliko razbite lončenine. Severovzhodno od tramu SE 6559 je morda
obstajal še en prostor. Kamniti nasutji SE 7253 in 7254 sta podobna podlagi za tlak SE
7255. Nad njima pa je bilo odkrito tudi ognjišče/kurišče oz. sloj rdeče ožgane gline SE
6605.
V jugovzhodnem prostoru hiše je bilo v tej fazi veliko bolj živahno. Nad sedimentom
SE 7336 je bilo postavljeno novo ognjišče (dim. 1,35 x 0,72 m) s podlago iz večjih
prodnikov in kamnov SE 7110=3690, vmesnim nasutjem prodnatega peska SE 7261,
rdeče ožganim glinenim premazom SE 6138 in vgrajeno keramično posodo SE 7111.
Učinki toplote so se poznali tudi na hodni površini, saj je bila plast SE 7336 ožgana
(proces SE 7266). Ognjišče je bilo v uporabi daljše obdobje in je bilo postavljeno na
meji prostorov, saj so s severozahodne in jugovzhodne strani tlaki in njihova popravila
segali le do njega.
Okoli ognjišča SE 7110 je najprej nastala plast SE 7263 zelo temno sivkasto peščene
gline z lomljenci in prodniki, ki je vsebovala tudi veliko oglja. V nekem trenutku je
bila to hodna površina, saj sta bila nad njo odkrita dva poglobljena kurišča/ognjišča SE
7257, 7260 prekrita z veliko oglja SE 7262, 7265 in vkopana keramična posoda SE
7107 (polnilo SE 7108). Hodna površina SE 7263 je na vzhodu segala do ulice SE
7001=7031 in velike jame SE 6599.
Z jugovzhodne strani ognjišča SE 7110 je bil nato nasut manjši tlak iz zdrobljenega
rumenega peščenjaka in glinastega muljevca SE 7139 =7264=3661 (dim. 1,4 x 0,85 m,
deb. 6 cm), ki se je širil nad ulico SE 7001=7031 in latensko tlakovanje proti JV. Ob
opustitvi tlaka SE 7139 je nastala žganinska plast SE 7112=3660, severno od njega pa
je hodno površino prekrila temna plast z veliko žganine in oranžnimi drobci skrilavca
SE 7252. V njej bi lahko bili tudi premešani ostanki tlaka SE 7139. Ob
severovzhodnem robu je bilo nad plastjo SE 7236 odkrito kamnito naustje SE 7106.
Hiša je tako na vzhodu ležala ob ulici SE 7001=7031, na zahodu pa ob ulici SE 6768.

•

Hiša št. 9 Močno poškodovan tlak SE 6226 je bil zgrajen iz drobljenega peščenjaka.
Na njem so bili ohranjeni še procesi žganja (rdeče lise), ki pa smo jih dokumentirali
zgolj na opisnem nivoju.
Prav tako so bili močno poškodovani tlaki SE 7000, 7034, 7047, 7086, 8153, 8152,
8161, 8151 vsi zgrajeni iz drobljenega peščenjaka.
Zaradi podobne sestave naštetih tlakov in njihove lege, bi lahko ostanke videli kot del
enega in istega tlaka, ki je nekoč predstavljal tlak ene hiše. Ostanek ožganega tramu
SE 7050 in odtis tramu SE 8164 pa nam nakazujeta, da je bila hiša najverjetneje
pregrajena s predelno steno. Omeniti moramo še ostanek ognjišča na tlaku SE 7034.
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Ognjišče so naredili po principu vkopa v tlak SE 7048, v kateremu so nato kurili. V
tlorisu je bil vkop ovalne oblike, rob vkopa pa je naglo prešel v steno vkopa. Ob robu
vkopa je nastal in se ohranil proces gorenja SE 7054. Ognjišče pa je bilo po opustitvi
zasuto s polnilom SE 7049. Nekdanja hiša je bila na V omejena z ulico SE 5117(nad
SE 5117 rimska zemljena plast SE 7016, nad njo ruševina SE
6042=6043=6175=5011=5204), na Z pa z ulico SE 7001=7031, na S pa močno
poškodovani ostanki SE 8161=8154. Vse tri ulice so bile zgrajene iz prodnikov (do 5
cm), peščenjakovih lomljencev (do 10 cm) in rjavega peščenega melja.

VI. FAZA: OBDOBJE OD OPUSTITVE KELTESKEGA NASELJA DO
POSTAVITVE RIMSKEGA VOJAŠKEGA TABORA
Močno poškodovana plast SE 6055=5123=6172=6549B=6598=8188 peščenega melja zelo
temno rjave barve z manjšo vsebnostjo peščenjakovih lomljencev in prodnikov (do 2 cm) je
prekrila vse plasti iz V. faze. Plast predstavlja deloma ruševino latenskih hiš, deloma
paleohumus, ki je nastajal med obema poselitvama. Vsekakor pa je bila verjetno vsaj deloma
poškodovana in premešana ob prihodu Rimljanov in postavitvijo vojaškega tabora. Tako
lahko plast SE 6055=5123=6172 interpretiramo kot plast, ki je nastala med najstarejšo zg.
rimsko in najmlajšo latensko fazo in je bila močno poškodovana z zg. rimskim posegom (ob
izgradnji rimskega nasipa).
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IV. ZGODNJERIMSKO OBDOBJE
(Tina Žerjal)
Problematika nastanka antične Emone buri duhove od 19. stoletja dalje. Vprašanje o obstoju
vojaškega tabora na območju Ljubljane se je zdelo ključno za ugotavljanje nastanka mesta.
Rimska vojaška prisotnost v Ljubljanski kotlini v drugi polovici 1. st. pr. n. št. in začetku 1.
st. n. št. do sedaj ni bila potrjena z arheološkimi lokacijami (Priloga 7).
Iz časa sredine in druge polovice 1. stoletja pr. n. št., ko so Rimljani osvajali Ljubljansko
kotlino in se širili proti Balkanu, je bilo v Ljubljani znano le civilno staroselsko naselje na
območju Starega in Gornjega trga (Vičič 1993, 1994, 2002). V staroselsko Emono so se v tem
času priseljevali rimski državljani in Italiki iz severne Italije.
Na Tribuni so prvič nedvomno ugotovljeni ostanki vojaškega tabora v Ljubljani. Ohranjenih
je več faz rimskih objektov v zelo kratkem časovnem obdobju (konec 1. st. pr. n. št. – začetek
1. st. n. št.), kar potrjuje zelo intenzivno dogajanje v tem prostoru, izpričano tudi v
zgodovinskih virih. V času vladavine cesarja Avgusta so tako na praznih površinah ob
staroselskem naselju postavili dva vojaška tabora v kratkem času.
Izbira lokacije je bila premišljena. Strateško so izbrali bližino tedaj najpomembnejše plovne
poti – reke Ljubljanice - in cestne povezave proti Panoniji - javna cesta Emona-Siscia. Po
plovni Ljubljanici so tovorili blago iz pretovornega oskrbovalnega centra v Navportu
(Vrhnika), ki je dospelo po kopenskih poteh mimo Okre (Razdrto) iz Akvileje in Tergesta
(Trst) v Italiji (Horvat 1990). Glavna javna cesta Emona –Siscia pa je bila takrat edina in
najhitrejša pot na Balkan oz. v Ilirik (kasnejšo provinco Panonijo), kjer so potekale glavne
vojaške operacije v bližini. Reka Sava naj ne bi bila plovna vse do klavdijskega obdobja, ko
so uspeli premostiti tudi najnevarnejše brzice. Ostanki ceste so bili odkriti pri izkopu kinete,
neposredno ob in pod Karlovško cesto.
Vojaški tabori v Emoni niso bili postavljeni na prvi bojni liniji, temveč v zaledju. Služili so
bolj organizaciji vojaške oskrbe, izgradnji novih mest in cestne infrastrukture na novo
osvojenih območjih. Hkrati so vojaki bdeli nad staroselci ter preprečevali upore. Ker je bila
Emona takrat najbolj vzhodna rimska naselbina, je potrebovala tudi obrambo pred
morebitnimi vpadi sovražnih ljudstev s severa in vzhoda.
Naštejemo lahko le nekaj znanih zgodovinskih dogodkov, ki so botrovali izgradnji obeh
taborov. Oktavijanove vojne v Iliriku (35/33 pr. n. št.), s katerimi je bodoči cesar Avgust
premagal Japode ter se spopadal s Panonci in manjšimi plemeni v Iliriku, so nekoliko
starejšega datuma od najdb na Tribuni. Te so tesneje povezane z aneksijo noriškega kraljestva
(15 pr. n. št.), ko je bilo verjetno tudi osrednje slovensko ozemlje uradno priključeno rimski
državi. Sledila je panonska vojna (14-9 pr. n. št.) pod vodstvom Agripe in Tiberija, ki naj bi
dokončno strla vojaški upor ljudstev v Iliriku in Panoniji. S tem je bilo skoraj celotno
slovensko ozemlje osvojeno. Kljub temu je v letih 6-9 n. št. panonsko-delmatski upor močno
pretresel jugovzhodno alpski prostor in novo osvojena balkanska območja. Naselbina v
Emoni bi v tem času potrebovala obrambo pred napadalnimi panonskimi in delmatskimi
ljudstvi.
Rimska vojska v Ljubljanski kotlini je v virih dokumentirana tudi pri opisu upora panonskih
legij (9. Hispana, 8. Avgusta, 15. Apollinaris) po Avgustovi smrti (14 n. št.), ko je izrecno
omenjeno naselje Navport (Vrhnika).
V poznoavgustejskem obdobju je bila vojska stacionirana v Ljubljani tudi zaradi Avgustovega
projekta gradnje mesta Emone na levem bregu Ljubljanice. Ker je bila zasnova urbanega
mesta, gradnja glavnih javnih stavb in obzidja verjetno izpeljana v zelo kratkem obdobju, je
moralo pri tem sodelovati veliko ljudi, najverjetneje neki vojaški oddelki. Za sedaj se na
osnovi najdenega napisa dokončanje gradnje emonskega obzidja ali neke pomembne javne
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stavbe datira v leto 15 n. št., kar je tudi nekje zgornja časovna meja obstoja mlajšega
vojaškega tabora na Tribuni.

STAREJŠI VOJAŠKI TABOR (KONEC 1. st. pr. n. št.)
Priloga 8: Rekonstrukcija tlorisa starejšega vojaškega tabora.

Najstarejši zgodnjerimski ostanki na Tribuni segajo v čas po letu 15 pr. n. št. (glej poglavje o
najdbah). Izkopan je bil le vzhodni rob tabora, večina površine pa se je raztezala v smeri proti
severo- in jugozahodu. Vojaki so izdelali impozantno obrambno strukturo z dvema
obrambnima jarkoma in nasipom (Slika 23), da bi obvarovali vojsko, naselje in domnevno
pristanišče v bližini. Žal stik glavne ceste in obrambne strukture ni bil izkopan, saj se je
nahajal izven izkopa.
Izkopavanja so obsegala le manjšo površino notranjosti tabora. Neposredno ob nasipu je
vzporedno z njim potekala ožja cesta. Poleg tega je bilo v notranjosti tabora ugotovljenih le
nekaj slabo ohranjenih ostankov tlakov in kurišč. Mnogi leseni količki za šotore, ki so bili
najdeni na dnu obrambnih jarkov, pričajo, da so vojaki v tem času prebivali v šotorišču. V
severnem delu IP pa je bila morda že postavljena lesena stavba. Za vodno oskrbo so izkopali
vodnjake in vanje položili lesene sode. Včasih so take strukture uporabljali tudi za latrino.
Vojaški tabor je deloval le nekaj let. Jarka so kmalu zasuli, obzidje je bilo opuščeno in
porušeno.

Slika 23: Pogled na obrambne jarke in obrambni nasip v SEK 3a in d.

Obrambni jarki
Na območju starejše struge potoka sta bila izkopana dva ravna vzporedna jarka, ki sta
potekala od Grajskega griča proti Ljubljanici. Jarka sta bila V preseka in odkrita v celotni
dolžini IP (60 m). Izkopana sta bila z nivoja sivega melja SE 1872 (=5269, 5267, 5167=1244)
na območju struge, z nivoja latenske ruševinske plasti SE 6055 nad latenskim naseljem in
nivoja zelenkasto sivega melja SE 1244 na vzhodu. Na robovih sta presekala starejše
halštatske in latenske plasti, predvsem plasti na brežini struge, kar otežuje povezavo
stratigrafske frekvence v strugi in v naselju.
Ponekod je voda v jarkih izpodjedla brežino, ki je skupaj z ostanki halštatskih hiš in ulic
spolzela v jarek (npr. SE 3252, 4048, 3686, 5519, 5524, S3 jarek2). To se je dogajalo v
različnih trenutkih, takoj po izkopu ali že po delni zapolnitvi jarkov.
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Jarek 1 ali jugovzhodni jarek je bil širok 3,60-3,80 m in globok 1,70 do 1,80 m (negativ SE
3613=1918). Na dnu jarek ni bil popolnoma zašiljen v V presek, temveč vodoravno odrezan
za lažje čiščenje (širina dna je okoli 0,5 m).
Jarek 2 ali severozahodni jarek je imel nekoliko drugačno obliko od vzhodnega (negativ SE
3608=5528, 5529 =1873, 2380). Zdi se, da je bil izkopan dvakrat, kar smo uspeli ločiti
predvsem v S3a. Medtem ko je v S2 jarek 2 izgledal široko s položnim U profilom, se je v
S3a izkazalo, da sta bila nekako izkopana dva vzporedna jarka in da profil spominja na črko
W. Vzhodni jarek 2a (SE 5528) je bil morda starejši, nekoliko bolj plitek, z bolj konkavnim
dnom in stenami, širok okoli 2,13 m, globok 1,55 m. Zahodni jarek 2b (SE 5529) pa je imel
bolj strme in poševne stene, bolj je bil podoben jarku 1 in V preseku, širok je bil okoli 2,50 m
in globok 2 m. Celotna širina jarka bi bila ok. 7 m, globina pa 1,55 - 2 m. Morda gre pri jarku
2b le za popravilo jarka ali pa je razširjen jarek 2 deloval sočasno. Žal na severnem robu IP
jarek 2 ni bil popolnoma izkopan zaradi varnostnih razlogov, saj je mejil na IP območja S1,
S3a in S4. Tako niso bile ugotovljene posebnosti bliže cesti, čeprav se zdi, da se je jarek na
tem delu nekoliko zožal.
V spodnjem delu zahodnega jarka 2 je bila obramba okrepljena s štirimi linijami lesenih kolov
(Slika 24) na severozahodnem ali notranjem bregu (SE 3617). Linije navpičnih kolov so bile
oddaljene 20-35 cm, medtem ko so bili koli med seboj oddaljeni okoli 30 cm. Navpični koli
so bili pravokotnega preseka (6-10 x 12 m) in na dnu obtesani s treh ali štirih strani v špico.
Koli v najnižji vrsti so bili zapičeni najgloblje, tudi do 1 m pod negativ jarka, medtem ko so
bile višje vrste zapičene tudi le do 0,5 m. Med prvo in drugo ter tretjo in četrto linijo so bili
med navpične kole zabiti še prečni tramovi, ki nanje sicer niso bili z ničemer posebej pritrjeni.
V dolžini 15 m smo odkrili vsaj 140 navpičnih kolov, dokumentirani pa so bili v dolžini 22 m.
V kv. H12-11 so bili v sredini jarka, pred linijami vertikalnih kolov odkriti še trije stebri
okroglega preseka (premer okoli 30 cm, zelo globoki), ki so bili med seboj oddaljeni 2,30 m.
Morda pripadajo neki posebni dodatni konstrukciji v tem delu.
Verjetno sta bila oba jarka dokaj kmalu zasuta. Nekatera nasutja so nastala še med
delovanjem starejšega vojaškega tabora, druga pa ob njegovi opustitvi in obdobju do
postavitve novega. Ker sta bila jarka zapolnjena z veliko mehkega organskega materiala, ki
ob hitrem prekritju in visoki podtalnici ni prepereval, so se vrhnje plasti vanje posedale.
Jarek 1 je najprej zapolnil zelo temno siv peščen in glinast melj z drobci lesa in ogromno
organskih ostankov vodnega rastlinja (SE 3684=1145=1236 =S3a 5520?), ki je bil debel tudi
0,5 m ali več. Marsikje je plast segala pod zdrse starejših plasti na brežini. Nad njo se je nato
ujela 20-30 cm debela plast lesa pomešana z zelo temno sivim glinastim meljem (SE 3700), ki
je bila posebej izrazita v spodnjem delu izkopanega jarka 1 v S2. Poleg nekaj večjih kosov
obdelanega ali neobdelanega lesa (npr. SE 3702) so plast SE 3700 sestavljale predvsem
deščice in trske, ki so bile v povprečju široke 3-5 cm, debele le 0,5 cm in dolge tudi do 20-30
cm. Nedvomno so nastale kot ostružki pri obtesavanju lesa. Vprašanje pa je ali so nastale pri
gradnji neke lesene konstrukcije ali objekta ali pa so služile drugim namenom npr. za kurjavo.
Les je bil lahko le naplavljen in se je tako ujel v nekem delu jarka v večji količini. Lahko pa
bi bil tudi namensko odvržen v jarek npr. za preprečevanje rasti vodnih rastlin, ki bi jarek
zarastle, s čimer bi bila preprečena njegova obrambna funkcija.
Tudi plast nad trskami (SE 3685 v S2; SE ??, 5523 (v S1 in S3a) je vsebovala veliko lesa,
poleg tega pa tudi nekaj kamenja, večjih in manjših gmot smole ter živalskih kosti. Med njimi
smo odkrili nekaj celih okostij konja (SE 5525), jelena, krave.
Jarek je nato prekrila plast zelo temno sive meljaste gline z obilico manjših in večjih
prodnikov, oglja, lesa, kosti in keramike (SE 3615=1210=S3a, 5517), debela do 40 cm. Tako
kot višje ležeča plast SE 3614 (=S3a), sta mogoče že vezani na plast SE 3612, ki je prekrivala
območje struge v S2 in se je posedla v oba jarka.
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Jarek 2a je bil na dnu zapolnjen z zelo temno sivo meljasto glino z obilo prodnikov in lesa
(SE 5532=1867=v S2 podobna 5842) in tanjšo plastjo sive gline pod njo. Na dnu jarka 2b je
voda nanosila peščen sediment SE 5536 in fin melj SE 5535. Nad njim je bil jarek 2(b)
zapolnjen s temnosivim peščenim meljem SE 5533, ki je prehajal v S2 v zelo temno siv
glinasti melj s prodniki, lesom in ogljem SE 3618 (analogno v jarku 1 SE 3684), nad katerega
se je prav tako ujela do 40-45 cm debela plast lesa (SE 3607=5531, 5530). V tej plasti so
prevladovale vejice in lubje, deščice in trske kakor v jarku 1. Poleg tega pa je bilo najdenih
tudi nekaj obdelanih desk in odmetanih prepletov (SE 3716, 5530). Med plastmi lesa so se
ujele leče sive gline. Preplet SE 3716 v kv. H9 je ležal na vzhodni brežini. Bil je izdelan iz
drobnih vejic premera 0,5-1 cm, ki so bile prepletene okoli nekoliko širših količkov (premera
3 cm, ohranjeni v višino do 48 cm). Količki prepleta v kv. H12 pa so bili posebej pritrjeni in
vstavljeni v vdolbine v daljšem tramu.
Nad plastjo z lesom je bila nato po celotni širini nasuta plast (SE 3606 =SE 5527, 5526)
temno sive peščene gline z veliko prodniki, peščenjaki in delci lesa, ki je bila podobna plasti
SE 3615 in 3614 v jarku 1.
Oba zasuta jarka so nato prekrile plasti, ki so prekrivale širše območje. Zaradi mehkobe polnil
pa so se kasneje vanju posedle (SE 3612, 3610, 3614?, S3a).

Slika 24: Pogled na zapičene obrambne kole v zahodnem obrambnem jarku.

Obrambni nasip
Zemljeni material iz jarkov so na severozahodni brežini uporabili za gradnjo nasipa. Zunanja
fronta nasipa je bila obložena s suhim zidom (SE 6085), notranjost je bila izdelana v kasetni
gradnji, s kombinirano uporabo lesa, kamenja in zemlje (Slika 25, 26).
Struktura je bila izdelana nad latensko ruševinsko plastjo SE 6055=5123 in ponekod nad
plastjo SE 3621 nad latenskim tlakovanjem. Vzporedno z jarkoma so v tla zapičili štiri linije
lesenih kolov, ki so se ohranile v obliki stojk (linije SE 3695 (=3580; vkop SE 6248), 3696
(=3551; vkop SE 6247), 3697 (=3553; vkop SE 6246), SE 3698 (vkop SE 6245)). Vmesne
razdalje med linijami stojk so bile ok. 80 cm, razdalja med zunanjima linijama pa ok. 2,502,60 m. Koli ali stojke so bile okroglega tlorisa s povprečnim premerom 11-15 cm, v tla so
bile zabite vsaj 20-40 cm globoko, med seboj so bile oddaljene od 4-15 cm ali na JV zunanji
liniji (SE 3695), kjer so bili koli najpogosteje zabiti, v povprečju 6-8 cm.
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Med zunanji liniji kolov je bila nasuta nekaj cm tanka plast bledo rumene meljaste gline (SE
6179), nanjo pa nasuti in zloženi večji in srednje veliki apnenčasti in peščenjakovi lomljenci,
nekaj odlomkov konglomeratov in ročnih mlinov v širini 2,50-2,70 m in v višini enega kamna
(kamnita podlaga SE 3574=3579=3102). Na JV strani strukture med linijama SE 3695 in
3696 je bilo položenih več večjih in zelo velikih kamnov, ponekod ob liniji SE 3696 bi lahko
slutili tudi notranjo fronto tega bolj utrjenega dela. Predvsem skrbno pa je bila oblikovana
zunanja - JV fronta nasipa. Na zunanjo linijo SE 3965 je bil naslonjen suhi zid 6085 iz večjih
in zelo velikih neobdelanih kamnov, z enim zunanjim licem in brez vrst, širok do 30 cm. Zid
se je zrušil proti JV (ruševina SE 5011=6043=6042=3080, 3081, 8120, 8133, 8134...) in zato
je bil na to stran močno nagnjen. Glede na ostanke je moral biti dokaj visok, čeprav je bil v
višino ohranjen od enega do štirih kamnov ali do 0,5 m višine.
Prostor za zidom SE 6085 je bil nato nasut z zemljo iz jarkov. Sestava zemljenega nasutja SE
3105 (= SE 8187) se je spreminjala hkrati s sestavo geološke osnove vzporedno v jarku 2. Iz
svetlo olivno rjave in svetlo rumenkasto rjave meljaste gline ali glinastega melja v spodnjem,
jugozahodnem delu je proti Grajskemu griču prehajala v rumenkasto rjav peščen melj (npr. v
kv. I3). Nasip niso nasuli le s sterilnim geološkim materialom, ki so ga dobili pri kopanju
obrambnih jarkov, temveč tudi z rahlo premešanimi sloji uničenih prazgodovinskih plasti na
brežini jarkov, kar kaže tudi prisotnost redkih kosov prazgodovinske keramike. Posebej smo
ločili le vmesno rahlo premešano plast (predvsem v S3) SE 6144 na vrhu ali v sredini nasipa,
ki je po vključkih spominjala na plast SE 3104 (z drobci peščenjakovih lomljencev ipd.),
medtem ko je matrica bila skoraj enaka SE 3105. Na JV strani je bil nasip prvotno zamejen z
zidom SE 6085 in linijo palisade SE 3695. Ob zidu SE 6085 je bila plast nasutja (SE 3105)
ohranjena v višini 0,3-0,5 m. Proti SZ se je ponekod dokaj strmo, drugje bolj položno
spuščala, do širine 10-13,65 m. Na to stran je bil nasip kasneje morda tudi razvlečen (npr. ob
opustitvi, morda plast SE 8187), glede na strm spust in ločnico, ki naj bi bila vidna v SV
profilu izkopnega polja (kv. J1) ter na osnovi dejstva, da se stojke lesenih kolov in nekatere
jame niso videle z vrha SE 3105, temveč šele z vmesnega nivoja nekoliko nad strukturo SE
3574. Originalni del nasipa bi potemtakem segal nekje do linije ceste SE 6046, torej v širino
4,60 m. Razvlečenega dela nasipa nismo posebej ločili in dokumentirali, ker se ga v tlorisu ni
dalo jasno zamejiti.

Slika 25: Pogled na nasip s suhim zidom na zunanji strani (SEK 3d).
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Slika 26: Pogled na kamnito podlago nasipa (SE 3574) s štirimi linijami odtisov lesenih kolov (SE 3695- 3698).

Notranjost tabora
Na notranji strani obzidja je bila vzdolž nasipa urejena cesta (SE 6046 = 3600), ki se je
spuščala od Grajskega griča proti Ljubljanici. 2,60 m od notranje linije kolov SE 3968 je bila
15-20 cm globoko in 2,45-2,80 m široko vkopan jarek (SE 6145), ki je bil zapolnjen z
nabutanimi lomljenci peščenjaka (SE 6046=3600). Pot bi lahko delovala že v prvotni
postavitvi nasipa, saj je podvajala traso starejše ulice latenskega naselja, ali pa šele kasneje,
ko je bil ta že nekoliko opuščen in razvlečen. Zdi se, da se cesta ob nasipu ni nadaljevala do
glavne ceste, ker so bili arheološki ostanki na območju kv. J-K1-4 močno uničeni. Glede na
ostanke v kv. J-K 4 bi lahko cesta tudi nekoliko zavijala proti severozahodu.
Z nivoja nasipa so bile verjetno izkopane tudi jame na robovih ceste SE 6046, od katere so
verjetno starejše. Ker so bile jame (SE 6295, 6297, 7020, 7114) zapolnjene s podobnim
materialom kakor je bil izdelan nasip (polnila SE 6294, 6296, 7021, 7115) iz bledo rumene
meljaste gline), so bile odkrite šele po odstranitvi nasipa, čeprav bi lahko bile vanj vkopane.
Širše jame za stojke premera okoli 1 m so imele ohranjen tudi odtis lesene stojke ali stebra v
premeru 30-33 cm (SE 7004/3, 7027/6, 7116/7). Podobna jim je tudi jama SE 6174 (polnilo
SE 6173) s stojko SE 7029 (polnilo 7028) v kv. I6. Le jama SE 6297 je bila manjšega premera
60 cm. Jame ob robovih ceste SE 6046 morda tvorijo celo nek objekt ali nadstrešek oglatega
tlorisa.
Na vmesnem nivoju nasipa SE 3105 pa so bile ugotovljene še tri jame v kv. J2 (ES 81818187). Jami SE 8181 (polnilo SE 8182) in SE 8183 (polnilo SE 8184) sta bili približnega
premera 50-60 cm in sta imeli stene prekrite z veliko železovimi oksidi, kar je morda
posledica zastajanja vode. Lahko sta bili uporabljeni kot zajetja ali odpadni jami, saj je jama
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SE 8183 vsebovala veliko rimskih najdb: sulično ost, fibulo, novec.... Morda sta jami nastali
ob gradnji nasipa ali nemudoma za tem, kar bi pomagalo pri njegovi dataciji. Neposredno nad
nasipom smo odkrili še jami SE 8194/5 in 8199/8200.
Široke in okrogle odpadne jame so bile odkrite tudi v S2. Jama SE 3597 (polnilo SE 3598,
premer 0,9 m) je vsebovala veliko keramike, fibulo Aucissa in bronast novec ter nekaj oglja.
Podobne so bile tudi jame SE 3635/3634, 3656/7 in 3692/1.
Poleg tega je bilo v notranjosti tabora ugotovljenih le nekaj slabo ohranjenih ostankov tlakov
in kurišč. Ker je bil odkrit le manjši del notranjosti starejšega tabora, težko ugotavljamo
ustroj in organizacijo tabora. Poleg tega brez natančne seriacijske analize stratigrafije in najdb
težko povezujemo posamezne ostaline v ista obdobja ali jih ločimo na tiste, ki bi pripadale
starejšemu ali mlajšemu vojaškemu taboru ter obdobju med njima.
Tlaki in kurišča pa nedvomno pričajo o tem, da je bila večina odkritega območja nekako
nepozidana. Na njej so se odvijale različne aktivnosti. Veliko kurišč in manjših ognjišč (npr.
SE 3576, 6098, 6109, 6111, 6138, 6094, 6159, 6149, 6151, 6195, 6341, 8080, 8110, 8155,
8157, 8139, 8140, 8189-8193, 8169, 8174, 8180) na različnih nivojih kaže, da so vojaki
večkrat kurili manjše ognje za kuhanje ali le za ogrevanje. Po velikosti izstopa večje ognjišče,
obdano s kamnitim vencem SE 8130~8166. Obstajajo pa tudi ostanki tlakov iz rumene gline
ali zdrobljenega glinenca (npr. SE 3647, 6047, 6039, 6019, 6084, 6341, 6357, 6228, 6282,
6481), ki bi lahko bili urejeni za manjše barake, saj so bile večinoma pravokotne oblike. Nad
tlakom SE 6228 je bilo izdelano tudi kamnito ognjišče (SE 6352: 1,29 x 0,55 m, debeline 610 cm), ki je bilo obdano s pravokotnim okvirjem iz večjih kamnov. Nekateri teh tlakov se
vežejo tudi na nekaj odkritih jarkov (SE 3628, 3601, 3646, 36596069/70, 6071/72,
6148/6153, 6223, 6224, 6299/8=6336/7; širši jarki 6101, 6108, 6137) in stojk (SE
6300/1=6338/9, 3651, 6155-6158, 6161/2), kar pa bi jih morda že vezalo na mlajši vojaški
tabor.
Verjetneje pa je, da so vojaki na tem delu prebivali v šotorih. Mnogi leseni količki za šotore
so bili najdeni na dnu obrambnih jarkov. Za utrditev tal v šotorih in med njimi so morda
uporabili tudi razna kamnita nasutja (SE 6010, 6100, 6102, 6030, 6038, 6037, 6096, 6095,
6107, 6128-6131, 6141, 6196, 6197, 6230, 6283-6288) in nasutja peska (SE 6086, 6222,
6031=6150, 6152). Na JV delu IP je bila v zgodnjih fazah (neposredno nad SE 6026) nasuta
večja površina z zdrobljenimi sivimi skrilavci/glinenci in prodniki (SE 6093). Nekatera
linijska kamnita nasutja (SE 6037, 3734, 6110), so lahko delovale koz kamnit temelj za
barake ali kot ograda šotorom.
Na velikem delu odkritega območja so tekom obstoja starejšega tabora in še po njem nastajale
plasti, ki se niso dale ločiti na posamezne faze razen na območjih, kjer so bile med njimi
najdene ožgane površine, kurišča, posamezni tlaki in kamnita nasutja. Predvsem vrhnje plasti
(SE 6193, 6550, 6140, 6031, 6009) so bile zelo podobne plasti SE 3104, ki je prekrivala tudi
ruševino kamnitega zidu nasipa. Marsikje so te plasti zvezno prehajale v bolj sivorjave plasti
na območju starejšega latenskega tlakovanja (SE 6221, 6263, 6291, 6068, 6026, 3648-3650).
Nekatere spodnje plasti pa so bile izredno podobne sestavi zemljenega nasipa (SE 3650,
3653).
Še najbolj izpovedni so ostanki v severnem vogalu ali robu IP, kjer smo odkopali zelo bogato
stratigrafsko sekvenco. Neposredno nad nasutjem nasipa SE 8187=3105, ki je bil tukaj zelo
razvlečen, je bilo najdenih veliko manjših kurišč (SE 8189-8192), med katerimi je eno
zavarovano pred vetrom z večjim kamnom (SE 8193) (Slika 27). Nad plastmi SE 8176 in
8165~8141, ki sta prekrili prvotno nasutje za nasip SE 3105=8187, so bile najdene žganine
(SE 8169, 8174) in ognjišče SE 8180 – posledica vmesnih aktivnosti vojakov.
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Zdi se, da je bil na tem območju nato postavljen nek leseni objekt (stavba 1) (Slika 28) ali pa
so bili oblikovani neki ločeni prostori z različnimi tlaki iz rumenkaste gline. Manjši in
verjetno starejši tlak SE 8172 je obsegal 2,80 x 2,15 m, nad njim je bilo izdelano ognjišče iz
rdeče ožgane gline SE 8179 (1,05 x 0,48 m, deb. 10 cm). V sosednjem prostoru (dim. 4,79 x
4,31 m) je bil morda sočasno v uporabi zemljen tlak, katerega je nato prekrila žganina SE
8169, ki je imela pravokotni tloris.
Večji in mlajši tlak SE 8150 je obsegal kar 9,92 x 6,7 m ali ok. 65 m2. Rumeni glineni tlaki so
bili ločeni z jarki ali odtisi vodoravnih tramov SE 8171=8196, 8173 (šir. 30 cm, glob. 5-6
cm), 8167 (šir. 10 cm, glob. 12 cm), v katere se je posedel tudi tlak SE 8150. Na JV strani sta
bila oba zamejena z linijo kamnov SE 8170 in mogoče tudi jarkom SE 8147. Nad tlakom SE
8150 je bilo odkrito veliko manjših ognjišč ali preprostih kurišč (SE 8040, 8039, 8072, 8156,
8159). Ognjišče SE 8159 (1,20 x 0,87 m) je bilo vkopano v plast SE 8165, jama je bila nato
premazana s tlakom SE 8150, nad katerim so v poglobitvi kurili. Nad tlakom SE 8150 so bili
odkriti tudi odtisi protja ali prepleta SE 8149.
Vzhodno od zidu SE 8170 je bila tlaku morda sočasna hodna površina nad plastjo SE 8141 in
tlak zdrobljenega peščenjaka SE 8085, ki je bil ohranjen v zelo majhnem trikotniku.
Po propadu stavbe 1 so nad delom tlaka SE 8150 in območjem severno od njega (nad SE
8169) nasuli prodnato in peščeno nasutje SE 8135, nad njim uredili manjše kurišče (SE 8155
in 8157) in večje ognjišče (SE 8130~8166). Ognjišče SE 8130~8166 je bilo obdano s
kamnitim vencem SE 8130, premera 1,66 m. Vmesni prostor pa je bil prevlečen z rumenkasto
glino (SE 8166), ki je bila rdečkasto prežgana. Ker je bilo ognjišče SE 8130~8166 mišljeno za
uporabo večjega števila ljudi in se je neprekinjeno uporabljajo dalj časa, se je ohranilo več
slojev ožgane gline v notranjosti (SE 8166, 8131, 8107) in popravilo iz zdrobljenega
peščenjaka SE 8132. Nad najvišjim slojem (SE 8107) je bila v ognjišču najdena bronasta
ličnica čelade. Na robove ognjišča so se naslonile žganina (SE 8158) in okoliške plasti (SE
8136), ki so nastajale v času njegove uporabe. Z ognjiščem in prestavljanjem žerjavice so
povezane tudi ožgane zemljene zaplate (SE 8137, 8138) okoli njega.
Večji del propadle stavbe in del tlaka SE 8135 je prekrila plast peščene gline z veliko oglja
(SE 8136 =8073), območje nad tlakom SE 8172 pa plast SE 8141=8129 in kamnito nasutje
SE 8114. Del ognjišč in kurišč nad tlakom SE 8150 bi lahko nastalo šele na tej hodni površini,
kakor ognjišči SE 8139 in 8140. Južno od velikega ognjišča je bila najdena dvojna predelna
stena ali ograda SE 8143 (polnilo SE 8144, širine dvakrat po 10 cm in globine 12 cm), katero
težko povežamo s starejšo stavbo ali drugimi funkcijami, čeprav nekako sovpada z linijo SE
8173.
Tudi nad naslednjimi sedimenti ali izravnalnimi površinami SE 8074, 8119, 8113,
8063=8038=8083, 8121, ko je bilo območje odprta površina, je bilo odkrito nekaj manjših
kurišč in ognjišč (SE 8080, 8110) ter zvezna tanka žganinska plast SE 8049 (predvsem nad
plastjo SE 8074).
Najstarejše nove ureditve tlakov bi lahko prepoznali v rumenem nasutju gline SE 8088, 8102
in SE 8101 ter dveh struktur iz kamnov SE 8103 in 8106. Predvsem v kv. J-K 1 smo odkrili
sosledje več tlakov nekega prostora ali ograjene površine. Šele nad sedimentom SE 8082 nad
tlakom SE 8101 so bile morda izdelane tudi stene neke nove stavbe (stavba 2), kar bi lahko
prepoznali v jarkih SE 8104, 8145, 8147. Tlak SE 8060 v njem je bil izdelan iz rumene gline
(4,7 x 3,4 m), ponekod ožgan (SE 8066) ter kasneje prekrit s sedimentom SE 8058 in
peščenim nasutjem SE 8057. Ta je bil že morda utrditev za nov tlak prostora SE 6680 iz
zdrobljenih oranžnih glinencev in rumenega peščenjaka (3,97 x 3,80 m). V njem sta bili
odkrita vodnjak SE 6615 in ostanek zoglenelega tramu SE 6681 (odtis SE 6717). Prekinitev
tlaka SE 6680 v šir. 15 cm bi lahko kazala na še en tram. Sočasno s tlakoma SE 8068 in 6680
so morda delovali tudi tlaki SE 8028, 8037, 8036, in 8050. Medtem ko sta bila prva dva
ohranjena le v manjših površinah, pa sta bili površini SE 8036 (3,55 x 3,9 m) in SE 8050
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(2,72 x 1,65 m) skoraj pravokotni. Morda gre za neke delovne utrjene površine na odprtem ali
tlake v šotorih. Na območju tlaka SE 8050 je bil odkrit še en vodnjak s sodom (SE 81228125). Višje plasti pa smo pripisali kasnejšemu mlajšemu taboru.

Slika 27: Pogled na veliko ognjišče SE 8130~8166.

Slika 28: Pogled na skromne ostanke tlakov in kamnita nasutja v S3/S2.

Vodnjaki z lesenimi sodi
V notranjosti starejšega tabora je bilo ugotovljenih tudi nekaj vodnjakov, ki so bili vsi
izdelani s pomočjo lesenih sodov (Slika 29). Od konca 1. st. pr. n. št. do začetka 2. st. n. št. je
bila v vojaških taborih kontinentalne Evrope pogosta navada, da so za vodnjake uporabili
odrabljene lesene vinske sode, v katerih so vojski pripeljali vino iz Sredozemlja, predvsem
Italije.
V izkopano jamo so vstavili več sodov, enega na drugega, da bi zadrževali okoliške stene
pred posedanjem. Zaradi visoke talne vode so se ohranili le nižje ležeči sodi, višji so bili vidni
v odtisu.
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Jama za vodnjak v kv. J-K 6 (SE 6293) je bila globok 2,52 m in široka 1,60 m. Spodnji sod
(SE 7074) je bil potisnjen še v naravno plast/polžarico z visoko podtalnico. Spodnji sod, ki je
bil ohranjen v celoti, je bil širok 80 cm in visok 1,30 m. Vrhnji sod (SE 7073) enake širine pa
je bil ohranjen v višino le 22 cm. Strohneli del pa se je ohranil v 7 cm širokem obroču iz
temno rjave zemljine (SE 7042). Prostor med sodom steno jame je bil zapolnjen z rumekasto
sivo meljasto glino (SE 6292) ali premešano geološko osnovo, pridobljeno pri kopanju jame.

Slika 29: Pogled na leseni sod v SEK 3c.

Slika 30: Detajl vrezanega napisa na lesenem sodu.
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Po uporabi je bil vodnjak zasut (SE 6278) in na dnu spodnjega soda, že v plasti s podtalnico,
je bila najdena lesena zajemalka (Slika 31). Zaradi podobnega polnila je bil vodnjak odkrit
šele po odstranitvi nasipa, skozi katerega bi lahko bil tudi vkopan.
Vodnjak v v kv. L-M2 je bil verjetno izkopan z nivoja plasti SE 8050, 8074 ali 8136. Jama SE
8122 je bila široka 1,97 m in globoka 2,35-2,50 m. Na dnu je bil ohranjen spodnji leseni sod
(SE 8124, premera 70 cm, v vrhnjih predelih pa le odtisi dog. Prostor med stenami jame in
sodom je bil zapolnjen z bledorumeno glino SE 8123. Po uporabi je bil zasut s polnilom SE
8125 iz rumenkasto rjavega glinastega melja z oblicami, ogljem in veliko konkrecije. Na dnu
je bil odkrit keramični vrč za zajemanje vode. Vodnjak je bil v uporabi je bil vsaj do nastanka
plasti SE 6610, ki se je tudi posedla vanj.

Slika 31: Pogled na leseno zajemalko.

V tretjem vodnjaku (Slika 32) v kv. J1, ki je bil izdelan po enakem principu, toda morda že
sodi v kasnejšo fazo mlajšega tabora, smo prepoznali le odtise dog v premeru nekje 60 cm.
Jama SE 6615 je bila skopana iz tlaka SE 6680, torej znotraj prostora. Globoka je bila 1,47 m
in premera 1,20 m. Vmesni prostor je bil zasut s filtrom SE 6618 iz oblic in prodnatega peska.
Po koncu uporabe je bil vodnjak zasut z veliko količino keramike, opek, drobnega peska,
nekaj meljaste gline in oglja (polnilo SE 6616), ta pa prekrit s plastjo SE 6608 (sočasno s SE
6610).
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Slika 32: Pogled na leseni sod v SEK 4.

Opustitev starejšega tabora in vmesno obdobje
Obrambne strukture starejšega tabora so bile hitro opuščene. Jarka sta bila zasuta, nasip
porušen. Zid SE 6085 se je zrušil proti JV, kar je lepo vidno s kamnito ruševino, ki se je
raztezala vsaj 4 m v širino (SE 5011=6043=6042=3080 = 8120, 8133, 8134...).
Območje starejšega tabora, nasip in njegovo ruševino (SZ od jarkov) je prekrila plast SE 3104
iz zelo temno sivo rjavega glinastega melja z obilnimi vključki večjih (10-20 cm, 10-20%) in
manjših/drobnih (2-6 cm, 10%) lomljencev peščenjaka (proti SZ prehaja v SE 6024 z
manjšimi vključki; nad ruševino zidu je dokumentirana kot SE 8109).
Na JV strani jarkov je plastem SE 6193, 3104 in 6024 izredno podobna plast SE 1142, ki je
verjetno nastajala na travniških površinah izven starejšega tabora od opustitve halštatskega
naselja dalje. Na večini območja je namreč sedla neposredno na ostanke halštatskega naselja,
medtem ko so bile latenske površine znotraj nje nerazpoznavne, če bi bilo območje kadarkoli
naseljeno tudi na levem bregu potoka.
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MLAJŠI VOJAŠKI TABOR (POZNO AVGUSTEJSKO OBDOBJE/ ZAČETEK
1. st. n. št.)
Prililoga 9: Rekonstrukcija tlorisa starejšega vojaškega tabora.

V poznoavgustejskem obdobju (začetek ali prvo desetletje 1. st. n. št.) se je rimska vojska
ponovno nastanila na travnikih ob staroselskem naselju. Nov vojaški tabor so prestavili nad
zasute jarke in površine jugovzhodno od opuščenega nasipa. Vojaki so sedaj zgradili lesene
barake in vodnjak.
Obilica najdenih predmetov pripada vojaški opremi in kaže na to, da so v teh barakah
nedvomno prebivali vojaki.
Čeprav je bila odkrita velika površina, pa je bil tudi ta tabor večji od površine najdišča.
Barake so se razprostirale proti jugozahodu in jugovzhodu, tako da je bilo odkrito območje
nekje v sredini ali bolj na severozahodnem koncu vojaške naselbine. Severovzhodni rob
vojaških barak je verjetno predstavljala glavna cesta, ki je potekala ob vznožju Grajskega
griča.
Ne vemo ali se je mlajši vojaški tabor raztezal tudi severozahodno od starejšega nasipa. Na
območju notranjosti starejšega tabora je tudi zaradi slabe ohranjenosti arheoloških plasti
(zaradi recentnih posegov) težko ločiti plasti starejšega in mlajšega tabora. Morda bo s
seriacijsko analizo po obdelavi najdb to laže. Vsekakor se arheološki ostanki na tem prostoru
bistveno razlikujejo od načina gradnje lesenih barak jugovzhodno od nasipa. Območje je bilo
morda dejansko prazno ali namenjeno drugim dejavnostim.
V severnem vogalu izkopnega polja je bila odkrita stavba z več prostori, ki bi lahko že
pripadala robu civilne naselbine v tem času.
Kakor starejši je tudi mlajši vojaški tabor deloval le nekaj let ali sezon in bil dokaj hitro
opuščen, še pred letom 15 n. št. (glej poglavje o najdbah). Najverjetneje je bil močno povezan
z gradnjo rimskega mesta na levem bregu Ljubljanice v poznoavgustejskem obdobju.
Lesene barake
Jugovzhodno od starejšega obrambnega nasipa so vojaki sezidali več lesenih poslopij.
Severovzhodni rob vojaških barak je verjetno predstavljala glavna cesta, ki je potekala ob
vznožju Grajskega griča. Tloris poslopij spominja na obrnjeno črko L. Barake so se
razprostirale tudi izven izkopnega polja proti jugozahodu in jugovzhodu.
Vse odkrite lesene barake so bile sezidane na enak način. Vojaki so izkopali jarke v obliki
želenega tlorisa stavb, vanje položili ali zapičili pokončne nosilne stebre poslopij in jih z istim
zemljenim materialom zasuli.
Jarki so bili verjetno izkopani s hodne površine nad plastjo SE 1142=3035=1169=5012. Ker
so vsebovali polnilo enake sestave kakor okoliške plasti, v katere so bili vkopani, smo jarkom
težko sledili. Jasno vidni so bili šele tam, kjer so presekali rumene in rdeče tlake halštatskih
hiš. Jarki so bili v povprečju široki 40-50 cm, globoki pa nekje 25-40 cm (Slika 33).
Na območju starejše struge, kjer je bilo vlažno okolje, sta se ohranila tudi dva lesena stebra.
Večinoma pa je les strohnel in ohranili so se negativni odtisi stebrov. Med trohnenjem je les
zamenjal fin siv melj brez vključkov. Odtisi stojk so bili prav tako pravokotne tlorisa, merili
so 10 x 15-18-20 cm (Slika 33, 34). Razdalja med stojkami je bila 70 cm ali 90 cm do 1 m,
ponekod celo do 1,20 m. Postavitev stebrov je bila odvisna od njihove funkcije, velikosti
prostorov in barak. Morda niso vsi stebri nosili konstrukcijo poslopij, temveč so bili nekateri
le postavljeni v sklopu sten posameznih prostorov. Tako so bile nekatere stojke, predvsem
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vogalne, ki so bile verjetno nosilne, globlje vkopane od jarkov. V mnogih jarkih smo odkrili
le redke stojke ali pa sploh nobene. Po eni strani je bilo iskanje preveč zamudno, po drugi pa
je bila ločljivost na nekaterih predelih izjemno težka.
Stene barak so bile izdelane iz lesenih desk. Odkrili smo nekaj odtisov spodnjih desk ali
vodoravnih tramov (SE 1183/4, 1299, 5142, 5171/2, 5187-5192, 5252/3, 5186/4, 5236/7,
5266/7) (Slika 34), ki so bile velikokrat povezani s stojkami. Deske ali tramovi so bili
praviloma široki 10-13 cm, dolgi pa 1,3 m do 2,3-2,5 m. Dve ali tri kamnite linije bi lahko
kazale tudi na posebno utrditev nekaterih prostorov s kamnitimi temelji ali kamnite ograde
taboriščne površine (SE 1211, 3593=5164).
Prostori v stavbah so bili lahko utrjeni z nasutji peščenjakov in/ali prekriti s prodnatim
preskom, odlomki opek ali keramike, predvsem amfor.

Slika 33: Pogled na izkopane jarke v SEK 1.

Slika 34: Detajl ostanka lesene konstrukcije.

V južnem delu izkopnega polja (kv. A-D/7-13) sta bili izkopani dve vzporedni vrsti lesenih
barak ali prostorov standardnih dimenzij (jarki SE 3040=3063, 3073-3077, 3065, 3027;
polnila SE 3064, 3067, 3068, 3049, 3066, 3028) (Slika 35). Dvojni prostori so bili veliki po 5
x 3,5 m (en prostor), kar je bila dokaj standardna površina sob za namestitev vojakov. Dvojni
prostori bi lahko predstavljali vrsto manjših barak ali daljše in večje poslopje/a. Med seboj so
bili dvojni prostori oddaljeni okoli 1 do 1,2 m.
Vhodi so bili verjetno obrnjeni na vmesni hodnik ali ulico (ambulatio) med obema vrstama
dvojnih prostorov, ki je bila široka 3 m. Nekatere vhode smo lahko celo prepoznali, ker so na
tem delu tlaki (peščena nasutja) segali tudi preko prvotnega polnila jarkov. Morda je le
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naključje, da sta bila pri dveh barakah zahodne vrste vhoda najdena le v jugozahodnem
prostoru (npr. kv. C10 in C11-12).
Prostori obeh linij niso bili zgrajeni simetrično, temveč so bili nekoliko zamaknjeni v smeri
SV – JZ. To je verjetno olajšalo pretok vojakov po hodniku ali ulici.
Na obeh vzdolžnih stranicah poslopij sta bila odkrita dva dolga jarka (SE 3027, 3065). Služila
bi lahko za drenažo, čeprav sta bila podobno kakor ostali zapolnjena z materialom podobnim
plasti SE 1142=3035 (polnila SE 3028, 3066). Jarek SE 3027 je bil le 50-60 cm oddaljen od
roba barak, širok je bil 70 cm, globok okoli 25-40 cm in odkrit v dolžini 22 m. Severno od
recentnega uničenja za klet SE 1020 bi njegovo nadaljevanje lahko navezali na jarek ob
vzhodnem robu jame SE 1479/1480. Jarek SE 3065 pa je bil od barak nekoliko bolj
odmaknjen (razdalja 2,5 do 3 m), širok 50-70 cm, globok okoli 30 cm in odkrit v dolžini
34,60 m.
Na tem delu je bila nad plastjo SE 1142=3035 odkrita plast SE 1049=3024 zemljenega
nasutja z veliko zdrobljenega rumenega peščenjaka, kar je bilo še posebej izrazito na območju
nekaterih prostorov (= SE 3026, 3052-55, 3036, 3060-62, 3049). Tla so bila večinoma
prekrita z nasutim prodnatim peskom SE 3025=3031=3034, ki se je raztezal tako v prostorih
kakor na območju med barakami. Ponekod so se peščena tla vdrla ali posedla tudi v nekoliko
mehkejša polnila jarkov (negativi posedanja peščenih tlakov SE 3029, 3050, 3046, 3044,
3042, 3037, 3056, 3058; polnila oz. posedla peščena nasutja SE 3030, 3051, 3047, 3043,
3045, 3038, 3057, 3059). Le na območju vhodov so tla bila bolje utrjena.
Na celotnem območju pravilnih lesenih barak je bilo odkrito le eno kurišče (SE 3032, 3033).
5 cm debel sloj oranžno ožgane gline je bil okroglega tlorisa (premer 50 cm) in konkavnega
preseka. Kurišče je bilo prekrito s peščenim nasutjem SE 3034.
Severozahodno od jarka SE 3065 na območju starejših jarkov, je bilo v kv. E-F11-12 odkrito
nadaljevanje tlakovanja SE 3603, ki pa se je močno pogreznilo v starejši jarek 1. Tlakovanje
je bilo približno pravokotne oblike in bi lahko predstavljalo še ostanke dodatne barake.

Slika 35: Pogled na izkopane jarke v SEK 2.
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Neposredno ob glavni cesti so bila postavljena daljša poslopja, ki so bila drugače usmerjena.
Poslopja so bila vzporedna s cesto in so imela različno velike prostore. Največji prostori so
merili 9 x 2,90 m, najmanjši 3 x 3,30 m, hodniki pa so bili široki tudi le 1,5 m. Ker imamo
ohranjen le del tlorisa, je interpretacija prostorov in poslopij za sedaj zelo subjektivna. Morda
gre za ostanke enega širšega ali več daljših poslopij, ki so bila vzporedna s cesto.
Linija prostorov najbližje cesti je imela ožje hodnike ali prehode usmerjene na cesto. Poslopje
ali linija prostorov je zaključena v kv. B/2-3 na jugovzhodni strani, medtem ko se je proti
severozahodu morda raztezala tudi nad območje starejšega nasipa. Slabo ohranjeni ostanki
nekaj jarkov (SE 8164, 5272, 8126/8064, 8061/2) bi to potrjevali.
Linije prostorov ali stavb na območju kv. D-H/4-7 so bile nekoliko premaknjene na prvo
linijo ob cesti. Na severozahodni strani niso segale preko ruševine nasipa, medtem ko so se
nadaljevale na jugovzhodni strani izven izkopnega polja. Imele so nekoliko bolj pravilne
prostore in neke širše vmesne prehode ali hodnike, ki so bili vzporedni s cesto (širine 3,5 m).
Ker ožji hodniki niso zaznavni, je vhod v prostore verjetno potekal iz teh širših prehodov.
Interpretacija teh prostorov je težka tudi zato, ker so bili prostori ali barake nekajkrat
popravljeni in/ali prezidani. Tlaki so bili pri tem popravljeni z novimi nasutji, ki so prekrila
starejša. V glavnem so popravila zajemala le območje starejših jarkov. Zaradi mehkega
polnila jarkov, ki so vsebovala veliko organskega materiala, so se tla, tlaki in barake nad njimi
močno posedli. Ker so bili pri tem ponekod tudi prostori podaljšani ali zmanjšani in drugače
urejeni, je bil včasih namen popravila ne samo tehnične in konstrukcijske narave, temveč tudi
čisto funkcionalne narave, zaradi drugačne uporabe prostorov.
Na jugovzhodnem koncu teh prostorov (kv. A-C, deloma D/1-6) je bila situacija podobna
kakor v sektorju 2 oz. na območju pravilnih lesenih barak. Pravih prezidav nismo zasledili.
Nad plastjo SE 1142 je bila odkrita plast SE 1049 z veliko rumenega peščenjaka, ki je bil
gosto nasut predvsem na območju nekaterih prostorov, npr. prostor v kv. A-B4, prostor v kv.
D4. Utrditev iz peščenjakov je bila predvsem izrazita pod peščenim tlakovanjem SE 1086 (kv.
D4).
Tlaki so bili največkrat izdelani z nasutjem drobnega prodnatega peska (SE 1013, 1038, 1086
zg.del, 1163, 5014=5136, 5034, 5142, 5057?, 5179, 5193, 5165=3560?, 5178, 5198). Včasih
so bila tla še posebej utrjena s peščenjakovimi ali apnenčastimi lomljenci (SE 1039, 1040,
1086=5006, 1146, 1172-1175, 1243, 1278, 5015, 5028=5033=5149, 5073=5175, 5017, 5063,
5061, 5060, ). Pri najmlajših prodnatih in peščenjakovih tlakih so si pomagali tudi z odlomki
tegul in amfor (SE 1038, 1040). Nekateri prostori so bili prekriti s teptano rumeno glino (SE
3522, 5264?, 5197?) ali izdelani iz drobljenega peščenjaka (SE 1149, 1177, 1224, 1250-1251,
1315, 1327). Nekateri prostori so bili tudi zamejeni z linijami kamnov (npr. SE 5013) (Slika
36).
Kot ostanke barak na območju kv. H-K/1-2, nad starejšim nasipom in njegovo ruševino, bi
poleg nekaj jarkov (SE 8164, 5272, 8126/8064, 8061/2) lahko interpretirali tudi nekaj utrditev
ali tlakov, morda peščena nasutja SE 8076, 8079=8116; nasutja iz prodnikov SE 8042 ali
nasutja peščenjakov npr. SE 8004, 5271, 8048, 8024.
Na območju struge v S2 bi nadaljevanje poslopij lahko prepoznali v nekaterih zelo slabo
ohranjenih plasteh kakor so npr. tlak iz zelo tankega nasutja prodnikov SE 3605 ali rumeni
glineni tlaki na zahodnem robu jarka 2 (SE 3522 in 3604), linija kamnov SE 3593 v jarku 2,
nasutje lomljencev peščenjaka SE 3569 in nanj vezana linija kamnov SE 3590.
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Slika 36: Pogled na ostanke tlakov v barakah (SEK 1).

Odkritih je bilo tudi nekaj ognjišč in krušnih peči. Najpogostejša so bila mala okrogla
enostavna ognjišča (povprečen premer 0,80 m; SE 1063, 1015, 1026-1028, 1196-1197, 5072,
8112), od katerih je ostala nekaj cm debela rdeče ožgana glina konkavnega preseka. Vrhnji
del ali kupolasti del je bil odnešen.
Posebej ohranjena pa je bila krušna peč ali ognjišče SE 1180-1181 na območju starejšega
jarka 1, v katerega se je tudi posedla (Slika 37). Peč je bila obdana s kamenjem (SE 1180,
debeline do 35 cm) in glinenim premazom (SE 1181, debeline 8-10 cm), ki se je dvigal v
kupolo in je bil zaradi ognja oranžno ožgan. Na dnu peči podkvastega tlorisa (dim. zunanje 60
x 80 cm, notranje 45 x 45 cm) je bila plosko položena tegula (40 x 25 cm, deb. 5 cm). Peč je
bila postavljena ob steno prostora in simetrično z njo je bila na drugi strani stene, v sosednjem
prostoru izdelana druga peč (SE 1178/9), ki je bila slabše ohranjena.
Neznana je funkcija kamnitega temelja SE 1211 znotraj objekta, ki je bil dolg 8,20 m in širok
1,15 m, prav med dvema linijama stojk. Večji lomljenci peščenjaka so bili plosko položeni v
dve zunanji fronti, vmes pa je bilo nametano drugo manjše kamenje.
V brežino starejšega jarka 2 in ruševino kamnitega zidu nasipa SE 8120, 8109 je bila vkopana
večja kupolasta peč SE 8098. Okrogla peč je bila izdelana iz debelega sloja rdeče prežgane
gline (debeline 10-20 cm), ki je prekrivala skoraj okroglo dno (1 x 0,85 m) in se je dvigovala
ob stenah jame v kupolo (v višino ohranjena 70 cm). Pred odprtino peči na juhovzhodni strani
je bil vkopan manipulativni prostor, ki je bil vsaj s severovzhodne strani obdan s kamnito
strukturo SE 8142 (ohranjene dim. 1, 3 x 0,75 m, viš. 23 cm), da se stene ne bi posuvale. Na
tleh manipulativnega prostora so ostali ostanki kurjenja v peči - žganinska plast SE 8118. Po
prenehanju uporabe peči SE 8098 se je vanjo porušil vrh kupole in zapolnili so jo z velikimi
lomljenci (ruševina SE 8097).
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Slika 37: Pogled na peč v SEK 1.

Prostori v kv. D-E, deloma C/1-3 so v nekem trenutku pogoreli in ohranila se je močna
žganinska plast (SE 1212), v kateri smo odkrili veliko železnih predmetov (preveri pri Joži).
Zaradi razširjenosti žganine SE 1212 in zaradi jarka SE 1312 bi lahko domnevali, da je bila
pred linijo prostorov v kv. A-H/2-3, v širini vodnjaka, še ena linija prostorov ali vsaj
nadstrešek (v kv. A-H/1). Žganina bi se lahko raztezala nad tem območjem tudi pri porušenju
objekta proti cesti, kjer je les dogorel.
Odkrili smo tudi nekaj jam, ki so vsebovale rimske najdbe, te bi lahko spadale v čas starejšega
ali mlajšega tabora.
Vodnjak
Na severovzhodnem robu barak, na območju kv. B-C/1-2 so izkopali vodnjak. S površine
plasti SE 1142 (292.94-85 n.m.v) je bila v prazgodovinske plasti in geološko osnovo iz
rumene gline (SE 1909) ter sive meljaste gline (SE 1507) vkopana globoka jama okroglega
tlorisa (SE 2731=1506). Vrh jame je bil poškodovan s kasnejšimi posegi (gradnjo zbiralnika
1). Verjetno je bil nekoliko ožji od vkopa SE 1052 (okoli 4 x 4,5 m) in globok okoli 3 m (dno
na 290.00 n.m.v.). Jama se je proti dnu ožala. Vanjo je bila postavljena lesena konstrukcija
vodnjaka.
Ob stene jame je bil postavljen lesen okvir kvadratnega tlorisa (SE 1161) s stranico 2,50 m.
Uporabljene so bile ravne deske (dolžina ok. 2,75 m, širina 12-20 cm, debeline 5 cm), ki so
bile v vogalih križno spojene. Na robovih so bile zarezane reže v širini polovice deske.
Vzporedno z najnižjo desko je bil v notranjosti vodnjaka postavljen še en manjši okvir v
višini dveh desk (SE 1470) in stranico dolžine 2 m, (dolžina desk 2,45 m, širina zgornje deske
22 cm, spodnje deske 45 cm, debelina desk 5 cm). Konstrukcija notranjega okvirja je bila
enaka zunanjemu, s križnim spojem. Za preprečevanje porušenja vodnjaka zaradi lateralnih
pritiskov zemljine je bil v spodnji okvir vstavljen prečen vodoraven tram (SE 1471)
osemkotnega preseka.
Med zunanjo in notranjo škatlo je bilo zabitih šest vertikalnih stebrov pravokotnega preseka,
ki so bili na dnu piramidalno odsekani (SE 1164-1168, debelina stebrov 16 x 12 cm, najvišja
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ohranjena višina stebrov 2,12 m; rekonstruirana višina stebrov na osnovi odtisov SE 11551158 je 2,30 m, višina piramidalne konice 34 cm). Štirje stebri so bili postavljeni na sredino
stranic, dva pa v spodnjo četrtino, kjer sta služila za pritrditev horizontalnega elementa
škripca (SE 1446, 1456). Z železnimi žeblji so bili pribiti na zunanji in notranji okvir.
Prostor med lesenima okvirjema je bil nato zasut s peščenim filtrom (SE 1472) za filtriranje
vode.
Na zunanji strani stikov zunanjega lesenega okvirja so bili zabiti večji kamni. Prostor med
zunanjimi deskami (SE 1161) in steno vkopa (SE 2731) so zasuli še z manjšim kamenjem in
zelo temno sivim glinastim meljem z odlomki lončenine, drobci oglja in ožgane zemlje
(polnilo SE 2735).
Na nivoju 291.65 n.m.v. oz. 1,30 m pod hodnim nivojem je bila v vodnjaku postavljena
lesena konstrukcija »škripca« ali vodila (Slika 38). Med dva vodoravna trama pravokotnega
preseka (SE 1445, 1456) sta bila vstavljena dva vrteča lesena elementa okroglega preseka (SE
1447-1448). Vodoravni tram SE 1445 je bil z železnim žebljem pribit ob sredinski steber SE
1444, tik ob severovzhodno steno vodnjaka (16 cm od nje). Čepa na obeh koncih trama sta
bila vstavljena v utore v deskah zunanjega okvirja. Vodoravni tram SE 1456 pa je bil
vstavljen med vertikalna stebra SE 1165 in 1167 ter nanju pribit z železnimi žeblji (0,65 m od
jugozahodne stene vodnjaka) (Slika 41). Vrteča se elementa SE 1447 in 1448 (premera 13-14
cm) sta bila na vodoravna tramova pritrjena z dodatnimi lesenimi elementi s krožnimi utori
(SE 1450, 1451, 1454, 1455) (Slika 39). Na elementu SE 1447 so še vidni sledovi drsenja
verige ali vrvi.
Nad vodoravnim tramom SE 1456 in stebroma SE 1167 in 1165 je bil odkrit še en vodoravni
tram (SE 1446) pravokotnega preseka, ki je verjetno deloval proti lateralnim pritiskom
zemljine. Ob rušenju vodnjaka se je zaradi teže tega tramu in vrhnje konstrukcije vodnjaka
posedel jugozahodni del »škripca« za 0,67 m.
Po koncu uporabe sta dno vodnjaka v debelini do 30 cm zapolnili plast peska olivne barve
(SE 1490) in plast peska temnosive barve pomešanega z manjšim deležem meljastega peska
in manjših prodnikov (SE 1489). Spodnja lesena škatla je bila nato do vrha (v debelini 0,50
m) napolnjena s sivo peščeno glino z manjšimi prodniki (SE 1460) (Slika 40).
V vodnjak se je nato zrušila zunanja/vrhnja lesena konstrukcija. Zapolnila ga je velika
količina lesa, ki je bila raztresena po plasti temno sivega in črnega glinastega melja z manjšo
prisotnostjo drobnega proda (SE 1431=1452). V plasti, ki je bila debela 50-70 cm, so bili
nasuti še tanjši lokalni sloji sive gline in sloji drobnega proda (SE 1452). Plast črno-sivega
peščenega melja in meljaste gline SE 1159 nad njo (debelina 20-40 cm) je bila pomešana z
večjo količino kamnov in prodnikov. Vodnjak je bil dokončno zasut z drobnim prodom (SE
1064) v debelini 30-70 cm. Ob trohnenju lesa na vrhu je prazen prostor zapolnil zeleno siv
glinast melj (SE 1154-1158).
V plasti SE 1489 in 1490 na dnu sta bili najdeni tudi dve košari (Slika 42), ki sta služili
zajemanju vode. Med najdbami v ruševinskem zasutju vodnjaka izstopajo kosi in drobci
usnja, odlomki živalskih kosti, ostanki semen in koščic, odlomki lesenih predmetov – deli
strešne konstrukcije in škripca, nekaj rimske keramike: amfora Dr. 6B z žigom Optati,
pozlačena pasna spona vojaške opreme.... Velike količine lesenih prepletov, šibja, manjših ali
večjih desk in tramov so se ustavile na konstrukciji “škripca”, ki je pod to težo na
jugozahodnem delu popustila in se deloma pogreznila.
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Slika 38: Porušena konstrukcija škripca vodnjaka.

Slika 39: Detajl utora.

Slika 40: Konstrukcija vodnjaka.
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Slika 41: Izjemno ohranjeni železni žeblji konstrukcije vodnjaka.

Slika 42: Pletena košara.

Območje starejšega tabora
Ne vemo ali se je mlajši vojaški tabor raztezal tudi severozahodno od starejšega nasipa.
Na območju notranjosti starejšega tabora je tudi zaradi slabe ohranjenosti arheoloških plasti
(zaradi recentnih posegov) težko ločiti plasti starejšega in mlajšega tabora. Morda bo s
seriacijsko analizo po obdelavi najdb to laže. Vsekakor se arheološki ostanki na tem prostoru
bistveno razlikujejo od načina gradnje lesenih barak jugovzhodno od nasipa. Območje je bilo
morda dejansko prazno ali namenjeno drugim dejavnostim.
Območje starejšega tabora, nasip in njegovo ruševino (SZ od jarkov) je prekrila plast SE 3104
iz zelo temno sivo rjavega glinastega melja z obilnimi vključki večjih (10-20 cm, 10-20%) in
manjših/drobnih (2-6 cm, 10%) lomljencev peščenjaka (proti SZ prehaja v SE 6024 z
manjšimi vključki; nad ruševino zidu je dokumentirana kot SE 8109). Nad plastjo SE 3104 je
108

bilo odkritih nekaj jam (SE 6033-6035, 6133/4~6121~6104/5), kurišč (SE 6035), skupkov
razsute keramike (SE 6045).
Sicer bi lahko na osnovi nekaj odkritih jarkov in peščenih nasutij morda potegnili analogije z
območjem lesenih barak. Vsaj poslopje ob cesti je vsaj v eni fazi segalo čez ruševino in
starejši nasip (jarki SE 8164, 5272, 8126/8064, 8061/2; nasutje peščenjakov SE 5271).
Prav tako smo odkrili nekaj peščenih nasutij na vzhodnem delu IP, kv. K-O8-13. Posebej
obširno je bilo peščeno tlakovanje SE 3558=6040, ki je bilo ponekod dokaj debelo ok. 10-15
cm. Peščeno nasutje je bilo podolgovato, široko 5 m in dolgo 11-12 m, utrjeno z debelim
nasutjem iz rumenih peščenjakov SE 3563=3570, debeline tudi do 20 cm, in na sredini rahlo
izbočeno. zaradi tega smo domnevali, da bi šlo lahko za neko cesto znotraj ali ob taboru.
Tlakovanje se proti SV ni nadaljevalo, čeprav bi zaradi globokih recentnih posegov bilo lahko
tudi odnešeno kasneje. Morda pa gre le za eno od tlakovanj uporabne površine ali dejansko za
tlakovanje znotraj barak. Na vzhodnem robu je bilo peščeno nasutje SE 3558 razširjeno še z
manjšim pravokotnim otokom (3,25 x 1,40 m), ki bi pa lahko predstavljal tudi tlak barake,
analogno območju vzhodno od nasipa. Na zahodni strani je peščeno nasutje SE 3558 močno
padalo navzdol, predvsem pa je prekrivalo dolg vzporeden jarek SE 3577, ki je bil prav tako
zapolnjen s peščenim polnilom (SE 3578). Na isti liniji sta bila nižje odkrita še jarka SE 3659
in 3601, na vzhodni strani podolgovatega dela in manjšega pravokotnega dela tlakovanja SE
3558 pa še jarka SE 3628 in 3646 ter stojki SE 3651.
SZ od tlakovanja SE 3558 je bilo območje izkopa močno uničeno s izgradnjo recentne stavbe,
v kateri je do nedavnega deloval Walfdorski vrtec (SE 3048=6000). Na skrajnem SZ robu IP
v tem delu so bila odkrita še nasutje iz peščenjakov SE 6010, tlaki iz oranžnih zdrobljenih
glinencev (SE 6019, 6039) ter dodatni peščeni nasutji SE 6011 in 6051. Peščeni nasutji sta se
ločili le na območju, kjer sta vmes imeli še tlak iz oranžnega zdrobljenega peščenjaka SE
6047. S temi tlakovanji pa bi bili lahko povezani jarki SE 6069/70, 6071/72, 6148/6153,
6223, 6224, 6299/8=6336/7 ter širši jarki 6101, 6108, 6137, ki pa so bili prav tako zapolnjeni
z obilico prodnikov.
Hiše v severnem vogalu izkopnega polja
V severnem vogalu izkopnega polja so bile odkrite stavbe z več prostori, ki bi lahko že
pripadala robu civilne naselbine v tem času. Prostori so bili večkrat preurejeni, stavbe pa
prezidane in prestavljene. Po načinu gradnje se bistveno razlikujejo od gradnje lesenih barak
vojaškega tabora. Č eprav je bila tudi tu gradnja verjetno lesena, pa se večinoma niso
posluževali jarkov pri postavljanju nosilnih stebrov. Odkritih je bilo le malo jam, ki bi lahko
služile kot jame za stojke. Stojke ali nosilni stebri oz. sohe ali vodoravni tramovi so bili
verjetno položeni na kamnite temelje ali zemljena tla. Tlaki so bili izdelani iz teptanega
oranžnega glinenca zelenkasto rumenega skrilavca ali zdrobljenega rumenega peščenjaka
kakor tlaki starejših naselij.
Na istem območju smo že v starejših plasteh odkrili ostanke nekih poslopij (stavba 1, stavba
2), vsaj poslopje s tlakom SE 8150 (stavba 1) lahko pripišemo verjetno starejšemu taboru.
Mlajše plasti pa trenutno težko pripišemo tej ali oni vojaški poselitvi ter vmesnemu obdobju,
tako da je morda velik del sekvence na tem območju, opisane pod poglavjem o starejšem
vojaškem taboru, v resnici mlajše.
Ostanke starejših stavb, predvsem manjšega poslopja (stavbe 2) s tlakom SE 6680 in vodnjaka
SE 8122-8125 in 6615, so prekrile rjave zemljene plasti s prodniki in kamni (SE 6610 =6682,
SE 6620=6608, 6612=6621), ki so bile morda namensko nasute kot izravnava. Na območju
stare stavbe 2 (tlak SE 6680) je bilo urejeno dvorišče z nasutjem prodnikov in temnosivega
meljastega peska (SE 6581). V vogalu IP je bila postavljena nova stavba z več prostori –
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stavba 3. Odkrili smo le njen južni rob in tri prostore. Najbolje je bil ohranjen tlak v JZ
prostoru. Tlak SE 6570 iz zdrobljenega oranžnega glinenca (deb. 5-10 cm) je zajemal prostor
dim. 4,7 x 2,9 m. V prostoru severno (odkrite dim. 3,70 x 2,30 m) od njega je bilo urejeno
ognjišče. Nad izravnavo SE 6610 je bila odkrita rdeče ožgana podlaga SE 6676 (1,2 x 0,75 m,
deb. 2-5cm), ki je morda bilo v začetku samostojno prvotno kurišče/ognjišče. Nadnjo je bila
nato izdelana podlaga iz oblic (SE 6626), premazana z glino (SE 6619), ki je bila zaradi
delovanja ognja rdeče ožgana. Kasneje so na ognjišče postavili še tegule z robovi navzgor (SE
6571, 56 x 39 cm). Tla prostora so bila zemljena. Neposredno nad izravnavo SE 6610 je bila
sicer najdena zaplata rdeče ožgane gline SE 6609, ki bi lahko predstavljala nek prvoten tlak
prostora. Kasneje se je v prostoru oblikoval siv sediment SE 6589, ki je bil na vrhu nekoliko
ožgan (proces SE 6596), nazadnje pa prekrit z rumenim tlakom SE 6572. Vogalni prostor je
od prostora na JV ločil kamnit suhozidni temelj SE 6595 (1 x 0,17 m, višina 20 cm). Ta pa je
bil na JV strani od dvorišča ločen s temeljnim zidom ali kamnitimi nasutji iz oblic in peščenih
lomljencev, ki so bila izkopana v več nivojih. Nad nasutjem SE 6695 je bil postavljen kamnit
suhozidni temelj SE 6584 (0,87 x 0,54 m, viš. 36 cm). Ta bi se lahko povezal s kvadratno
strukturo SE 6573 na drugi strani recentnega uničenja, ki pa je poleg lomljencev vsebovala
tudi več opek in kamnit možnar (0,6 x 0,6 m, viš. 15 cm). Obe pa sta bili prekriti z nasutjem
iz oblic SE 6574 (4 x 3,7 m, deb. 2 cm). V JV prostoru je bil prvotno urejen oranžen tlak SE
6594 (= SE 6593 ~ 6661), ki je bil kasneje najprej popravljen z novim tlakom SE 6585 (dim.
5,3 x 3,6 m, deb. 5 cm). Nad njim pa je nato nastala še plast SE 6577 temno rjavega
meljastega peska, ki je vsebovala še veliko drobcev oranžnega glinenca in je morda kasneje
delovala tudi kot hodna površina.
Nekaj ostankov rumenega tlaka (SE 8021, 8028) nad izravnavo SE 6610 bi lahko kazala na
dodatne prostore, med JZ in JV prostorom, ki pa so bili uničeni z recentnimi posegi.
Stavba je očitno propadla, saj je bilo celotno območje z dvoriščem vred prekrito s 15 cm
debelo izravnalno plastjo rjavega glinastega melja s prodniki (SE 6016). Nad njim pa je bila
postavljena nova zgradba z vsaj dvemi prostori (stavba 4). Prostor na JV strani (dim. 4,19 x
2,46 m) je bil na novo tlakovan z rdeče tumenimi peščenjaki, glinenci in opekami (SE 6008).
Večji prostor na SV (dim. 8,2 m x 4.9 m) pa z zelenkasto rumenimi skrilavci ali glinenci in
redkimi odlomki opeke (SE 6001). Obodni zidovi ali temelji (SE 6544, 6553, 6556, 6557) so
bili izdelani iz lomljencev, prodnikov in odlomkov opek. Pod robovi tlakov so bila na
nekaterih mestih odkrita dodatna nasutja z veliko opek in prodnikov (SE 6007 (negativ 6006),
6554, 6555), ki bi lahko bila namenjena utrditvi pri gradnji, utrditvam nosilnih struktur ali le
utrditvi območja okoli stavbe 5 (= SE 6241 ali 6143, 6180). Tako je bila z nasutjem SE 6555
povezana tudi jama za stojko SE 8009. Čeprav so bile ostaline močno uničene z recentnimi
posegi do tega nivoja (in plastjo SE 1001), so bili nad tlakom SE 6001 odkriti še manjši
ostanki ruševinske plasti z veliko keramike (SE 6014).
Stavba 5 je bila odkrita le v njenem skrajnem JV robu oz. na skrajnem SZ robu IP. V kv. M45 je bil odkrit kamnit suhi zid SE 6240 (odkrite dim. 5,50 x 0,50 m) iz večjih lomljencev
peščenjaka, ki je bil vezan na utrjeno površino, morda dvorišče z veliko kamni SE 6253. Zid
je bil kasneje popravljen. Območje je bilo dvognjeno s plastjo SE 6180, manjše območje je
bilo nasuto s prodniki SE 6143 (10 m x 1,65 m) in na istem mestu kakor predhodni je bil
postavljen nov kamnit temelj SE 6073. Večji lomljenci apnenca in peščenjaka nepravilnih
oblik (do 30 x 40 cm) in nekaj kamnov srednje velikosti so bili postavljeni v širini enega
kamna v liniji (4,80 x 1,47 m).
Kamnita temelja in tlak SE 6143 kasneje spodaj zamejuje jarek SE 6630/6631, ki je bil viden
šele po odstranitvi sive plasti SE 6549 ali SE 6291=6410, nad prazgodovinskim tlakom SE
6600. Polnilo SE 6630 iz temnosive peščene gline z veliko oglja in kamni je bilo enako
sivemu delu SE 6549 oz. 6410. Jarek SE 6631 je potekal v smeri SV – JZ in je na južnem delu
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zavil proti Z. Jarek je bil morda povezan s starejšo leseno konstrukcijo stavbe ali pa je bil to
drenažni jarek okoli temeljev. Podoben jarek SE 6633 (SE 6632 polnilo enako 6630), ki je bil
raven in je potekal v smeri JV-SZ, se je iztekal v jamo SE 6678/6814, kjer se je združil z
jarkom SE 6631, morda vezan z jamami SE 6673/5, 6625/4, 6629/8.
Vzhodno od opisanih hiš (stavbe 3 in 4), v kv. H-K/1-2 (S4a), nad starejšim nasipom in
njegovo ruševino smo zasledili nekaj jarkov (SE 8164, 5272, 8126/8064, 8061/2) in tlakov
(SE 8076, 8079=8116; SE 8042; SE 8004, 5271, 8048, 8024), ki bi lahko pripadali
nadaljevanju lesenega vojaškega poslopja ob glavni cesti. Obstajajo pa tudi druge
interpretacije, ki se morda dopolnjujejo za različne faze obstoja mlajšega tabora in hiše ob
njem.
Plast SE 3104 se je izklinila 4-5 m od severovzhodnega roba IP. Na tem območju smo odkrili
kar nekaj kamnitih nasutij, ki so bile morda mišljene kot tlakovanje dvorišča ob hiši ali ob
vojaških poslopjih ali kot razširitve cestišča. Plasti dvorišča so bile utrjene z nasutji iz zbitih
peščenjakovih lomljencev (SE 8048, 8024, 8027, 5271) ali nasutij z veliko peska in
prodnikov: npr. najnižje nasutje SE 8076 in SE 8079=8116, ki se na robovih pogreza v jarek
2. Enako je bilo izdelano tudi prodnato tlakovanje mlajšega dvorišča SE 8026=8071, 8033, ki
se razteza na dokaj širokem območju (6,60 x 5,80 m), kakor njegovo popravilo SE
8005=1092 (skupaj z nasutji SE 8004, 8024 in 8048). Tlakovanje SE 8026 je bilo proti hiši
deloma zamejeno z linijo skrbno položenih prodnikov (SE 8006), širokim 1 m. Kot posebne
utrditve za SE 8026 pa so delovala nasutja iz peščenjakov SE 8027 in tlak iz skrbno
postavljeni prodnikov SE 8042. V času uporabe obeh tlakovanj ali vmesnih obdobjih so
nastali vmesni sedimenti, npr. SE 8075A, 8069, 8056, 8055.
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V. RIMSKO OBDOBJE (TIBERIJSKO OBDOBJE – 5. st.)
(Tina Žerjal)
Po opustitvi mlajšega vojaškega tabora je bilo območje Tribune praktično opuščeno.
Barjansko območje očitno ni bilo primerno za poselitev, niti za širitev grobišča. Prebivalstvo
se je z desnega bregea Ljubljanice popolnoma preselilo v novo zgrajeno mesto na levem
bregu.
Glavna javna cesta Emona – Siscia (Slika 43, 44) je sicer delovala dokler je obstajala rimska
država in še dlje. O tem pričajo tudi posamezne površinske najdbe, ki so jih popotniki izgubili
na travnikih ob cesti npr. zlatnik Justinijana II. iz konca 4. st. V tem času je bila cesta večkrat
popravljena, izkopani so bili obcestni jarki, ki so bili speljani proti Ljubljanici, starejši
vodnjak pa je služil kot zbiralnik za odpadno vodo.
Glavna cesta je bila morda v uporabi še v srednjem veku, ko je bil na Tribuni izgubljen
slovanski uhan iz 10. st.
Cesta
Glavna javna cesta Emona – Siscia je bila odkrita le na območju izkopa kinete izven uradnega
IP (Slika 43, 44).

Slika 43: Presek cestnih nasutij.

Slika 44: Pogled na najvišje nasutje glavne ceste Emona – Siscia.
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Obcestni jarki in zbiralnik
Ob glavni javni cesti je bil urejen tudi obcestni jarek za odpadno vodo (Slika 45) SE 1128
in 1054, ki je bil večkrat popravljen. Jarek je potekal vzporedno s cesto, v smeri S – J. Bil je
širok 0,96 m, odkrit v dolžini 27 m. Na območju starejšega močvirja in obrambnih jarkov je
bil speljan krak odvodnega jarka proti Ljubljanici (SE 1128, šir. 1,10 m), kar morda pomeni,
da vodni izviri oz. podvodne žile na tem območju niso prenehale delovati. Krak jarka proti
Ljublanici SE 1128 je bil najprej izkopan pravokotno na obcestni jarek. Kasneje pa je bil
njegov zgornji del nekoliko prestavljen tako, da se je v loku izlival iz smeri zbiralnika (SE
1104, šir. 1,35 m). Tudi obcestni jarek je bil v tem času popravljen (SE 1021). Jarki so bili
zapolnjeni s peščenim meljem, kamni, odlomki opek in keramike (SE 1022, 1023, 1129).

Slika 45: Pogled na obcestne jarke.

Vodnjak mlajšega vojaškega tabora je bil zapolnjen z leseno ruševino (SE 1431), glinenim
zasutjem (SE 1159) in peščenim zasutjem SE 1064 do določene višine. Nad njim pa je bila
nato urejena nova manjša struktura, ki je verjetno delovala kot zbiralnik za odpadno vodo
(Slika 46) iz obcestnega jarka SE 1054. Vodnjak so morda dokončno zasuli s plastjo peska in
oblic SE 1064 zaradi drenaže odpadne vode. Nad prvotno leseno konstrukcijo vodnjaka SE
1161 so postavili novo manjšo leseno konstrukcijo, ki je bila ohranjena le v negativu – v
odtisu (SE 1162). Ob trohnenju lesa je odtis zapolnil zeleno siv glinen melj (SE 1065). Odtis
lesenega opaža smo ugotovlili le v jugozahodni polovici, medtem ko je bil v severovzhodnem
delu poškodovan s strojnim izkopom sonde. Lesena konstrukcija zbiralnika je bila verjetno
pravokotnega tlorisa (1,70 x 1,50 m). Obrnjena je bila v smeri JZ-SV, z 19° odmika od
prvotne konstrukcije vodnjaka. Odtis desk je bil širok ok. 15 cm in na vogalih krožno
odebeljen, kar bi kazalo na vogalne vertikalne stebre. Odtis je bil ohranjen le v višini 0,57 m,
kar verjetno predstavlja le njegov spodnji del.
V jami za zbiralnik SE 1052 (5 x 4,38 m, glob. 0,40 m) so okoliško površino zapolnili z
rjavorumenim peščenim meljem (SE 1097), manjšimi kamni, drobci oglja, opeke in rimskimi
najdbami (zunanje polnilo SE 1097, notranje polnilo SE 1098).
Obcestni jarek SE 1054=1021 se je z dveh strani strmo spuščal v zbiralnik. Na razdalji 1-2 m
od vodnjaka sta se spustila za 0,40 m višine.
Po koncu uporabe je zbiralnik zapolnilo isto polnilo kakor jarka SE 1054 in SE 1021. Polnilo
SE 1024 (v polnilu se deloma vidi tudi zbiralnik) je podobno zgornjemu polnilu v teh jarkih
(SE 1022).
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Slika 46: Zbiralnik za odpadno vodo iz obcestnih jarkov.

Na območju kv. E2-3 je bil izkopan še en zbiralnik za vodo 2 ali vodnjak (SE 1042) (Slika
47). Jama SE 1042 je bila okrogla (2,54 x 2,22 m) in globoka vsaj 1,85 m in izkopana z nivoja
plasti SE 1038. Vodnjak ali zbiralnik 2 je bil zapolnjen s polnilom SE 1043 iz zelo temno sivo
rjava peščenega melja, kamni, prodniki, keramiko, kostmi in drobci oglja.

Slika 47: Pogled na zbiralnik za vodo 2.
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VI. SREDNJEVEŠKE IN NOVOVEŠKE OSTALINE
(Tina Žerjal)
Na območju Tribune je bilo le malo mlajših ostankov iz časa srednjega veka. Odkrit je bil le
bronast slovanski uhan iz 10. st., ki je bil najden izven konteksta.
Najpogostejše ostaline pripadajo livarna in zvonarni Samassa iz 19. st. ter mlajšim recentnim
gradnjam in posegom na območju, ki so ponekod močno posegle tudi v rimske in
prazgodovinske ostanke.
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GRADIVO
SPLOŠEN PREGLED
(Petra Vojaković, Jure Krajšek, Jožica Hrustel)
Med zaščitnimi izkopavanji, ki jih je opravila družba Arhej d.o.o. pod nadzorom ZVKD OE
Ljubljana, na lokaciji Ljubljana - Stanovanjska soseska Tribuna, je bilo tako pridobljenih
210.459 kosov vsega arheološkega gradiva, od tega 142.120 kosov lončenine, 16.692 kosov
gradbenega materiala, 2.609 kosov železa, 1.241 kosov brona, 324 kosov žlindre, 234 kosov
svinca, 81 kosov srebra, , 2 kosa kositra, 2 kosa zlata, 667 kosov stekla, 362 kosov kamna,
39.424 kosov kosti, 733 kosov lesa, 5.185 kosov oglja ter 782 kosov drugega organskega
materiala. Izpostaviti je potrebno, da na omenjenem najdišču prevladuje prazgodovinska
lončenina, in sicer 67% deleža vse odkrite lončenine. Ostala lončenina pripada antiki (31%
deleža), srednjemu in novemu veku (2% deleža) (Priloga10).

Najdišče je bilo izjemno, ne samo po zgodbi, ki so jo pripovedovale plasti ter strukture,
temveč tudi po izjemni količini, ohranjenosti in izpovednosti najdenih predmetov, ki so
dopolnili ali celo nadgradili zgodbo.
Ekipa, ki je drobno gradivo obdelovala, je bila sestavljena iz dveh arheologov18 in vsaj treh
delavk ali delavcev, ki so prali najdbe.
Izhodiščna zbiralna enota najdb je bila stratigrafska enota (v nadaljevanju SE). Ob
izkopavanjih smo zbrane najdbe, opremljene s podatkovnimi kartončki19, sprva sortirali glede
na zahtevnost pranja. Gradbeni material ni zahteval tolikšne previdnosti in natančnosti pri
pranju, zato je bil očiščen z visokotlačnim vodnim čistilcem. Nekatera lončenina pa je, zaradi
slabe obstojnosti, zahtevala veliko mero previdnosti pri pranju. Izločili smo tudi vse kovinske
predmete. Preostali material je posebna ekipa ročno očistila z vodo in gobico za pranje. Po
najmanj enotedenskem sušenju, je sledila primarna in sekundarna obdelava materiala.
Gradbeni material smo prešteli, stehtali in, z izjemo posebnih kosov20, zavrgli. Keramiko,
steklo, kamnite ter ostale nekeramične najdbe pa smo opredelili (tudi tipološko, če je bilo to

18

Jure Krajšek, univ. dipl. arheol. je obravnaval antično keramično gradivo, Jožica Hrustel, univ. dipl. arheol. se
je ukvarjala predvsem s kovinskim gradivom in lesenimi najdbami, Petra Vojaković, univ.dipl.arheol. pa se bo s
preučevanjem prazgodovinske keramike ukvarjala v okviru podiplomskega študija na Filozofski fakulteti .
19
Na kartončkih je zapisana koda najdišča, datum, sektor in kvadrant ter stratigrafska enota (SE).
20
Posebni kosi z napisi, odtisi ali večji ohranjeni kosi.
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mogoče), prešteli in stehtali. Vse te podatke smo vpisali na obrazce in kasneje vnesli v
računalniško bazo TombMaster. Vsi postopki obdelave, vključno s pranjem materiala, do
zaključka izdelave poročila še niso bili končani, predvsem zaradi velike količine najdb.
Končno število najdb ob izračunih ne predstavlja vseh najdb, ampak le tiste, ki so bile do
pisanja poročila obdelane21, zatorej statističnih podatkov ne moremo vzeti za končne.
Od vseh najdb so bili predmeti, za katere je bila ob izkopavanjih ocenjena posebna
izpovednost, opredeljeni in obravnavani kot posebne najdbe (v nadaljevanju PN). Vsak PN je
bil najprej prostorsko zabeležen s totalno postajo, zaveden kot posebna najdba in tako ločen
od preostalih najdb, kasneje pa še mehansko očiščen ter opredeljene in datirane. S tem je bila
omogočena čim hitrejša povratna informacija izkopavalcem na terenu o časovnem okvirju ter
morebitni namembnosti depozitov, iz katerih so najdbe izhajale.
Pomembno vlogo pri kasnejši interpretaciji najdišča bodo imeli tudi vzorci različnega
materiala22, ki so bili zabeleženi in pobrani s totalno postajo. V poizkopavalnem procesu
obdelave se bodo vzorci materiala poslali v ustrezne23 analize24, katerih rezultati bodo še
dodatno pripomogli k pravilni časovni umestitvi in interpretaciji najdišča.
Zaradi narave dela, tako časovne omejitve, kot tudi vremenskih neprilik, in tudi zaradi
majhnosti artefaktov, ki jih s prostim očesom težko opazimo, in posledično hitreje zgrešimo,
je bila vzeta večja količina vzorcev depozitov, ki so bili namenjeni kasnejši separaciji. Vzeli
smo del ali celoto izkopanega zemljenega depozita kot »separacijo«, in jo na primerni lokaciji
natančneje pregledali s postopkom mokrega sejanja ali flotacije. S tem postopkom smo
izločili že omenjene manjše najdbe25 ter razne paleobotanične ostanke, na katerih bodo
izvedene še dodatne analize.
V nadaljevanju teksta so obravnavane posamezne skupine najdb po materialu, s statističnimi
podatki in količino najdb ter okvirno datacijo znotraj posameznih tipoloških sklopov najdb.

21

Statistični podatki so zbrani iz baze TombMaster, in sicer z zadnjim vpisom distribucije v zadnjem tednu
decembra 2008.
22
Zemlja, oglje, les, malta, organski material, kamen, idr.
23
O vzetem vzorcu in pripadajoči analizi se odloča arheolog že na terenu pri izkopavanju depozita.
24
Npr. radiokarbonsko ali dendrokronološko datiranje oglja ali lesa, določevanje vrste lesa, analiza materiala
malte ali zemljenih tlakov, sedimenta, palinološka analiza zemlje idr.
25
Steklene jagode, manjši novci in drugi kovinski predmeti, kosti – običajno drobne ribje koščice, idr.
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I. KERAMIKA
PRAZGODOVINA
(Petra Vojaković)
Distribucija
Na najdišču je bilo odkritih 114.558 prazgodovinskih kosov oz. 54% deleža vsega odkritega
gradiva, od tega kar 95.335 kos prazgodovinske lončenine, 1.322 kosov gradbenega materiala
oz. hišnega lepa, 113 kosov železa, 308 kosov brona, 46 kosov srebra, 20 kosov žlindre, 12
kosov svinca, 308 kosov stekla, 12.676 kosov kosti, 226 kosov kamna, 273 kosov lesa, 3.914
kosov oglja ter 5 kosov preostalega organskega materiala. Dejstvo je, da prazgodovinska
lončenina ni bila sekundarno preoblikovana, kar je logično, glede na to, da smo med
izkopavanji naleteli na del naselbinskega protourbanega kompleksa. Opozoriti pa moramo
tudi na majhno število prazgodovinskega gradbenega materiala ter njegovo fragmentiranost.
Na najdišču je bilo opredeljenih sicer 1.322 kosov, vendar je število izredno nizko, če ga
primerjamo s številom prazgodovinske lončenine.
Največji odstotek glede na število kosov in količino najdenega materiala na najdišču, je
definitivno pripadal prazgodovinski keramiki. Po končanih arheoloških raziskavah na lokaciji
Tribuna, lahko govorimo o 95.335 poznobronastodobnih in mlajšeželeznodobnih odlomkih
lončenine oz. o 67% deležu celotne izkopane lončenine.
Gradivo, ki smo ga pridobili tekom izkopavanj lahko vzporejamo z ostalim gradivom, ki je
bilo do sedaj odkrito na različnih lokacijah, kjer so arheologi izkopavali naselbinske
prazgodovinske ostaline. Med gradivom tako izstopajo odlomki loncev, latvic, pekev,
pokrovov, skled, skodelic s presegajočimi ročaji, skodel, vrčev, svitkov, prenosnih ognjišče in
ognjiščnih koz. Poleg kuhinjskega inventarja pa smo dobili tudi številna vretenca in uteži za
statve, ki nam pričajo o predenju in tkanju oz. o pridelavi tkanin v naselbini ter številne
kamnite kalupe in keramične šobe, ki pa nam nakazujejo ukvarjanje z metalurgijo.
Podrobnejša analiza keramičnega gradiva pa ne bo pokazala le statističnih podatkov znotraj
posameznih tipov lončenine, ampak nam bo pomagala tudi pri dataciji posameznih faz, ki
smo jih interpretirali tekom stratigrafske analize. Izredno podobno sliko pa nam kaže tudi
keramični naselbinski inventar iz časa mlajše železne dobe, le da je iz tega obdobja ohranjeno
bistveno manjše število lončeninskih odlomkov.
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Obdelavo prazgodovinskega obdobja na tem najdišču, in s tem obdelavo prazgodovinske
lončenine, je prevzela Petra Vojaković, univ.dipl.arheol., v okviru svojega podiplomskega
študija na Filozofski fakulteti. Zato večjih izsledkov razen statističnih podatkov za enkrat ni
moč podati.

RIMSKO OBDOBJE
(Jure Krajšek)
Pri raziskavah urbanih najdišč probleme običajno povzroča zapletena in razmeroma dolga
stratigrafska sekvenca in velika količina najdb, ki zahteva dolgotrajno in navadno drago
obravnavo. Pri sami dataciji se pozornost posveča predvsem kovinskemu gradivu in novcem.
Vendar so bili lahko ti zaradi svoje „dragocenosti“ daljši čas v uporabi, prav tako jih je moč
ob poškodovanju reciklirati. Keramika je zaradi svoje cenenosti in nezmožnosti reciklaže
pravzaprav primernejša za datacijo, vendar problem predstavljajo predvsem velika količina in
pa slabo razdelana delitev lokalne produkcije.
Že na samem začetku bi izpostavil, da na obravnavanem najdišču prazgodovinska keramika
tako po teži, kot tudi po količini, močno presega rimskodobno. Predstavlja namreč 67% delež
vse odkrite lončenine, rimskodobna keramika pa le 31%. Preostala lončenina je srednje in
novoveška (2 %). Vsekakor pa obravnavani material predstavlja enega večjih arhivov najdišč
pridobljenih v zadnjih letih.
Vso pridobljeno gradivo je bilo prešteto, stehtano ter tipološko-funkcionalno opredeljeno.
Keramika je bila analizirana le z makroskopskim opazovanjem. Tako pridobljeni podatki so
bili preneseni (digitalizirani) v bazo podatkov preko programskega vmesnika Tomb Master.
Med procesom določevanja so bili izločeni izpovedni kosi, ki gredo v proces nadaljnje
obdelave.
Poudariti je potrebno, da je gradivo še v fazi obdelave in je bilo do nastanka poročila
analizirano približno polovica do dve tretjini prazgodovinske in antične keramike.

Distribucija

Nabor antičnega keramičnega gradiva z najdišča Tribuna predstavlja vsekakor posebnost v
našem prostoru. Pravo presenečenje se kaže v količini in pa raznolikosti uvoženega posodja v
razmerju z lokalno izdelanim. Zaradi stanja raziskav rimske keramike s področja Emone je
datiranje plasti na podlagi lokalno izdelane lončenine za enkrat še nemogoče. Č asovna in
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tipološka razdelitev emonske keramike sta bili izdelani na podlagi grobnih celot26 in ju je zato
potrebno pri obravnavi naselbinske lončenine uporabljati izredno previdno. Prav tako je bilo
objavljenega in obdelanega razmeroma malo gradiva, katerega lokalni izvor je nedvomen27.
Zato je poudarek v poročilu namenjen predvsem uvoženemu posodju.
Za razliko od nekoliko mlajših najdišč znotraj obzidja Emone28 je bilo na Tribuni odkrito
malo antičnega gradbenega materiala. Pod to oznako je bilo prepoznanih 14.464 fragmentov.
Poleg tega je potrebno poudariti, da je gradivo močno fragmentirano. Nedoločljivih je kar
73% odlomkov (priloga 1), povprečna teža odlomka pa znaša 63g (npr. na najdišču Šumi je
nedoločljivih le 41,1 % odlomkov, ki so povprečno težki 124,9 g). Fragmentiranost in manjša
velikost odlomkov opozarjajo na daljšo izpostavljenost in transport znotraj sedimentov (npr.
obdelovalna površina).
Na podlagi velike količine drobnih in nedoločljivih fragmentov gradbenega materiala in
majhne količine zidakov (laterkul) in votlakov (tubul)29 lahko potrdimo z izkopavanji
pridobljene podatke o pretežni uporabi lesenih objektov oz. šotorov. Med določljivim
gradbenim materialom prevladujejo strešniki (tegula) in pa na drugem mestu „korci“ oz.
slemenjaki (imbreks), ki pa vseeno kažejo na uporabo z opekami kritih stavb. Vendar pa ne
gre zanemariti dejstva, da je 1m2 strehe krite s tegulami navadno tehtal med 70 in 100 kg.
Zaradi tega lahko domnevamo, da je bodisi s tegulami bilo krito le zelo malo hiš oz. objektov,
bodisi da je bila večina še uporabne opeke ob opustitvi objektov odnešena.

Lončenina
Kot je že bilo omenjeno, med analiziranim gradivom prevladuje prazgodovinska keramika in
tako antično keramično gradivo z 44.611 odlomki predstavlja le 31% odkrite lončenine30. Že
samo razmerje med uvoženim in lokalno izdelanim posodjem govori o specifičnosti najdišča.
Po številu odlomkov (10.647 odlomkov) predstavlja importirano posodje 56,9%. Č e pa
upoštevamo samo maso gradiva (0,501 t), se delež uvoženega močno poveča saj predstavlja
kar 79,5%. Lokalno31 izdelano gradivo z 8050 odlomki (0,128 t) predstavlja le 43,1%. Tako

26
Plesničar-Gec 1977.
27
Istenič, Daszkiewicz, Schneider 2003.
28
Za primer lahko navedem najdišče Šumi (2004-05), kjer je bil številčni delež gradbenega materiala približno
dvakrat večji in je znašal 56,9%, masni pa kar 80,1%.
29
Priloga 1.
30
Število kosov še ni dokončno, saj proces analize keramičnega gradiva še poteka, prav tako pa je v zamudi tudi vpis
v bazo podatkov. Vendar je pridobljenih dovolj podatkov za funkcionalno in časovno interpretacijo najdišča, tako da se ob
zaključku analize gradiva le-ta ne bo bistveno spremenila.
31
Nedvomen lokalni izvor je moč potrditi le z mineraloškimi in kemičnimi analizami.
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velik delež uvoženega - večinoma italskega gradiva potrjuje poseben značaj najdišča, ki ga je
bilo moč ugotoviti že iz ostankov arhitekture in iz drugih drobnih najdb (militarije). Vsekakor
lahko zaključimo, da so uporabniki objektov bili dobro seznanjeni z rimsko kuhinjo in
prehranjevalnimi navadami ter so uporabljali tudi veliko posodja, ki izvira iz Mediterana, v
Slovenskem prostoru pa v tistem času predstavlja noviteto. Poleg lokalnega namiznega in
kuhinjskega posodja med gradivom prevladujejo ostanki transportnega posodja - amfor, ki so
služile kot embalaža predvsem za olje, vino ter ostala uvožena živila.

Amfore

Najštevilčnejše gradivo so vsekakor amfore, saj s 7714 kosi predstavljajo 41,3% delež.
Odkritih je bilo vsaj 19 različnih tipov amfor, ki prihajajo iz vseh delov Mediterana, od
Egejskih otokov pa vse do Španije. Največji delež pričakovano predstavljajo tiste, ki so bile
izdelane v Istri ali pa ob obalah severnega Jadrana ter v severni Italiji. Najštevilčnejša istrska
faktura tako predstavlja kar 49,4% delež. Sledijo na drugem mestu odlomki amfor s področja
severnega Jadrana, nato ostale italske amfore ter amfore iz vzhodnega dela Mediterana
(Egejsko področje, Bližnji Vzhod). Najštevilčnejše so, istrske amfore (tip Dressel32 6b), ki so
služile za transport istrskega olja. Časovno jih lahko umestimo v čas od pozno avgustejskega
obdobja, pa vse do konca vladanja cesarja Hadrijana33. Pogoste pa so tudi amfore istega tipa
(Dr. 6b), izdelane v severno jadranskih delavnicah. V avgustejskem obdobju so tudi odlomki
severno jadranskih amfor Dr. 6a. Natančnejšo datacijo nekaterih tipov je možno izpeljati iz
ohranjenih žigov (Slika 48). Med zgodnejše amfore lahko vsekakor štejemo amforo tipa
Lamb. 2 z ohranjenim še neprepoznanim žigom (PN 1997). Prav tako posebnost v našem
prostoru predstavljajo odlomki amfor Dr. 134, ki izvirajo iz Kampanje (natančneje iz
Neapeljskega zaliva) in jih datiramo najkasneje v čas zadnjih desetletij pr. n. š.35 Iz istih
delavnic so verjetno prihajale nekoliko mlajše vinske amfore Dr. 2-4, ki so značilne predvsem
za 1., pojavljajo pa se lahko tudi še na začetku 2. stol. n. š.36 Med italskimi amforami je
potrebno omeniti še amfore z ravnim dnom v mnogih različicah, ki so ravno tako služile za
prevoz vina in pa amfore iz družine Schörgendorfer 55837. Oboje lahko časovno umestimo v
32
V nadaljevanju Dr.
33
Bezeczky 1987, 11ss; Bezeczky 1994, 83ss; Perko 2006, 100-103;
34
Najverjetneje gre za različico Dr. 1B.
35
Peacock, Williams 1986, 106;89ss.
36
Bezeczky 1987, 4; Sciallano, Sibella 1994; Peacock, Williams 1986, 106;
37
Pogosto se pojavljajo amfore iz podobne fakture, oblikovno pa samo delno podobne amforam Sch. 558; žal je o teh
amforah še manj znanega kot o samih Sch. 558; da bi ne prišlo do zmede je bila tem amforam, ki niso popolnoma enake tipu
Sch. 558 dana oznaka Sch. 558 SIM; glede na podobnost lahko domnevamo isto izvorno področje ne pa tudi datacije.
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1. pojavljajo pa se lahko tudi še v začetku 2 stol. n. š. Najzgodnejši dokumentirani importi
amfor Sch. 558B na jugovzhodno alpskem prostoru so sicer šele iz časa vladavine Klavdija,38
vendar so oblike amfor Sch. 558 SIM bile odkrite tudi v tiberijskih plasteh39.
Med vinskimi amforami je potrebno omeniti tudi (pozno) rodoške amfore. Te so služile za
prevoz zelo priljubljenega vina, saj so pogoste na večini najdišč s plastmi iz 1. stol. n. š.40
Med egejske amfore lahko prištevamo še primerke iz Krete, ter enoročajne amfore (»water
jars«) Agora F65/J4641 z značilno „sljudno“ fakturo. Iz zahodnega Sredozemlja izvirajo
španske Dr. 7-11 ter Haltern 70 amfore, ki so služile predvsem za transport „ribjih omak“.
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Slika 48: Žigi na amforah.

Sigilatno posodje

Med namiznim in finim posodjem prevladuje italska tera sigilata, ki z 1649 odlomki
predstavlja kar 8,8 odstotni delež med rimsko keramiko. Za fino posodje je značilno hitrejše
spreminjanje oblik in je zato primernejše za datiranje kot npr. kuhinjsko posodje ali amfore.
Keramika tankih sten (fine wares, ceramica a pareti sottili...) je zaradi svoje krhkosti in pa
namena (pivsko posodje) v uporabi krajše obdobje, tera sigilata pa je zaradi navade
označevanja (predvsem zgodnejših primerkov) z žigi delavnice oz. mojstra še posebej
zanimiva za časovno umestitev kontekstov. Za lokalno izdelano namizno posodje žal še ni
zadovoljive delitve, da bi lahko služilo za natančnejšo datacijo, nekatere izmed oblik pa so v
38
Perko 2006, 104-105.
39
Perko 2006, 105;
40
Bezeczky 1987, 27.
41
Robinson 1959.

122

uporabi skozi daljše obdobje (celotno 1. in 2. stol.) in kot take neprimerne za natančnejšo
datacijo.
Med sigilatnim posodjem, odkritim na najdišču Tribuna, popolnoma prevladuje italska
sigilata; od ostalih produkcij so prisotne Eastern A, morda Eastern B in pa južnogalska
produkcija. Eastern A je zastopana s 3 odlomki pladnja, ki so natančneje neopredeljeni.
Eastern B produkcija je morda zastopana le z enim odlomkom ostenja skodele, vendar je
določitev negotova. Ker gre le za ostenje skodele, ni možno določiti oblike in s tem
natančnejše opredelitve in datacije. Galska proizvodnja je zastopana z tremi odlomki sklede
oblike Dragendorf 29 ali 29a z rastlinskim ornamentom (OBD 032) južno galske produkcije .
Vendar je ohranjenih premalo elementov okrasja za določitev delavnice in s tem natančnejše
datacije; prav tako se ni ohranil žig izdelovalca. Na splošno lahko glede na enostaven floralni
ornament, sestavljen iz nazobčanih ozkih in koničastih listov znotraj okvirja iz bisernega niza,
opredelimo posodo v čas prve polovice 1. stol. n. š.42
Med italsko sigilato bi posebej izpostavil skupino s črnim premazom. Le ta šteje skupno 167
odlomkov, kar znaša 10,1% vse sigilate. Zaradi velike fragmentiranosti ni bilo možno
ugotoviti natančnejših oblik skodel, močno pa prevladujejo odlomki krožnikov in velikih
pladnjev (Slika 49). Določljivi sta le obliki Conspectus43 1 in 2, poudariti pa je potrebno, da
na nobeni izmed posod sigilate s črnim premazom ni bilo žigov. Oba fabrikata44 lahko
enačimo z t.i. Poröse fabrikatom, ki ga je na Štalenski gori določila Schindlerjeva.45 Fabrikata
ČTS in ČTS 2 sta si med seboj zelo podobna, razlika je le v kvaliteti žganja. Fabrikat ČTS je
vedno črno žgan, medtem ko je ČTS 2 rjavo-rdeče do črne barve in kaže na slabšo kontrolo
dotoka zraka med samim procesom žganja. Obema je skupen nanos premaza le na vidno
(navadno zgornjo) in notranjo površino. Prav tako je očitno, da so med žganjem polagali
posode eno nad drugo brez vmesnih distančnikov. Izvorno področje obeh različic je
nedvomno severna Italija (Padana), časovno pa lahko produkcijo zamejimo v avgustejsko in
morda še zgodnje tiberijsko obdobje.

42
Roca Roumens 2005, 119ss.
43
Conspectus 1990; v nadaljevanju Consp.
44
Ločena sta bila dva, sicer zelo podobna fabrikata: „Črna tera sigilata“ (v nadaljevanju ČTS) in „Črna tera sigilata 2“
(v nadaljevanju ČTS 2). Obstaja pa velika verjetnost, da gre v bistvu za en sam fabrikat, razlika je samo v kontroli žganja
keramike.
45
Schindler 1967.
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OBLIKA
Ned.
Cons. 1
Cons. 2
pladenj
krožnik
skodela
skupaj

fabrikat ČTS
18
29
1
43
6
11
108

fabrikat ČTS 2
4
21

skupaj
22
50
1
71
9
14
167

28
3
3
59

Slika 49: Zastopanost oblik sigilate s črnim premazom.

Ostalih 1477 odlomkov oz. 89,7% pripada rdeči italski sigilati. Zastopanost posameznih oblik
in fabrikatov je razvidna iz Slika 50. Reliefno okrašeno sigilatno posodje predstavlja 11,1%
vsega sigilatnega gradiva. Fabrikati so povzeti glede na Conspectus46, natančnejša datacija pa
je možna predvsem zaradi obilice ohranjenih žigov (Slika 54). Preseneča velika količina
reliefno okrašenega sigilatnega posodja, kjer prevladujejo t.i. skodele sarius (Consp. R
13.1.1)47, saj le te v istočasnih vojaških taborih ob Renu skorajda ne obstajajo.48 Vendar je
zato v „renskih“ taborih v avgustejskem in tiberijskem obdobju toliko bolj pogosta oblika
ACO čaše (Consp. R 12.1).49 Ta je na Tribuni prisotna le s posameznimi primerki (5
odlomkov) in to v vseh različicah; s premazom (OBD 792), brez premaza (OBD 146) ter z
glazuro (OBD 673). Glazirana različica je še posebej redka in natančno izdelana. Podobno
lahko izpostavimo tudi ostenje skodele sarius z glazuro in z izredno finim ter natančno
izdelanim ornamentom križajočih se linij ter šest krakih zvezdic s krožcem v sredini (OBD
916).

46
47
48
49

Conspectus 1990, 4ss.
Conspectus 1990, 182.
Roth-Rubi 2006.
Vegas 1975; Ettlinger 1983; Fingerlin 1986; Roth-Rubi 2006.
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skod.
vrč
ornam.
sigilata

OBLIKA
Ned.
Consp. 3
Consp. 7
Consp. 8
Consp. 12
Consp. 13-14
Consp. 13-14
Consp. 14
Consp. 18
Consp. 19
Consp. 20
Consp. 22
Consp. 22-25
Consp. 23
Consp. 24
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Consp. 26-29
Consp. 27
Consp. 34
Consp. 39
Consp. 39-44
Consp. 43
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1

1

4

42
1

pladenj
krožnik
Consp. B 2.5

4
6

1
23

132
119
2

9
13

8

6
1

62

9

1
4
10

PAD. B PAD. C
21
11
2
2
1
33
1
1
1
4
112
1
30
43

1
5

4
13
19
2
3

1
1

4
1
21

skod. polkrog.
skodela
Consp. B 4
vrč nedol.
Consp. K
17-19
Consp. K 9-11

TSTP
7

175
2
3

skupaj
49
2
2
1
36
1
1
4
158
1
2
35
58
4
13
19
2
4
1
4
1
21
146
161
2

1

1

1

86
1

298

473
2
3

Consp. R 12.1

5

5

Consp. R 13.1

153

153

Consp. R 1-10
skupaj

229

1

29

100

187

30
881

50

35

1482

Slika 50: Zastopanost oblik in produkcij italske (rdeče) sigilate ( ITAL.-italska sigilata natančneje nedoločljiva;
ARET.- italska sigilata aretina; NID-severnoitalska okrašena sigilata; PAD. B-padanska sigilata B fabrikat; PAD. Cpadanska sigilata C fabrikat; TSTP-pozno padanska tera sigilata).
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Slika 51: Razmerja med odprtimi in zaprtimi sigilatnimi oblikami.

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da med analizirano italsko sigilato s 64% prevladujejo
zaprte oblike. Mednje štejemo skodele, čaše, vrče, in vse oblike okrašene sigilate. V
primerjavi s podobnimi najdišči iz srednje in poznoavgustejskega obdobja (vojaška tabora
Dangstetten in Haltern) razmerje skoraj ne odstopa. V taboru v Dangstettnu je med sigilatnim
gradivom 60% „globokih“ oblik, med materialom iz legijskega tabora v Halternu pa 62%.
Očitno je bilo med vojaki pivsko posodje bolj priljubljeno kot pladnji in krožniki. Vendar pa
prihaja do razhajanj pri razmerjih med formami posod znotraj skupine globokih oblik (Slika
52). Iz grafa (Slika 52) je namreč razvidno, da med gradivom, z izjemo vrčev (Consp. K,
Consp.K 17-19 ter Consp. K 9-11) prevladujejo pravzaprav pladnji in krožniki (pladenj,
krožnik, Consp. 18, Consp. B2.5). Velika količina vrčev je v tej fazi raziskav še nepojasnjena,
vendar je večje število vrčev že bilo opaženo v plasteh v Emoni50. Verjetno pa lahko večjo
količino vrčev povežemo z vojsko in distribucijo hrane in pijače vojakom ter velikostmi
porcij.
Iz že omenjenega grafa (Slika 52) pa lahko tudi zelo na grobo časovno umestimo rimsko
poselitev na najdišču. Med skodelami namreč popolnoma prevladujejo konične skodele
(Consp. 22-25), med pladnji in krožniki pa nedvomno oblika Consp. 18. Še vedno je prisotna
starejša forma Consp. 12, mlajše oblike kot npr. Consp. 20 pa se pojavljajo le zelo redko.
Zaključimo lahko, da so med obdelanim sigilatnim gradivom predvsem oblike servisa 2. Med
skodelami je potrebno opozoriti tudi na razmeroma velik odstotek ostenj severno italske
okrašene sigilate. Prisotni so tako kelihi, kot tudi izredno številne sarius skodele. Pojavljajo
so v različni kvaliteti izdelave od izredno kakovostnih izdelkov (OBD 158, OBD 201, OBD
757), do slabše izdelanih in žganih primerkov (OBD 945), ter celo atipičnih oblik (OBD 024).
Pojavljajo se tako figuralni, kot tudi rastlinski ornamenti (Slika 53). Med okrašeno sigilato so

50 Mikl Curk 2006.

126

bili odkriti trije žigi. Žig ACVTVS (OCK 35.1)51 se je ohranil na spodnjem delu z rastlinskim
okrasom ornamentiranega ostenja keliha. Analogije zanj zaenkrat prihajajo izključno iz
severne Italije (Cupra Marittima, Modena)52. Nedoločljiv je žig z dna sarius skodele (PN
1525), ki ga lahko beremo „pODEW“; zaenkrat je še nedoločljiv in analogij zanj še ni. Kot
[FV]SC[V]S pa bi lahko prebrali ostanek žiga s skodele sarius (OBD 757) z zelo natančno
izdelanim rastlinskim ornamentom. Znana sta sicer dva lončarja s tem imenom avgustejskega
časa, vendar sta oba izdelovala neokrašeno sigilato53. Proizvodnjo severno italske okrašene
sigilate v eni od omenjenih delavnic pa potrjuje tudi žig FVSC[??] odkrit na skodeli sarius v
Cattolici.54
Žal količin ne moremo primerjati z gradivom iz porenskih legijskih taborov, saj se sarius
skodele na zahodu skoraj ali sploh ne pojavljajo55. Očitno so v omenjenih taborih,
Novaesium, Haltern, Dangstetten idr. vlogo okrašenega pivskega posodja prevzele ACO čaše
(Consp. R 12.1) in reliefno okrašeni kelihi (Consp. R 1-10). O problematiki distribucije ACO
čaš in skodel sarius potekajo številne diskusije, saj izgleda, da so ACO čaše namenjene
predvsem zahodnemu tržišču (Galija, Germanija, limes ob Renu…), medtem ko je velika
večina skodel sarius namenjena za tržišče v Noriku, Panoniji ter limes na Donavi. Tribuna je
le še eno izmed množice najdišč, ki to teorijo podpirajo. Edino Štalenska gora
(Magdalensberg nad Gosposvetskim poljem) z večjimi količinami tako ACO čaš kot tudi
skodel sarius izstopa iz omenjenega modela.
Natančnejši opis odlomkov okrašene aretinske in severno italske sigilate pa je naveden v
preglednici (Slika 53).
Prav tako je potrebno omeniti, da je delež aretinskega posodja v taborih ob Renu mnogo višji
kot med obravnavanim gradivom s Tribune. Med analiziranimi črepinjami je bilo določeno le
100 odlomkov aretine, kar znaša 6,7% sigilatnega gradiva. Za primerjavo lahko navedemo
podatek, ki je znan za sigilatno gradivo iz tabora Dangstetten, kjer predstavlja aretinska
produkcija med 52 in 100% vsega sigilatnega gradiva - odvisno od posamezne oblike (v
povprečju pribl. 90%)56.

51
52
53
10.
54
55
56

OCK 2000, 83.
OCK 2000.
OCK 857 – FVSCVS (1) Padana, AD 1-15+; OCK 858 – FVSCVS (2) lokacija proizvodnje je neznana, 10 BC- AD
Atlante Tav. LXXVI: 1;
Vegas 1975; Ettlinger 1983; Fingerlin 1986; Roth-Rubi 2006.
Roth Rubi 2006.
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Slika 52: Grafični prikaz količin posameznih sigilatnih oblik.

128

Cons. R 13.1
Cons. R 1-10

Cons. K
Cons. K 17-19
Cons. K 9-11

skod. Polk.
skodela
Cons. B 4

krožnik
Cons. B 2.5

pladenj

Cons. 34
Cons. 39
Cons. 39-44
Cons. 43

Cons. 22-25
Cons. 23
Cons. 24
Cons. 26
Cons. 26-29
Cons. 27

Cons. 13-14
Cons. 14
Cons. 18
Cons. 19
Cons. 20
Cons. 22

Cons. 3
Cons. 7
Cons. 8
Cons. 12
Cons. 13

OBLIKA
Ned.

žig
OBD

PN

SE

POSODA

OBLIKA

žig

izdelovalec

CVA številka

OPIS

DAT.

IZVOR

793

/

6549

kelih

Cons R1......

/

/

/

f iguralni okras, v erjetno del neke mitološke scene

av g.-tib.

Arezzo

829

/

6241

kelih

Cons R 1-…..

/

/

/

f iguralni motiv , v idni dv e osebi; ena igra liro, druga stoji za
njim (kot v sprev odu); zelo kv alitetna, 4-6 mm debele stene

av g.-tib.

Arezzo

24

/

1016

kelih

Cons R 99.?

/

/

/

rastlinski ornament, hrastov o listje, ustje je prepognjno in
nagnjeno nav znoter;slaba kv aliteta, pošev ne linije, listi niso
v zporedni,

av g.-tib.

S Ita

77

/

1016

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

jajčni niz, v ečji puncirani krožci med njimi pike,

av g.-tib.

S Ita

89

/

1142

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

rastlinski ornament, v eja z listki in paličastim cv etom

av g.-tib.

S Ita

95

/

1038

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

rastlinski ornament, v eji z list, ki se končata s cv etom;
mehka f aktura, zelo sprana, skoraj brez premaza

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

131

/

1023

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

rastlinski ornament, cv etni listi ki se prekriv ajo kot luske
(megarske čaše); zlizan, premaz ohranjen le še v sledov ih

141

/

1431

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

rastlinski ornament, v ečja rozeta

av g.-tib.

S Ita

146

/

1195

ACO čaša (BP)

Cons. R 12.1

...O...

???

/

pas dv ojnih lističev (v enec), podnjim del žiga in ornament
arkad; brez premaza so zgodnejše

av g.-tib.
(v erjetno bolj
av g.)

S Ita

149

/

1195

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

puncirani krožci in v erjetno rastlinski ornament

av g.-tib.

S Ita

157

/

1195

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

Rastlinski ornament, pas v ejic

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

158

/

1431

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

201

/

1195

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

236

/

1580

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

243

/

1236

kelih

Cons R2/R4

/

/

/

rastlinski ornament, križajoče se dv ojne linije s cv etom na
stičišču in v ejicami, rozeta; zelo dobra kv aliteta, izredno
dobri detajli, v erjetno zgoden kos
Rastlinski ornament, cv et nad njim akantov list, zelo dobra
kv aliteta, izredno dobri detajli, v erjetno zgoden kos

av g.-tib.

S Ita

rastlinski ornament, cv et – majhna rozetka

av g.-tib.

S Ita

Ornament akantov ega lista in jajčni f riz nad njim, pod
ustjem pa je neokrašen pas
f iguralni ornament, moški zliv a iz amf ore, f lav tist in
“f ilozof ”; rozetke ter stilizirani kanthari v horizontanih
pasov ih
rastlinski ornament, horizontalni pas prepletenih rast. listov

pozno av g.zgod. Tiber.

S Ita

246

/

1479

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

258

/

1236

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

307

/

1867

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

317

/

1195

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

353

/

1038

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

v idne le prekrižane dv ojne linije, slaba kv aliteta, slabo
ohranjen ornament

av g.-tib.

S Ita

386

/

deponija

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

v erjetno rastlinski ornament; majhen kos, neprepoznav en
ornament

av g.-tib.

S Ita

393

/

1195

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

rastlinski ornament; ohranjen del ostenja je v celoti prekrit z
listi (kot luske) – kot megarske čaše; prev eri še Dis 587 in
590

av g.-tib.

S Ita

404

/

1195

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

rastlinski ornament, v iden je del cv eta in “palmov e” ?? v eje

av g.-tib.

S Ita

429

/

1148

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

rastlinski ornament, ohranje list (akant???), prev eri

av g.-tib.

S Ita

484

/

1142

kelih noga

Cons R 1-…..

/

/

/

noga sigilatnega keliha , ni mogoče precizirati in natančneje
datirati

Av g-klav d

S Ita

Cons R 12.1

/

/

/

Ostenje glazirane ACO čaše; rastlinski ornament, v idni loki
na dv ojnih stebrih, v “nišah” hrastov i listi in ribji mehur oz.
Plamen nad v sakim drugim (??) listom

Av g. ??

S Ita

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

673

/

3564

ACO čaša
(GLAZ)

743

/

3606

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

757

/

8047

kelih

Cons R 1-…..

[FV]SC[V]S

FVSCVS

OCK 857

rastlinski ornament; v iden cv et lilije, podnjim pa “gnezdo” iz
listov , okoli so v idni deli rozet
okrašeno stenje skodele; v iden del jajčnega niza; mehka,
premaz spran, se otira, podrobnosti slabo v idne

ohranjen del jajčnega niza; zato gre morda za kelih in na za
sarius skodelo
kelih z rastlinskim in arhitekturnim okrasom; v idne rozete,
koncentrični krogci, okras korinskih stebrov med katerimi so
girlande iz drobnih listkov . Ohranjene črke zunanjega žiga
SC in S; ne najdem izdelov alca; glej tudi OBD 849 št. 116

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

760

/

3615

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

rastlinski ornament; spodnji del kompleksnega cv eta...

av g.-tib.

S Ita

792

/

6549

ACO čaša
(PREM)

Cons. R 12.1

/

/

/

zelo sprana, B/C kv aliteta; s premazom, ohranjen rastlinski
ornament; v iden spodnji del kompleksnega cv eta

av g.-tib.

S Ita

800

/

8135

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

v erjetno rastlinski ornament; v iden del ornam.-nedoločljiv

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

av g.-tib.

S Ita

849

/

1089

kelih

Cons R 1-…..

/

/

/

855

/

6141

kelih

Cons R 1-…..

/

/

/

875

/

5156

kelih

Cons R 1-…..

/

/

/

891

/

6288

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

894

/

8860

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

916

/

6031

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

944

/

5192

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

945

/

6092

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

/

947

/

6860

sarius

Cons. R 13.1.1

/

/

?

?

?

kelih

Cons R 1-…..

ACV / TVS

/

1525

1468

sarius

Cons. R 13.1.1

bODEW

/

1198

1037

sarius

Cons. R 13.1.1

/

arhitekturni in rastlinski okras; stebri z bazami, rozete in
koncentrični krogi; glej OBD 757, št. 105; po moje gre za
kose iste posode
odlomka ostenja keliha (ali skodele surussarius); v idne so
člov eške noge in pentlja na drugem odlomku
odlomka ostenja keliha (ali skodele surussarius);rastlinski
ornament, zelo kv alitetno izdelan, izredni detajli; premaz že
delno zdrgnjen; v idna “palmeta , “regratov list” in “makov a”
glav ca;glej obd 404 št. 71
v erjetno f iguralni okras; v iden del f riza sestav ljen iz ležečih
kanatarosov ali manjših amf or; slaba kv aliteta; nenatančna
izdelav a; en ročaj v iden, drugi nerazločen.
rastlinski ornament; v idna je v itica ter del rozete:
Horizontalni ločev alni liniji (rebri); ročaj je odlomljen;
razmeroma dobra izdelav a in kv aliteta, premaz čv rst,
v idne križajoče se linije, mednjimi puncirane šest krake
zv ezdice in del “palmete”.
rastlinski ornament, ohranjen cv et s koničastimi cv etnimi
listi; slabo obranjena, močno obtolčena

Av g ???

S Ita

av g.-tib.

S Ita

v idni samo pošev ni, križajoči se pasov i;na stičišču je
krogec oz pika; brez premaza , se otira in je močno zlizan

av g.-tib.

S Ita

/

rastlinski ornament, le triperesna deteljica

av g.-tib.

S Ita

ACVTVS

OCK 35/1

rastlinski ornament, v iden list in trojno tanko horizontalno
rebro, ki omejuje ornamentirano polje

?? av g.klav d.

S Ita

Diogenes,
PODEM?

?

rozete in akantov i listi ter kantharosi v najnižji liniji;

av g.

S Ita

/

n spodnji strani dn a je žig, ki pa je neprepoznav en (sicer
dobor berljiv )

10 BC-AD 15

S Ita

/

Slika 53: Aretinska in severnoitalska ornamentirana sigilata.

129

žig
OBD

PN

SE

FABRIKAT

OBLIKA

59

1587

1312

Aretina

?

60

1547

1479

Aretina

67

/

1142

Padana

71

1465

1195

139

/

148

žig

okvir

L.CZISP˙I

531

Cons B 3.8-10

M^P^E

437

Cons 22-24

M...-E /
P\..C?

100

Padana

Cons 22-24
(Cons B
4.1-13)

..VM / ..NIS

1431

Padana B

?

..ECVND..

/

1217

Padana B

Cons 22-24

178

/

1129

Padana B

222

/

dep

223

/

224

DAT.
CVA
š
številka
OCK 711/9
AD 1-20
OCK
M. PERENNIVS
20 BC-AD 20
1391/58
izdelovalec

L. CRISPIVS

IZVOR
Arezzo
Arezzo

MAEPATES

OCK
1083/1 ali 2

AD 1-15

Bologna??

261

EVMENES

OCK 789/1

AD 1-15

Padana

100

SECVNDVS

OCK
1842/5

AD 1-15

Padana

..THI / METI

100

ATHIMETVS

Cons B 4.1/B
4.4 (Cons
24.3.1??)

^SOLO^

100

SOLO

Padana B

Cons B 4.1

DEN^TO

100

DENTO

1265

Padana B

?

MSERI

100

M. SERIVS??

/

1216

Padana

Cons 22-24

Pegasus

471

???

225

/

1195

Cons 22-24

??

100

226

/

Padana ali
Pisa??
1195 Padana B

Cons B 1.6

..DIVTI

100

229

/

1871

Padana B

Cons B 2.5

SECVND

100

SECVNDVS

230

/

1016

Padana C

?

HI.O / v

100

PHILOMVSVS

231

/

1210

Padana B

Cons 18.2.2

PRIMI

100

PRIMVS

232

/

1195 Padana B

?

_CRI / ONIS

100

LVCRIO

233

/

1236

Padana B

PRO / BVS

272

PROBVS

234

/

1245

Padana B

PRIMI

100

PRIMVS

235

/

1580

Padana B

.....SV...

100

???

237

/

1001

CASTI

100

CASTVS

238

/

1001

122

SECVNDVS

239

/

1001

Padana

241

1001

1001

Padana B

247

/

1210

250

/

1249

251

/

252

/

Padana

Cons B 4.7
(Cons 22-24)
Cons B 4.1
(Cons 22-24)
Cons B 4.14.11 (Cons
22-24)
Cons B 4.12
ali B 4.13
(Cons 22-24)

OCK
1977/5

AD 1-15

OCK 731/1 10 BC-AD 10

Padana
Padana
Padana

???
OCK
2568/1*

do AD 15

Padana

10 BC+

Padana

???

???

do AD 15

?

ADIVTVS

OCK 42/1
OCK
1842/6
OCK
1458/1
OCK
1535/2
OCK
1050/1
OCK
1546/1
OCK
1535/3

AD 10-15

Padana

AD 1-15

Padana

10 BC-AD 10

Padana

15 BC-AD 15

Padana

15 BC-AD 10

Padana

10 BC+

Padana

15 BC-AD 15

Padana

?

do AD 15

Padana

OCK 525/3

AD 1-15

Padana

AD 1-15

Padana

AD 30+

Padana

Cons B 3.16
Cons 22-24
(Cons B 4.1)

COMUNI

IPP

COMVNIS

OCK
1842/8
OCK 603/2

HI....RI

100

HILARVS

OCK 951/5 10 BC-AD 15

Padana B

Cons B 2.5

SETI

100

ZETVS

OCK
2541/3

AD 1-15

Padana

Padana B

Cons B 4.9

ADIV / [TOR]

100

ADIVTOR

OCK 41/2

10 BC- AD
10

Padana

čišče. Padana B

Cons 18.1

SETI

100

ZETVS

OCK
2541/3

AD 1-15

Padana

S... / ...

100

nedoločljiv

?

Avg-klavd

Padana

Padana B krožnik/pladenj SECVNDVS

253

/

1871

Padana B

254

/

1210

Padana B

255

/

1862

Padana B

344

/

1210

Padana C

347

/

1210

Padana B

400
434

/
/

1195
1132

Padana B
Aretina

Cons B 4.1-B
4.11(Cons
22-25)
Cons B 4.4
(cons 24.3.1)
Cons B 2.4 ali
B 2.5
??
Cons B 4.1-B
4.13(Cons
22-25)
? (pozabil
napisat)
Cons. 22-24
Cons 34 (?)

447

/

1035

TSTP

Cons 39

1871

Padana

Cons B 4.4
Padana B
(cons 22- 24.3)

488

/

1141

584

/

Sond
Padana C
a 10

krožnik

SVRI

100

SVRVS

INGE

100

INGENVVS

OCK 981/9

S... / ...

100

nedoločljiv
ljiv

?

10 BC- AD
15
10 BC- AD
15
Avg-klavd

??

100

nedoločljiv

?

avg.

Padana

? nov še
nepoznan
?
/

do AD 15

Padana

100
/

L. CAESIVS
INGENVS
??
/

Padana
Arezzo

/

/

/

/

do AD 15
tib-klavd
2. pol. 1.
st.-1. pol. 2.
stol AD

……/……

100

??

??

do AD 15

Padana

nedoločljiv

431

??

??

avg

Padana

OCK
1595/2

AD 10-15

Padana

AD 1-15

Padana

LCAESIVS /
INGENVS
?nedoločljiv
/

261

585

2138

3599

Padana B

QVA / DRA

100

QVARATVS

591
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Slika 54: Žigi na italski sigilati.

Keramika tankih sten

Med obravnavanim gradivom se precej pogosto pojavlja t.i. keramika tankih sten. Tovrstne
skodele in čaše, ki so bile namenjene predvsem za pitje, so bile zaradi svoje krhkosti, le
kratek čas v uporabi; ravno zaradi omenjenega kratkega „trajanja“ in podvrženosti hitrim
spremembam oblike ter načina in izvedbe okraševanja so dobro sredstvo za datiranje.
Med rimsko keramiko z najdišča Ljubljana-Tribuna predstavlja keramika tankih sten s 556
odlomki 2,97% delež. Najpogostejše med obravnavanimi so skodele fabrikata A57 (Slika 55),
ki predstavlajo kar 43% delež. Med pregledanim gradivom fabrikata A prevladujejo
enostavne polkroglaste skodele (oblika 28a-28h), pojavljajo pa se tudi ostenja okrašena z
reliefnimi paličicami (oblika 2a-2m) ali drobnimi trikotnimi vtisi (oblika 5a-5k). Po številu
odlomkov sledi C fabrikat z 18,3% deležem; dokumentirani sta bili le obliki 68 (68a-68l) in
78 (78a-78c). Le malo manjši delež (16,8%) predstavlja B fabrikat, ki pa se pojavlja le v
obliki 50 (50a-50k). 2,9% delež pripada keramiki tankih sten panonskega izvora58, z malo
nižjim deležem, (2,54%) pa sledi natančneje nedoločeno gradivo keramike tankih sten.
Skodelice in čaše s temnim premazom, fabrikat E, so zastopane le s sedmimi primerki, ki pa
zadustujejo za 1,27% delež. Fabrikat D je s tremi odlomki ter 0,5% deležem najslabše
zastopan.

240

77

93 101

14

3

7

16

Slika 55: Grafični prikaz keramike tankih sten po posameznih fabrikatih (TST ned – keramika tankih sten natančneje
nedoločljivo; TST 2 – posnetek keramike tankih sten; TST A – keramika tankih sten fabrikat A; TST B – keramika
tankih sten fabrikat B; TST C – keramika tankih sten fabrikat C; TST D – keramika tankih sten fabrikat D; TST E –
keramika tankih sten fabrikat E; TST Sirmij – keramika tankih sten izdelana v Panoniji.).

57
Določitev fabrikatov je povzeto po Schindler Kaudelka 1975 in Schindler Kaudelka 1998; prav tako je po Schindler
Kaudelka prevzeta tudi tipološka delitev glede na obliko in okras.
58
Premk 1997, 363 ss. Zaenkrat je dokazana le produkcija enakih skodel v Sirmiju, vendar pa lahko z veliko
verjetnostjo domnevamo izdelavo le-teh tudi v drugih panonskih centrih (npr. Sisiciji...).
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Uvoženo kuhinjsko posodje

Melnice z 58 odkritimi odlomki predstavljajo le 0,3% analiziranega gradiva. Pogosteje se
pojavlja le italska melnica tipa Dramont D1. Ostali tipi se pojavljajo le v zelo majhnem
številu. Odlomek glazirane melnice lahko nedvomno navežemo na dogajanje oz. promet ob
cesti, ki je vodila iz Emone proti Sisciji. Omeniti pa je potrebno tudi odlomke ostenja melnice
brez meljne površine (melnica tipa Tribuna 159).
Poleg melnic med uvoženim kuhinjskim posodjem prevladujejo odlomki pekačev in
pokrovov/krožnikov t.i. „pompejanskega rdečega“ posodja kampanijskega izvora. Prav tako
se razmeroma pogosto pojavljajo odlomki keramičnih kotličkov. Vendar pa se obenem
pojavljajo tudi, sicer redki, odlomki bikoničnih loncev z narebrenim vratom. Izvor slednjih je
potrebno pripisati okolici Štalenske gore.

Datacija

Obravnavano gradivo z najdišča Tribuna lahko predvsem na podlagi množice importov
razmeroma natančno časovno opredelimo. Pri natančni dataciji so v veliko pomoč tako oblike,
kot tudi žigi, ki so bili odkriti na sigilatnem posodju (Slika 54).
Žal vseh faz, ki so bile dokumentirane med izkopavanji s pomočjo keramike ne moremo
datirati na leto ali dve natančno, saj trenutno stanje raziskav rimskodobne keramike v večini
primerov omogoča datiranje le na nekaj desetletij natančno. V primeru najdišča Tribuna lahko
kot pomoč uporabimo zelo primerljiv material iz vojaških taborov z renskega limesa, saj so ti
zaradi svoje kratkotrajnosti zelo dobro časovno zamejeni.
Med najstarejše odlomke odkrite na Tribuni lahko štejemo odlomek dvoročajne skodele (PN
2312) oblike Morel 4281 oz. Lamboglia 82, ki ga lahko datiramo najkasneje v začetek
drugega stoletja pr. n. št.60 Med analiziranim rimskim posodjem je to zagotovo najstarejši kos,
pri katerem pa je težko določiti ali je bil še v uporabi v rimskem obdobju, ali pa je v rimske
plasti prišel pri gradbenih posegih za izgraditev obrambnih struktur in v osnovi izhaja iz
starejšega latenskega naselja. Z izjemo omenjenega odlomka lahko drugače najstarejše kose
rimske keramike datiramo v pozno republikansko obdobje. Iz tega obdobja izvira cilindrična
oljenka, ter nekaj fragmentov pekačev z oranžnim premazom. Analogije za omenjeno gradivo

59
Zaradi odpravljanja zmede in preprečevanja morebitnih napak, ter krajšanja opisov, je bil tip poimenovan kot
„melnica Tribuna 1“.
60 Morel 1981.
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so v JV alpskem prostoru sicer redke, vendar jih je moč najti61. V malo mlajši čas okoli 2520 pr. n. š. pa lahko datiramo odlomke čaše keramike tankih sten fabrikata A oblike 20.
Analogno gradivo zanje je bilo odkrito kar v neposredni bližini62. Prav tako lahko v isti čas
opredelimo tudi odlomke amfor Dr. 1B63. Zanimivo pa je, da iz zgodnje in začetka srednje
avgustejskega obdobja ni tere sigilate. Veliko večino analiziranega gradiva lahko umestimo v
konec srednje avgustejskega in v pozno avgustejsko obdobje. Med sigilatnim gradivom
popolnoma prevladujejo oblike servisa II; najpogostejša oblika je nedvomno Consp. 18 (Slika
52). Med skodelami pa številčno izstopa prevladujejo oblike Consp. 22 ter Consp. 24.
Pojavljajo se sicer še vedno najpoznejše različice oblik servisa I (Consp. 12, Consp 13 in 14).
Vendar je potrebno omeniti, da je med celotnim gradivom bil identificiran le en sam krožnik
oblike Consp. 20. Prav tako je med gradivom velik delež Padana C fabrikata, ki je značilen za
avgustejsko obdobje. Keramika tankih sten je zastopana z oblikami 28, 2, 5 fabrikata A, 50a-k
fabrikata B ter 68 in 78 fabrikata C. Omenjeno gradivo lahko časovno umestimo v čas med
20-15 pr. n. št. in letom 0. Podobno datacijo je moč ugotoviti tudi s pomočjo žigov na sigilati
(Slika 54). Žal s keramikov tem trenutku ni možno določiti ločeni dataciji za oba vojaška
tabora. Lahko pa časovno razmeroma dobro zamejimo delovanje taborov v najširšem
časovnem okvirju 15 pr. n. št. - 15. n. št.; z veliko verjetnostjo pa lahko tabor datiramo v isti
čas kot je deloval tabor v Halternu (cca. 7 pr. n. št. - 9 n. št.)64. Datacijo v avgustejsko
obdobje potrjujejo tudi odkriti pečati na teri sigilati. Med celotnim gradivom sta bila odkrita
le dva žiga v okvirju oblike „in planta pedis“, ki postane pogost šele po Avgustovi smrti.
Aktivnosti in poselitev po prenehanju vojaškega tabora je še moč slediti skozi celotno prvo in
drugo stol. n. š. O tem pričajo nekateri primerki TSTP posodja ter odlomki keramike tankih
sten E fabrikata (OBD 767) ter ostenja sklede panonske žigosane keramike oblike Drag. 37
(OBD 244). Vsekakor lahko glede na količine najdb govorimo o močno zmanjšani aktivnosti
na področju nekdanjega tabora. Tako količina keramika tankih sten E fabrikata, kot tudi
količina TSTP je v primerjavi s starejšimi obdobji izredno majhna.65
V obdobje pozne antike pa lahko z gotovostjo datiramo odlomke glaziranega posodja in
glazirane melnice, katerih pojav pa je verjetneje vezan na bližino same ceste in nekropole.
Navežemo jih lahko na ostale poznorimske najdbe, kot so novci in deli nakita, ki so rezultat še
živega prometa in dejavnosti oz. ritualov, ki so se odvijali na nekropoli.
61 Horvat 1990, 128; t. 18:5.
62 Vičič 1994, T.1: 16;
63 1B je najverjetnejša različica.
64 Conspectus 1990, 40: von Schnurbein 1982, 137 ss.
65 Zmanjšane količine postanejo še bolj očitne ob upoštevanju dejstva, da uvoz iz Italije v naš prostor svoj višek šele v drugi
polovici 1. in v prvi polovici 2. stol. n. š. Ob nezmanjšani aktivnosti bi morale biti količine skoraj podvojene.
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Analizirano gradivo postavi večino aktivnosti na najdišču Tribuna v stopnji IIIa in III po
Vičiču66. V obdobju stopenj IIIb in predvsem IV pa pride skoraj do popolne prekinitve
aktivnosti na samem najdišču. Redke najdbe se navezujejo le še na cesto, ki poteka tik ob
severnem robu raziskanega področja. Po natančnejši analizi celotnega rimskega ter latenskega
gradiva , bo postalo jasno ali je moč vzporejati tudi stopnji I (morda tudi II) ter latensko
naselje predrimske faze na Tribuni.

Za konec

Rimsko keramično gradivo odkrito na najdišču Tribuna dopolnjuje vedenje o Ljubljani.
Potrdila in delno dopolnila se je kronologija predemonske faze naselitve. Potrdila pa se je tudi
iz pisnih virov poznana prisotnost rimske vojske.
Rezultati pridobljeni z analizo keramičnega gradiva zamejujo delovanje tabora v obdobje 20
ali 15 let. Še natančnejša datacija pa bo morda podana s pomočjo naravoslovnih metod.
Potrebno pa je poudariti da gre zagotovo za najbolje zaprt in dobro datiran zgodnje rimski
kontekst v JV Alpah. Č eprav ni bil raziskan celoten areal vojaškega tabora, je možno s
pridobljenim gradivom nejgovo trajanje dovolj natančno časovno opredeliti. S pomočjo dobro
obdelanega gradiva z najdišča Tribuna bo možno postaviti temelje tipološke delitve rimske
keramike Emone. Prav tako ponuja trenutno edino dobro datacijo za proizvodnjo padanske
sigilate s črnim premazom. Prav tako bo možno precizirati datacije delovanja nekaterih
delavnic finega kot tudi transportnega posodja. Možen bo vpogled v mehanizme delovanja in
poteka trgovskih poti za oskrbo vojske v Panoniji.

66 Vičič 1993, 156 ss; Vičič 1994, 30 ss; Vičič 2002, 195 ss;
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II. KOVINE
(Jožica Hrustel)
Skupaj je bilo na najdišču najdenih 4.493 kovinskih kosov, in sicer 2.609 železnih, 1.241
bronastih, 234 svinčenih, 81 srebrnih, 2 zlata, 2 kositra ter 324 kosov žlindre. Večina
kovinskih predmetov je bila že ob izkopavanju določena kot PN (2448 kosov), ostali pa so bili
ločeni od preostalega materiala še pred pranjem, ponovno pregledani in, nekateri izmed njih,
dodani med PN.
Navadno so bile kovinske posebne najdbe prinesene v obdelavo ob koncu delovnega dne, tiste
posebne med posebnimi pa takoj po izkopu. Zaradi natančnejše opredelitve predmetov, so bile
železne najdbe grobo mehansko očiščene večjih zemljenih ostankov in posušene. Ostale
kovinske najdbe (bron, svinec, srebro, zlato) pa so bile mehansko očiščene z destilirano vodo
in prav tako posušene. Najdbe, ki jih je korozija že močno načela, smo uvrstili na prednosti
seznam restavriranja in konserviranja.
V nadaljevanju teksta obravnavam le predmete, določene kot PN67.

PRAZGODOVINA
V obdobje prazgodovine je bilo opredeljenih 499 kovinskih predmetov68. Od tega je 308
predmetov bronastih, so dobro ohranjeni in zato tipološko (ter kronološko) natančneje
opredeljivi, preostali predmeti pa so železni in močno oksidirani. V sklopu prazgodovinskih
najdb je nekatere od teh možno ločiti v dve kronološki skupini, ki ustrezata dvema fazama
prazgodovinske naselbine na Tribuni. Prva faza zajema čas pozne bronaste in starejše železne
dobe oz. kulture žarnih grobišč in halštata, drugo pa lahko okvirno postavimo v mlajšo
železno dobo oz. laten.
Ingotov brona je bilo najdenih kar 4369 in kažejo posredno, s svojo številčnostjo, na lokalno
izdelavo bronastih predmetov. Večino kovinskih najdb predstavlja bronast nakit in deli noše,
najpogostejše so predvsem fibule70 ter igle za spenjanje oblačil (Slika 58)71. Med redkejše

67

V nasprotju z ostalim materialom so bile primarno obdelane vse posebne najdbe.
Nedvomno pa je dejansko število še večje, saj amorfnih in težje opredeljivih predmetov ni bilo mogoče
natančneje časovno zamejiti.
69
PN 1637, 1670, 1721, 1722, 1735, 1736, 1825, 1847, 1934, 1939, 1996, 2032, 2036, 2066, 2072, 2086, 2127,
2249, 2304, 2320, 2325, 2327, 2421, 2452, 2481, 2552, 2264, 2579, 2722, 2809, 2878, 2961, 3004, 3225, 3264,
3277, 3400, 3436, 3437, 3461, 3476, 9096.
70
PN 1203, 1227, 1430, 1482, 1705, 1809, 1849, 1869, 1950, 2013, 2015, 2080, 2084, 2105, 2137, 2238, 2335,
2462, 2573, 2656, 2693, 2713, 2757, 2914, 2976, 3074, 3129, 3201, 3217, 3223, 3387, 3403, 3449, 3488, 3492,
3493
68
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spadajo primerek pasne spone72, zapestnic73, uhana74, prstana75, ovratnice76 ter obeskov in
obročkov77. Ostale kovinske najdbe predstavljajo orožje in orodje ter dele konjske opreme.
Med najbolj osupljivimi najdbami je vsekakor v celoti ohranjena bronasta uhata sekira (Slika
56)78 iz obdobja starejše železne dobe. Osupljiva predvsem zaradi njene najdiščne lege, bila je
namreč zapičena v tlak hiše, pa tudi zaradi dejstva, da so tovrstne, v celoti ohranjene najdbe,
prej izjema kot pravilo naselbinskih halštatskih kontekstov. Najdenih je bilo tudi pet bronastih
(Slika 57)79 in en železen nož80, konica bronaste sulične osti81 in del srpa82. Kot del konjske
opreme pa lahko interpretiramo dva bronasta razdelilna gumba naglavnega jermenja za
konja83.

Slika 56: Bronasta sekira.

Slika 57: Bronasti noži.

Slika 58: Bronaste igle.

71

PN 1715, 1770, 2176, 2266, 2349, 2376, 2392, 2435, 2509, 2901, 2937, 2980, 3156, 3396, 3420, 3455, 3460,
3465, 3470, 3471, 3500
72
PN 2367
73
PN 1165, 2273, 2903
74
PN 2363
75
PN 2355, 3472
76
PN 2334
77
PN 1181, 2750, 3473
78
PN 2370
79
PN 1560, 2968, 3378, 3418, 3501
80
PN 3235
81
PN 2963
82
PN 1737
83
PN 1406 in 9027
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Med dragocenejše prazgodovinske najdbe spada tudi 15 malih in dva velika noriška srebrnika
(Slika 59)84. Gre za novce, ki so jih od približno leta 70 pr. n. št. kovala keltska plemena na
območju Noriškega kraljestva, kot izraz svoje politične suverenosti. Kovali naj bi jih do l.
16/15 pr. n. št., ko so njihovo kraljestvo nenasilno priključili svojemu imperiju Rimljani, kar
je posledično pomenilo izgubo politične samostojnosti in kovne pravice, v uporabi pa naj bi
ostali še vse do časa Tiberijeve vlade (14-37 n. št.).

Slika 59: Keltski novci.

ANTIKA
Kovinskih posebnih najdb, kronološko in tipološko opredeljenih v antični čas, je skupaj 948.
Bronastih predmetov je 706, železnih 134, svinčenih 48, srebrnih 58 ter dva izdelana iz zlata.
Še vsaj toliko pa je različnih odlomkov, drobcev in drugih amorfnih predmetov, ki so bili
sicer najdeni v antičnih kontekstih, vendar je natančnejša časovna opredelitev, v prvi fazi
obdelave gradiva, nemogoča.

Novci
Antičnih novcev je skupaj 366. Le-ti so bili, tako kot ostale kovinske najdbe, le mehansko
očiščeni z destilirano vodo ter okvirno opredeljeni. Že med izkopavanji pa smo novce pošiljali
v konservacijo in natančnejšo opredelitev Numizmatičnemu kabinetu Narodnega muzeja
Slovenije.
Bronastih, najpogosteje najdenih novcev, je bilo 313 (Slika 60), poleg zelo redko najdenega
zlatnika pa je bilo še 51 srebrnikov. Zgovorne so predvsem kronološke opredelitve novcev. V
zgodnje 1. stoletje oz. v čas vladanja cesarja Avgusta lahko datiramo kar 93 novcev, ki nam

84

PN 1907, 2410, 2515, 2634, 2715, 2988, 3005, 3011, 3123, 3128,

137

potrjujejo domnevani časovni okvir najdišča v rimskem obdobju. Sicer zgodnejši novci, iz
časa rimske republike (36 kosov), pa najverjetneje kažejo na dolgoživost njihove uporabe.

Slika 60: Rimski bronasti novci.

Kasneje datirani novci so verjetno pripadali kontekstom, vezanim na uporabo antične ceste
Emona-Siscija in predstavljajo manjšino. V 1. stoletje oz. 2. pol. 1. stol. datiramo 7 novcev, 8
jih je iz 2. stoletja, 4 iz 3. stoletja in 17 iz 4. stoletja. V konec, zadnjo četrtino 4. stoletje je
moč datirati tudi zlatnik (Slika 61, 62), ki je bil kovan v času rimskega cesarja Valentinijana
II., in sicer med leti 375 in 392. Ostalih novcev v primarni fazi obdelave ni bilo moč
opredeliti.

Slika 61 in 62: Poznoantični zlatnik.

Orodje
V plasteh, ki so se naložile v času prihoda vojakov in izgradnje tabora, je bilo najdeno več
kosov, za vojake značilnega orodja, in sicer (sekire85, lopate86, dleta87…)(Slika 63). S
pomočjo le-teh so izsekavali drevje, izdelovali lesene konstrukcijske elemente, kopali jarke
ipd. Najdenih je bilo tudi večje število svinčnic88, s katerimi so si pomagali pri postavitvi

85

PN 2729
PN 2923
87
PN 2205, 2254, 2621, 2691, 2747
88
PN 1125, 1621, 1644, 1734, 1742, 1995, 2698, 2916
86
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tabora ter izjemno detajlno izdelano in dobro ohranjeno bronasto šestilo.89 Tako svinčnice kot
šestilo kažejo na natančno načrtovanje in izmero prostora, pred gradnjo tabora in verjetno tudi
kolonije Emone same.

Slika 63: Rimsko vojaško orodje: lopata, sekira in svinčnice.

Vojaška oprema
Najdenih je bilo veliko delov vojaške opreme datirane v čas iz 1. stol. n. št., tj. delov čelad
(kot na primer gumb čelade tipa Buggenum90, držala za perjanico čelade tipa Weisenau

91

in

naličnica čelade tipa Hagenau92 ter posamezni deli kalot ali gre tu za Hagenau?deli kalote93),
pasnih spon94 (cingulum) in okovov95, žebljičkov ki predstavljajo del podplata čevlja96, ter
delov konjske opreme kot so zvončki97, srčasti98 in falični99 obeski, razdelilni gumbi100, pasni
okovi101 ipd.

Orožje
Aktivnost vojakov je bila sprva usmerjena predvsem v izgradnjo tabora in kasneje kolonije
Emone, na kar bi lahko kazala tudi majhna zastopanost najdenega orožja. Najdenih je bilo le

89

PN 2492
PN 1491
91
PN 1467, 2052, 2746
92
PN 3371
93
PN 1334?, 2965
94
PN 1338, 1591, 1787, 2697, 2743
95
PN 1345, 1643, 1741, 1826, 1861, 1867, 1888, 1892, 1972, 2060, 2075, 2097, 2109, 2271, 2453?, 2455, 2494,
2497, 2847, 2880, 2952, 2964, 3106, 3280, 3373, 9028, 9098
96
PN 1119, 1174, 1432, 1474, 1512, 2922
97
PN 1764, 2593, 2607, 3108, 3415
98
PN 2613, 2883
99
PN 2848
100
PN 2641, 2626
101
PN 2103, 2134, 2204, 3093
90

139

nekaj svinčenih izstrelkov za pračo102, sulična ost103, puščična ost104 in nekaj odlomkov
mečev in nožnic zanje, kot so (branik meča, prečni okovi105, zaključni gumb106 in stranski
okov107 nožnice meča).

Slika 64: Rimska vojaška oprema.

Slika 65: Rimsko orožje.

Fibule
Najzgodnejše antične fibule, najdene na Tribuni so lahko datirane v 1. stoletje pr. n. št.,
natančneje je v 1. pol. 1. stol. pr. n. št. datirana fibula Nauheim II/a2108, najdena tudi na
bližnjem najdišču na Starem trgu (Vičič 1994, 25ss). V 2. pol. 1. stol. pr. n. št. se
raznovrstnost fibul močno poveča npr. s tipi skledaste fibule109, fibule tipa Gorica110,
Jezerine111, Idrija112 in Almgren 2.113 Ta skupina zgodnjih fibul nam jasno priča o prisotnosti
Rimljanov na območju Ljubljane pred izgradnjo kolonije Emone, in sicer že v času
zgodnjeavgustejskega obdobja.

Slika 66: Zlata fibula (tip Jezerine).
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PN 1022, 2408, 2921, 3110
PN 3227, 3416
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PN 9077
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PN 1112, 1582, 2221, 2783, 3184
106
PN 1947
107
PN 2534
108
PN 1118
109
PN 1824, 2998, 3082, 3135
110
PN 1708
111
PN 1683, 1959, 3102, 3301, 3302
112
PN 1422, 2498, 3352
113
PN 3381
103
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Nekatere tipe fibul pa lahko opredelimo tudi kot del vojaške noše, datirane v zgodnjerimski
čas, saj so pogosta najdba vojaških kontekstov tudi drugje. Med njimi so najštevilčnejše fibule
tipa Aucissa,114 datirane v zgodnjeavgustejski čas do sredine 1. stol. n. št. Njihove
predhodnice so nekoliko redkejše fibule tipa Alesia.115 V zgodnjerimsko obdobje so datirane
tudi fibule tipa Langton-Down116 in sicer v obdobje med zgodnjeavgustejskim in klavdijskim
časom. Med vojaške fibule štejemo tudi dvogumbaste fibule manjših dimenzij, tipološko
opredeljene kot Almgren 236.117 V splošnem so datirane v 1. stoletje našega štetja, nekatere
od njih pa lahko ožje opredelimo v avgustejsko odobje.
Ostali nakit predstavljajo bronasti prstani118, priljubljeni tako pri moških kot pri ženskah.
Redkejši so deli izključno ženskega nakita, npr. zapestnice119 in bronaste igle – lasnice.120

Slika 67: Zgodnje rimske fibule (Aucissa, Alesia, Nauheim, Idrija).

Kovinski predmeti rimskega vsakdana
Največ rimskodobnih najdb je moč pripisati obdobju bivanja vojakov v taboru in njihovega
vsakdana. Deli pokositrenih bronastih ogledal121, držaji bronastih britev122, strgala oz.
strigili123 ter pincete (Slika 70)124 odstirajo pogled na njihovo osebno higieno. Prisotnost
114

PN 1021, 1222, 1263, 1311, 1317, 1362, 1419, 1446, 1564, 1619, 1664, 1711, 1767, 2093, 2141, 2233, 2253,
2540, 2653, 2666, 2685, 2751, 2774, 2829, 2842, 2890, 2919, 2954, 3070, 3084, 3111, 3250, 3256, 3380
115
PN 1256, 1617, 3109
116
PN 1626, 1889, 2437, 2997
117
PN 1336, 1443, 1505, 1693, 1915, 1991, 2069, 2206, 2458, 2602, 2970,3368, 3414
118
PN 1061, 1068, 1157, 1186, 1200, 1352, 1475, 1640, 1717?, 2098, 2630, 2827, 2859, 3357
119
PN 1242
120
PN 1385, 1534, 1785, 1910, 2117, 2300, 2358, 2362, 2614, 3245, 3246, 3254
121
PN 1097, 1743, 2070, 2287, 2814
122
PN 1975
123
PN 2537, 3087
124
PN 1557, 1990, 2688, 2227
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bronastega medicinskega pribora, žličk in lopatk125, predvsem pa skrbno izdelanih skalpelov
(sl. 68 in 69)126 iz noriškega jekla, ki so sicer brez ohranjenih rezil, kažejo na prisotnost
medicinsko oskrbo znotraj tabora.

Slika 68,69 in 70: Bronasta držaja skalpela in pinceta.

Rimski prišleki so se med drugim ukvarjali tudi z ribolovom, na kar kažejo številni bronasti
trnki127 in pletilke za mreže128. Najdenih je bilo tudi nekaj železnih nožev129 in odlomkov
kovinskega posodja130, nogic korcev131ter držajev zajemalk132. Vse te najdbe nam pričajo o
načinu in vrsti rimske prehrane. Zanimiva je najdba ohranjenega cedila za vrč, ki so ga
pritrdili na ustje vrča in s tem preprečili začimbam v pijači, da bi se zlile v čašo.
Nekaj živeža je bilo dostavljenega tudi po trgovskih poteh, tako po Ljubljanici, kot po, ob
taboru potekajoči, cesti. Svinčene uteži različnih utežnih mer133, svinčene etikete z napisi134
ter bronaste škatlice za voščene pečate135 kažejo na dokaj živahno trgovino.
Največje število kovinskih predmetov pa predstavljajo železni predmeti interpretirani kot
gradbeni elementi – žeblji, klini, spojke, nekaj pa je tudi neprepoznavni amorfni predmeti.
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PN 1069, 1733, 2411, 2775, 2819, 9064
PN 1243, 1270, 1439, 1583
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PN 1108, 1240, 2106
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PN 1092, 1250, 2857
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PN 1747, 2123, 2215, 2309, 2665, 2766, 2850, 2896, 2912, 2981, 2995, 3121, 3291
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PN 1238, 1272, 1823, 1887, 2028, 2899
131
PN 1514, 1667, 2129, 2524
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PN 2503, 2731, 3363
133
PN 1036, 1077, 1308, 1496, 1879, 2063, 2608, 2668, 2752, 3100, 3427, 3447, 9100
134
PN 1914, 2418
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PN 1566, 2122, 2547, 2730, 2943, 3417, 3423, 9089, 9090
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III. STEKLO
(Jožica Hrustel)

Med izkopavanji je bilo najdenih 667 steklenih predmetov, po večini odlomkov steklenih
posod ter okenskega stekla, ki so zaradi lomljivosti ohranjeni v manjših odlomkih in zato
težje tipološko opredeljivi. Od tega je bilo 80 steklenih kosov ali predmetov opredeljenih kot
PN.

Steklene posebne najdbe
Mlajši železni dobi pripisujemo 11 steklenih zapestnic iz barvnega stekla (Slika 71)136 in za to
obdobje značilna jagoda z očesci137.

Slika 71: Latenske steklene zapestnice.

Večina steklenih najdb (66) pripada rimskemu obdobju. Po večini gre za odlomke raznih
posod, skodel in skodelic, balzamarijev, steklenic ter čaš. Nekatere od teh so izdelane v
tehniki mille fiori (Slika 72)

138

in so bile v času zgodnjerimskega časa izjemno dragocene.

Steklenih jagod, ki so jih običajno nizali na ogrlice, je bilo 26139,in so bile večinoma najdene
pri mokrem sejanju. Nemalo je bilo najdenih tudi igralnih žetonov140 iz več različnih barv, te
pa so uporabljali za razne namizne igre.

136

PN 1903. 1924, 2014, 2250, 3019, 3020, 3130, 3144, 3200, 3226, 3309
PN 3027
138
PN 1376, 1709, 2053, 2604, 2926
139
PN 1184, 1864, 1919, 1920, 2711, 3065, 3067, 3072, 3155, 3287, 9025
140
PN 1192, 1394, 1435, 1563, 1768, 1881, 1911, 2047, 2104, 2545, 2588, 2606, 2763, 2817, 2823, 2824, 2826
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Slika 72: Del steklene čaše izdelane v tehniki mille fiori.

Slika 73: Steklena čaša iz barvastega stekla.
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IV. KAMEN
(Jožica Hrustel)

Na najdišču je bilo najdenih skupaj 362 kosov kamnitih artefaktov oz. predmetov iz
obdelanega kamna. Večina teh (83) je bila tekom obdelave opredeljena kot PN. Izdelki so iz
različnih vrst kamna, pri tem sta najpogostejša peščenjak in apnenec, nekateri predmeti pa so
narejeni celo iz laporja, skrilavca, lojevca in kremena.

PRAZGODOVINA
Iz obdobja prazgodovine imamo več kamnitih najdb, ki nam pričajo o življenju v
prazgodovinski naselbini na območju Tribune. Mnogi peščenjakovi kalupi (Slika 74)141 za
ulivanje bronastih predmetov nam pričajo o kovaški dejavnosti. Kamniti brusi142 so služili za
brušenje orodja in orožja. Diskasti predmeti iz laporja, na sredini preluknjani, naj bi služili za
uteži ribiških mrež143. Najdene pa so bile tudi žrmlje in mlini za mletje žita144, katerih oblika
ostaja skozi čas tako univerzalna, da jih lahko ločimo le na podlagi stratigrafskih kontekstov.
Od kamnitega orodja omenimo odbitke145, drsnike146, sekire147, tolkače148…

Slika 74: Kamnit kalup.
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ANTIKA
Najdb izdelanih iz kamna je iz obdobja antike razmeroma malo. Po večini gre za žrmlje149, ki
so jih uporabljali za mletje žita v moko. Najdeni so trije kamniti pokrovčki150 za amfore ali
druge transportne posode. V antično obdobje pa smo postavili tudi odlomke kamene strele151,
iz katere so v antičnem obdobju izdelovali nakit.
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PN 1758, 2854, 2987, 3062, 3063, 9012
PN 9002, 9022, 9024
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PN 1223, 1226, 1228, 1389, 1829, 1837
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V. KOSTI
(Jožica Hrustel)
Običajno je na najdiščih najdenih razmeroma veliko število kosti, ki so bile odvržene ali
puščene, če navedem le enega od primerov, kot ostanki mesnih obrokov ali drugi ostanki
živali. Le -te so predstavljale večino od 39.424 kosov najdenih koščenih predmetov. Manjšino
so predstavljale koščene posebne najdbe, ki kažejo sledove namerne obdelave. To so predmeti
izdelani iz kosti ali roževine.

PRAZGODOVINA
Kot prazgodovinski predmet lahko interpretiramo le koščeno šilo152, najdeno v
prazgodovinski plasti. Zelo verjetno je koščenih predmetov iz obdobja prazgodovine še nekaj,
vendar konteksti še niso bili natančneje preverjeni. Običajno gre za kosti, ki so na enem ali
več mestih zarezane153, za nedokončane , vendar vidno obdelane in rezane kose roževine154.

ANTIKA
Antične koščene posebne najdbe so igle lasnice155 za spenjanje pričesk, najden pa je bil tudi
en stilus156, pisalo za pisanje na voščene tablice, ter več žetonov157 in stranica koščene igralne
kocke158, s štirimi punciranimi krogci, ki se je uporabljala pri igranju namiznih iger.
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PN 1363, 2001, 2245, 2510, 9023, 9095
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VI. LES
(Jožica Hrustel)

Najdišče Tribuna je bilo zaradi barjanske polžarice, ki predstavlja geološko podlago, in
bližine Ljubljanice razmeroma močvirnato. Predvsem v poglobljenih strukturah kot so
vodnjaki in jarki, zatorej je bila tudi količina ohranjenega lesa izjemna. Večina, že na terenu
prepoznanih, lesenih predmetov je bila vzeta kot vzorec (glej poglavje o vzorcih). V postopku
obdelave lesa so bili tako vzorci kot ostali leseni predmeti oprani z vodo, določena jim je bila
številka vzorca lesa159, predmet je bil natančno opisan, izmerjen in skiciran, ter večina
predmetov, razen nekaterih amorfnih kosov, tudi risana, seveda v primernem merilu in z
naknadnim tuširanjem risb. Po opravljeni obdelavi je bil po potrebi vzet vzorec oz. manjši
kos, predmet pa smo zavili v raztegljivo folijo in ga dali v bazen z vodo. Skupaj je bilo 345
vzorcev lesa, ki so vsebovali čez 733 kosov.

Slika 75-80: Postopki obdelave lesa: izkop, čiščenje, zlaganje in sestavljanje, risanje in opisovanje,
fotografiranje, zavijanje in deponiranje.

Ohranjeni so bili deli večjih konstrukcij kot so skrinja vodnjaka in njegovi deli, deli sodov, ki
so služili kot vodnjaki, količki in šibje raznih prepletov, ki so služili kot utrditev nabrežja,
večje število količkov, zapičenih v steno obrambnega jarka, ki so predstavljali dodatek k
obrambi.
	
  
159

V, na terenu določenem, vzorcu je bilo velikokrat več lesenih predmetov, ki jih je bilo potrebno obravnavati
ločeno
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Vodnjak
V začetnih mesecih izkopavanja na Tribuni nas je presenetila najdba, skoraj v celoti
ohranjenega, lesenega vodnjaka. Le-ta je v svoji notranjosti vseboval več kosov mehanizma,
ki so tvorili celoto vodnjaka160. Vodnjak je bil sestavljen iz dveh okvirjev: zgornjega, večjega
(2,5 x 2,5 m) iz petih vrst ravnih križno spojenih desk161, ter spodnjega, manjšega (2 x 2 m) iz
prav tako spojenih dveh vrst desk162. V spodnji okvir je bil postavljen prečni tram163. Med
zunanjim in notranjim okvirjem je bilo zabitih šest vertikalnih stebrov pravokotnega
preseka164. V vodnjaku je bila postavljena konstrukcija vodila dveh valjev165 med
vodoravnima tramovoma166. Na vrhu je bil postavljen še dodatni prečni oporni tram167. V
notranjosti vodnjaka pa so bili ohranjeni številni drugi sestavni deli in elementi kosov
vodnjaka in njegovih elementov in drugi kosi lesa ter razni organski ostanki kot je npr.
usnje168, pletene košare (Slika 81)169 idr.

Slika 81: Pletena košara iz dna vodnjaka.

Večinoma je bil vodnjak skupaj z elementi mehanizma izdelan iz bukve in jelke, postavljen
pa je bil, glede na dendrokronološko datacijo, med leti 4 in 14 n. št. (Čufar 2008).
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glej poglavje o vodnjaku v vojaškem taboru
Vz. lesa 1088-1093, 1098-1100
162
Vz. lesa 1094-1097
163
Vz. lesa 1041
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Vz. lesa 1053, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1121, 1122
165
Vz. lesa 1045, 1046
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Vz. lesa 1050, 1114
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Vz. lesa 1054
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Zbiralnika za vodo iz sodov
Na najdišču sta bila ob vojaškem taboru najdena tudi dva zbiralnika za vodo, izdelana iz
odsluženih transportnih sodov. Prvi sod170 je bil sestavljen iz 22 dog, drugi sod171, ki je ležal
na prvem, je bil ohranjen le v ostankih, tretjega172, ki je del drugega zbiralnika vode, pa je
sestavljalo 21 dog. V prvem zbiralniku je bila, v notranjosti, najdena lesena zajemalka za
vodo (Slika 85)173, na eni od stranic oz. dog pa je bil ohranjen tudi vrezan napis IOIIICIS
(Slika 84), verjetno vezan na vsebino soda. V drugem zbiralniku je bil v notranjosti v celoti
ohranjen keramični enoročajni vrček (Slika 86)174.

Slika 82-84: Lesen sod, ki je služil kot zbiralnik za vodo, z napisom.

Slika 85 - 86: Lesena zajemalka in keramični vrček iz zbiralnikov za vodo.
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Vz. lesa 1332
Vz. lesa 1333
172
Vz. lesa 1339
173
PN 3442
174
PN 3508
171
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Prepleti
Med vzorci lesa so tudi količki in prepleti iz vejevja175, ki so preko celotnega nabrežja
potočka utrjevali breg. Večino količkov je bilo opranih in, v več skupinah, določenih kot
vzorci lesa, šibje pa se je ohranilo le fragmentarno, sploh po njegovem izkopu iz zemlje in
kasnejšem pranju. Ohranili smo le nekaj skupkov prepleta z zemljo, celoten preplet pa je bil
risan in situ.

Slika 87: Razmišljanja ob prepletu.

Obrambni količki
V obrambnih jarkih176 je bila najdena serija 140 kolov177, zabitih v steno jarka v štirih linijah
in so služili kot dodatna obramba.

Drugi drobni leseni predmeti
Med ostalimi lesenimi predmeti, najdenimi v polnilih jarkov, vodnjaka in drugih, nižje ležečih
plasteh, pa je še cela vrsta dog – stranic, pokrova ali dna soda178, delov strešnih skódel179 ter
raznih desk, deščic, kolov, delov tramov ipd.
Kot posebne najdbe iz lesa smo obravnavali izjemno dobro ohranjen klin za pritrjevanje
vojaškega šotora180, manjšo, fragmentarno ohranjeno, izjemno detajlno izdelano skodelico iz
tršega lesa181, večjo posodo182- velikosti pladnja in obdelano z dletom, fragmentarno
ohranjene, in zelo verjetno diskaste, pokrovčke183 za vrče oz. druge posode.
175

Vz. lesa 1049, 1051-1053, 1057-1068, 1071, 1072, 1082, 1085, 1086, 1129, 1138, 1178, 1179, 1188, 1191,
1207, 1212, 1213, 1243, 1262, 1266, 1267, 1269-1272, 1274, 1275, 1280, 1282-1285, 1293, 1300, 1310, 1314,
1315, 1316, 1330, 1336, 1337
176
glej poglavje o obrambnih jarkih
177
Vz. lesa 1194-1196, 1198-1200
178
Vz. lesa 1214, 1222-1225, 1241, 1294, 1297, 1307, 1312, 1329, 1338
179
Vz. lesa 1005, 1009, 1015-1017, 1025, 1035, 1039, 1124, 1127, 1140, 1210, 1211, 1220, 1242
180
Vz. lesa 1313 - PN 9056
181
Vz. lesa 1286 - PN 9055
182
Vz. lesa 1311 - PN 9057
183
Vz. lesa 1341, 1342, 1344, PN 1359
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Slika 88 - 89: Lesen šotorski klin in deli lesene posodice.
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VII. VZORCI
(Jožica Hrustel)

Na najdišču je bilo skupaj vzetih 345 vzorcev. 15-tim vzorcem gradbenega materiala bomo,
kot običajno, analizirali sestavo materiala, sestavo pa se analizira tudi pri polnilih posod, ki
jih je bilo na Tribuni 22. 213 je bilo vzorcev lesa, ki so bili obdelani v sklopu obdelave lesa.
Iz korpusa vzorcev so bili izbrani za analize datacije na podlagi izotopa C14,
dendrokronološke datacije ali dodatne analize o vrsti lesa. Datacijo na podlagi C14 je mogoče
določiti tudi na petih vzorcih kosti,. pogostejša najdba v depozitih pa je tudi oglje, ki je prav
tako primerno za tovrstne analize. Na Tribuni je bilo vzetih 70 koščkov oglja kot vzorcev.
Najdenih je bilo 7 različnih semen in koščic, ki so se prav tako opredelili kot vzorci in gredo v
analizo določitve vrste. Pri tem moramo omeniti še večjo količino pobranih vzorcev usnja,
smole, rastlinskih prepletov in drugih neznanih materialov, katerih želene analize bomo
prilagajali glede na informacijo, ki jo lahko in želimo pridobiti.
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VIII. SEPARACIJE
(Jožica Hrustel)
Že v uvodu je omenjen vzrok za pobiranje večje možne količine zemljenih depozitov v mokro
sejanje oz. separacijo. Običajno so bili na ta način vzorčena polnila jam, stojk, sedimentov,
polnila vodnjakov in ostali potencialni zemljeni depoziti. Skupaj je bilo odpeljanih 911 vreč
separacije, s skupnim volumnom 15.915 litrov.

Slika 90: Transport vreč separacij.
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ZAKLJUČEK
(Petra Vojaković, Matjaž Novšak)

Močno povečana gradbena dejavnost v centru Ljubljane je bila v zadnjih petih letih vzrok
nekaterim velikim arheološkim raziskavam. Posebej presenetljivi so bili rezultati raziskav na
Prulah, kjer naj bi investitor, Kraški Zidar, zgradil stanovanjsko sosesko. Na površini 4200
m² je arheološka ekipa pričela z deli decembra 2007, svoje delo pa končala v novembru 2008.
Na omenjeni lokacijo je bilo odkrito večfazno arheološko najdišče.
Najstarejšo poselitev predstavlja poznobronastodobna naselbina iz časa 10. oz. 9. st. pr. n. št.,
ko nam ulična mreža skupaj s hišami, priča o strogo načrtovani in organizirani poselitvi. Večji
del naselbine je sicer nastal kot odraz enkratnega dejanja, vendar smo med izkopavanjem in
analiziranjem naleteli tudi na mlajša območja, ki so bila naknadno poseljena oziroma
pozidana. Zdi se, da življenje v naselju zamre v 6. st. pr. n. št., vendar moramo pri tem
opozoriti na številne najdbe, ki jih lahko datiramo v čas od 5. do 4. st. pr. n. št. Zaenkrat še
ugotavljamo ali gre za kontinuiteto naselja v mlajši del starejše železne dobe ali pa so
sporadične najdbe na tem območju zgolj posledica občasne prehodnosti.
V 3. oz. 2. st. pr. n. št. pride do ponovne vzpostavitve naselja, ki nastane na delu ruševin
naselja iz starejše železne dobe. Naselje je na vzhodu segalo do manjšega potočka, ki je tekel
izpod Grajskega griča proti Ljubljanici. Vzhodni rob keltskega naselja, odkritega na Tribuni,
je bil v uporabi še vsaj v prvi polovici 1. st. pr. n. št. Od sredine 1. st. pr. n. št. pa se je
verjetno keltsko naselje nekoliko zmanjšalo (na Tribuni namreč manjkajo plasti iz druge
polovice 1. st. pr. n. št., ki bi bile primerljive z ostanki, ki so jih arheologi odkrili na Starem in
Gornjem trgu).

Vprašanje o obstoju vojaškega tabora na območju Ljubljane se je zdelo ključno za
ugotavljanje nastanka rimskega mesta. Rimska vojaška prisotnost v Ljubljanski kotlini v drugi
polovici 1. st. pr. n. št. in začetku 1. st. n. št. do sedaj ni bila potrjena z arheološkimi
lokacijami. Na Tribuni pa so bili prvič ugotovljeni ostanki vojaškega tabora v Ljubljani.
Ohranjenih je več faz rimskih objektov v zelo kratkem časovnem obdobju (konec 1. st. pr. n.
št. – začetek 1. st. n. št.), kar potrjuje zelo intenzivno dogajanje v tem prostoru, izpričano tudi
z zgodovinskimi viri.
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V času po opustitvi tabora je bilo območje namenjeno njivskim površinam, ki so se
razprostirale ob cesti Emona – Siscia. Takšno stanje pa je bilo moč slutiti tudi preko pozne
antike, srednjega veka vse do novoveškega obdobja, ko so na tej lokaciji zgradili tovarno
Samassa, tovarno vozičkov Tribuna in kasneje Waldorfski vrtec.
Odkritje na obravnavani lokaciji kaže popolnoma novo in presenetljivo sliko poselitve
Ljubljane v preteklosti.
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Najdbe

Teža (g)

Posebne najdbe
št. PN
novci

št. vz.
15

Vzorci
št. vz. lesa

Separacija

Nadaljna obdelava
Katalogizacija

Risanje

Restavr.

Analize

229

3.800

3.800

*

50

1.125.605

155

2.000

2.000

*

2.177

1.607

2

250

250

*

Železo

2.609

92.952

308

2500

2500

4242

Žlindra

324

19.871

Bron

1.241

9.609

1287

317

Svinec

234

9.773

99

0

Srebro

81

122

81

69

Zlato

2

4

2 (5 pozlačenih)

1

667

4.410

80

1

529

529

362

98.524

83

2

300

300

Kost

39.424

465.968

29

6

Les

733

12.930

14

213

231

Usnje

8

327

1

2

2

Rastl. prepleti

35

132

2

1

4

Jantar

2

2

6

Smola

79

6.882

1

9

8

9

Koščice, Semenke

658

42

0

63

10

7

Oglje

5.185

19.360

0

7

51

20 (C14)

Gradbeni material
Keramika

Kovina

16.692

993.364

2

Prazgodovina

95.335

2.484.798

Antika

44.611

Sr./novi vek

Steklo
Kamen

Organski materiali

2

50

300
39.424

345

345

239 (vrsta l.)
55 (dendro)
2

3

3

3

6

6

6

3

Zemljena polnila posod

22

22

Neprepoznan material

13

13

Seštevki

210459

2766

345

9733

9733

15.915 l
911 vr.

PRILOGA 10: Statistična tabela arheološkega gradiva po obdobjih.

