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    POVZETEK  
 

V poročilu so predstavljeni izsledki arheoloških izkopavanj na najdišču Ljubljana - Gimnazija 

Vič. Povzet je proces arheološkega izkopavanja in na preliminarnem nivoju interpretirani 

rezultati izkopavanj.  

Odkrito je bilo večfazno arheološko najdišče, ki kaže sledove človekove prisotnosti že v 

starejši kameni dobi, kovinskih obdobjih, rimskem obdobju in zgodnjem srednjem veku. 

Posebej pomembni sta odkritji kamnitih artefaktov in nekaterih struktur naselbinskega tipa iz 

starejše kamene dobe ter odkritje roba naselbine iz časa zgodnjega srednjega veka. Novi 

podatki v vsebinskem smislu dopolnjujejo sliko poselitve zahodnega dela Ljubljane in celotne 

Ljubljanske kotline skozi daljši časovni presek.  

    ABSTRACT 
 

This report presents the results of archaeological excavations at the Ljubljana – Gimnazija Vič 

(High School Vič) site. The archaeological excavation process is summarized and the results 

are interpreted at a preliminary level. 

A multi-phase archaeological site was revealed, showing traces of human occupancy already 

in the Early Stone Age, as well as the Metal Ages, the Roman period and the Early Middle 

Ages. The finds of stone artefacts and select settlement structures dating to the Early Stone 

Age are particularly noteworthy, as well as the discovery of the edge of a settlement dating to 

the Early Middle Ages. The new data provides supplemental content to the settlement image 

of the western part of Ljubljana and the entire Ljubljana basin in history. 
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1. UVOD 
 

Najdišče Ljubljana- Gimnazija Vič se nahaja v severnem delu naselja Vič, neposredno ob 

železniški progi Ljubljana - Koper, ki ločuje mestni naselji Vič na severu in Rožna dolina na 

jugu. Na tem območju je predvidena gradnja prizidka šolske telovadnice, knjižnice z 

multimedijsko učilnico in večnamenske predavalnice h Gimnaziji Vič. Območje (parc. št. 

665/1, 666, 667/2, 667/4 k.o. Vič) leži znotraj varovanega območja Arheološkega najdišča ob 

Tržaški cesti EŠD 18810. Objekt Gimnazije Vič je vpisan v Register kulturne dediščine (EŠD 

18733). V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, je bilo potrebno pred pričetkom gradbenih del 

teren arheološko raziskati. V juniju 2010 je bil s sondiranji ovrednoten arheološki potencial 

najdišča, z ostalinami širšega časovnega razpona od prazgodovine do novega veka (Hvalec 

2010). V marcu 2011 so sledile predhodne arheološke raziskave na celotni površini predvideni za 

gradnjo. Raziskave je izvajalo podjetje Arhej d.o.o. pod vodstvom Matjaža Novšaka in pod 

strokovnim nadzorom Borisa Vičiča (ZVKDS, OE Ljubljana). Dela so potekala od 7.3.2011 do 

10.4.2011. V 22 delovnih dneh je bilo na površini 1113m2 izkopanih in z arheološko metodo 

raziskanih 645m3 zemljine. Površina namenjena gradnji sicer obsega površino 1228m2 (priloga 

1), vendar je bilo v času poteka raziskav 115m2
 površine nedostopne zaradi še stoječega 

pomožnega objekta na severovzhodnem delu. Raziskave so pokazale, da gre za najdišče iz 

prazgodovinskega in zgodnjesrednjeveškega obdobja. V nadaljevanju podajamo natančnejše 

izsledke z opisom poteka in metodologije del, stratigrafsko sliko najdišča ter primarno 

faziranje in interpretacijo. 
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Slika 1: Položaj najdišča na ortoposnetku (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp). 
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2. GEOGRAFSKI in GEOMORFOLOŠKI OPIS PROSTORA 
(dr. Tomaž Verbič) 

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

predstavlja veliko tektonsko udornino ugreznjeno večidel v območje predalpskega hribovja.1  

Naselje na zahodnem delu mesta Ljubljane leži na obrobju Ljubljanskega Barja na prehodu 

med Ljubljanskim Barjem ter alpskemu delu oz. Posavskim gubam.  

Geološko podlago na najdišču tvori peščen prod in konglomerat, ki ju z arheološkimi 

izkopavanji sicer nismo dosegli. Navedeni sedimenti so bili navrtani v globini 3,5 m in več.2 

Domnevamo, da prod in konglomerat pripadata savskemu zasipu in ga vzporejamo s 

srednjepleistocenskim zasipom, ki ga na območju centra Ljubljane prekriva 

zgornjepleistocenski savski zasip. Pojavljanje konglomerata v podlagi je pomembno za 

interpretacijo zaprtih depresij na nivoju kulturnih plasti. Savski peščen prod in konglomerat 

imata namreč pretežno karbonatno petrografsko sestavo in sta zato podvržena kraškim 

geomorfološkim procesom. 

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

Tla so ohranjena tik pod obdelovalnim horizontom v severovzhodnem delu izkopnega polja. 

Bt horizont opredeljuje ilovnata osnova in nekarbonatni prodniki v njej (vijolični, sivi in 

rjavkasti kremenovi peščenjaki). Eluvialnega horizonta (horizont E) na tem delu ni 

ohranjenega, morda je erodiran ali pa antropogeno odstranjen. Na ostalem delu najdišča so 

bila tla (in morda tudi del konglomerata) erodirana, verjetno s stani Gradaščice oziroma 

Glinščice.  

Na ta prostor, torej na prodnato in konglomeratno podlago, so se odlagali poplavni sedimenti, 

v spodnjem delu predvsem peščen mulj, ki smo ga dosegli z izkopavanji in ki je na najdišču 

predstavljal arheološko sterilno plast. Površina te plasti je izrazito neravna, valovita in ne 

izkazuje geometrije površine plasti odložene na poplavni ravnini. Razlaga za opazovano 

geometrijo plasti peščenega mulja, oziroma njene zgornje površine, je v danem primeru jasna: 

je posledica diferencialnega posedanja tal zaradi zakrasevanja konglomerata, nastajanja 

plitvih vrtač.3 Na ta način so na površini peščenega mulja nastale zaprte depresije: iz površine 

zakraselega konglomerata prenesene oblike navzgor na površino peščenega mulja. Glede 

zakrasevanja pa je zanimivo tudi, da se te oblike (zaprte depresije) niso prenesle na višje 

                                                 
1 http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1/pef/ljubljana.sb&vsebina_replace=pef 
2 Razvidno iz poročila o geomehanskih preiskavah tal (Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij). 
3 Globlje vrtače v takem primeru ne morejo nastajati enostavno zaradi sorazmerno tanke plasti konglomerata. 
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nivoje ali celo na nivo današnjih tal. To verjetno pomeni, da se je proces zakrasevanja 

konglomerata že končal in v današnjih hidrogeoloških pogojih ne poteka več. 

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

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

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

peščenim muljem, ki ga opredeljuje rumenkasta barva kot posledica oksidacijskih razmer, je 

odložen bolj sivkast peščen mulj, v manj izrazitih oksidacijskih razmerah.  

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

sedimentnih tekstur. Zapolnjuje zgoraj opisane zaprte depresije in do neke mere izravnava 

valovito podlago. V spodnjem delu tega sedimenta ni kulturnega materiala, v zgornjem delu 

pa se pojavljajo fragmenti prazgodovinske keramike. 
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3. ARHEOLOŠKI IN ZGODOVINSKI ORIS PROSTORA 
 

Lokacija predvidene gradnje šolskega prizidka leži neposredno ob Tržaški cesti, ki poteka po 

trasi nekdanje rimske ceste Emona - Aquileia. Prometna pot Akvileja - Emona, ki se je nato 

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

predstavljala del glavnih komunikacijskih poti čez območje današnje Slovenije in je bila 

trgovsko pomembna že v prazgodovini (Plesničar-Gec 1999, str 8).  

Emonska grobišča, ki so bila v celoti umaknjena iz ozemlja samega mesta, so se razprostirala 

ob glavnih mestnih vpadnicah: Emona - Atrans, Emona - Neviodunum in Emona - Aquileia. 

Ob Tržaški cesti so bili od leta 1870 do leta 1972 pri posameznih delih odkriti antični grobovi, 

ki so se razprostirali od današnje Rimske ulice pa vse do križišča Tržaške ceste in Jadranske 

ulice na zahodu (Petru 1972, str 9-10, 17). Dodatno bodo sliko zahodno-emonskega grobišča 

dopolnili rezultati arheoloških raziskav, ki so v lanskem letu potekala na območju Tobačne 

tovarne. 

Dosedanje raziskave vzdolž Tržaške ceste so pokazale poznoantično poselitev tudi izven 

mestnega obzidja. Tako sta bili odkriti dve ogrevani stavbi, ena na zahodnem delu Trga 

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

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

 
Slika 2: Položaj najdišča na karti Registra nepremične dediščine (http://giskds.situla.org/giskd/). 
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Slika 3: Položaj najdišča na franciscejskem katastru za Kranjsko iz let 1823-1869 (http://sigov3.sigov.si/cgi-
bin/htqlcgi/arhiv/). 

 

 

Slika 4: Lega najdišča na Jožefinski vojaški karti. 
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4. METODA IN POTEK DEL 
 

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

kjer teren zaradi še stoječega pomožnega objekta ni bil dostopen za izvedbo raziskav. 

Dostopno območje je bilo razdeljeno v mrežo kvadrantov v velikosti 5 x 5m (priloga 1).  

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

redu:   

- strojna odstranitev ruše in recentnih nasutij pod arheološkim nadzorom  (0,2-0,65m);   

- strganje površine po odstranitvi recentnih nasutij na nivoju arheološke plasti SE 1003 do 

identifikacije vkopov in drugih arheoloških sedimentov ali struktur, ročno praznenje vkopov 

(tudi recentnih), kombiniran ročno/strojni izkop arheološke plasti SE 1003 do nivoja plasti SE 

1002;    

- strganje površine na nivoju arheološke plasti SE 1002 do identifikacije vkopov in drugih 

arheoloških sedimentov ali struktur, ročno praznjenje vkopov, kombiniran ročno/strojni izkop 

arheološke plasti SE 1002 do nivoja plasti SE 10032=1043; 

- strganje površine na nivoju arheološke plasti SE 1032=1043 do identifikacije vkopov in 

drugih arheoloških sedimentov ali struktur, ročno praznjenje vkopov, kombiniran 

ročno/strojni izkop arheološke plasti SE 1032 do nivoja plasti SE 1038, 1042, 1075, 1058, 

1065, 1058, 1060, 1062, 1064, 1067; 

- strganje površine na nivoju plasti SE 1038, 1042, 1075, 1058, 1065, 1058, 1060, 1062, 1064, 

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

stratigrafski izkop arheoloških plasti do geološke podlage in ročno praznjenje vkopov.  

Sočasno je potekala geodetska izmera depozitov, opisno dokumentiranje (terenski dnevnik, 

seznami in opisi SE, seznami najdb, seznami fotografij, seznami vzorcev in seznami 

separacij), vnos podatkov v podatkovno bazo in dokumentiranje z digitalno in klasično 

fotografijo. Fotoskice z interpretiranimi arheološkimi konteksti so bile na osnovi  geodetskih 

izmer vpete v prostor. Pranje in sortiranje arheoloških najdb ter njihova primarna obdelava je 

potekala v konservatorski delavnici, hkrati je strokovna ekipa skrbela tudi za primarno 

obdelavo in združevanje podatkov. Geodetske meritve so bile obdelane v programu 

AutoCAD. Celotna dokumentacija arheoloških izkopavanj je bila ustvarjena v skladu s 

standardi arheološke stroke (Novakovič et al. 2007). 
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5. STRATIFIKACIJA NAJDIŠČA 

Večji del površine območja raziskav je bil donedavnega v rabi kot travnik, z izjemo vrta v 

severozahodnem vogalu.     

5.1 Recentni depoziti ter jarek iz 2. svetovne vojne 
V južnem delu najdišča (kv. A-D/1,2) je bil po odstranitvi recentnih depozitov (SE 

1000=1030/1031), na nivoju SE 1003=1001, viden širok jarek z vkopom (SE 1017; dol. 17,2 

x šir. 2,85m).  Vzhodni del jarka je imel v tlorisu obliko črke S, v zahodnem delu pa se je 

razširil tako v jugozahodni kot  v severozahodni  smeri. Polnilo SE 1018 je vsebovalo več 

kosov streliva, eksplozivnih teles in drugega vojaškega materiala. Šlo je za vojaški jarek iz 

časa 2. svetovne vojne. 

5.2 Novi vek  
Recentni depoziti (SE 1000=1030/1031) so prekrivali plast SE 1003=1001, ki se je 

razprostirala po celotnem izkopnem polju (kv. A-H, 1-7; sl. 5, 6). T.i. »obrečna tla« (SE 

1003=1001) predstavljajo novoveško hodno površino. Prevladujočemu peščenemu melju so 

bili primešani manjši apnenčevi prodniki, koščki keramičnega gradbenega materiala in drobci 

oglja. Plast je bila v severnem delu (D-F/5-7) močno prekoreninjena4 in se je zato po barvi in 

konsistenci (bolj rahla in izrazitejše rjava) razlikovala od preostalega dela. Proti jugu je bilo 

korenin manj, plast je postala temneje sivo rjava s številnimi oksidi. SE 1001=1003 je bila na 

številnih mestih poškodovana z recentimi posegi (ograja, kompost, električne napeljave, 

komunalni vodi), od katerih nekateri segajo vse do geološke podlage SE 1004.  

 

        
Sliki 5 in 6: Pogled na plast SE 1003=1001 na vzhodnem (levo) in zahodnem (desno) delu izkopnega polja (foto: 

M. Franca) 

                                                 
4 Zato je bila plast na tem delu, za potrebe vodenja dokumentacije oštevilčena z lastno številko SE-1001. 
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V osrednjem delu najdišča, je bila z nivoja plasti SE 1003=1001 vkopana jama s plitvim 

vkopom (SE 1005; polnilo SE 1006).  

Obrečna tla (SE 1003=1001) so se formirala na aluvialni plasti (SE 1002), ki se je 

razprostirala po celotnem izkopnem polju. Plast je predstavljala najmlajši vodni nanos, ki se je 

na robu erozijske kotanje v zahodnem delu močno stanjšal. Vsebovala je večinoma rimske 

najdbe, na zgornji površini pa posamezne kose novoveške lončenine. 

5.3 Zgodnji srednji vek  
V skrajnem severovzhodnem delu izkopnega polja (kv. F/7) je bila z nivoja aluvialne plasti 

(SE 1002) vkopana zgodnjesrednjeveška jama (SE 1019; 2,14x0,97x0,25m), ki jo je 

prekrivala plast SE 1001=1003.  

 

  

Slika 7: Pogled na deloma izpraznjeno zgodnjesrednjeveško jamo (SE 1028, 1029; foto: M. Franca). 

 

Jama je bila zapolnjena z več sloji. Dno je prekrivala plast, iz temno sivo rjavega glinastega 

melja z manjšimi peščenjakovimi lomljenci, lončenino in ogljem (SE 1029). Na njeni površini 

je ležala kamnita struktura (SE 1028; 1,3x0,7x0,07m; sl. 7) na površini SE 1029 je 

nakazovala pravokotno obliko in je bila »zložena« iz apnenčevih in peščenjakovih 

lomljencev. Strukturo in spodnje polnilo je prekrival temno siv glinast melj z apnenčevimi in 

peščenjakovimi lomljenci ter koščki oglja (SE 1020). Na površini tega polnila pa je ležala še 

ena kamnita groblja iz prevladujočih apnenčevih ter peščenjakovih lomljencev (SE 1021; 

1,36x0,76x0,12m). 
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V osrednjem delu najdišča (kv. D-F/3) je bil z nivoja SE 1002 vkopan plitev linearen jarek 

(SE 1015), v osi vzhod-zahod (12,43x0,3x0,07m), zapolnjen z SE 1016. Vkop smo opazili na 

nivoju SE 1002, vendar je bil verjetno narejen z višjega nivoja. 

5.4 Rimsko obdobje  
Aluvialni nanos (SE 1002) je prekrival še en, do 0,5m debel, aluvialen nanos (SE 1032 = SE 

1043). Za razliko od zgornjega zgornjega naplavljenega sedimenta spodnji ni segal čez robove 

erozijske kotanje (SE 1039). Meljasti glini so bili primešani apnenčevi prodniki, keramični 

gradbeni material in odlomki lončenine, pogostejši v zgornjem delu plasti. Z izjemo nekaj 

odlomkov prazgodovinske lončenine gre za rimske najdbe. Na jugozahodnem delu izkopnega 

polja (kv. C/3) je bila z nivoja zgoraj omenjenega nanosa vkopana rimska jama (SE 1040; 

1,7x1,3x0,75m). Imela je neravno dno, ki je bilo v severnem delu dodatno poglobljeno 

(polnilo SE 1041; sl. 8).  

 

  

Slika 8: Pogled na še neizkopano rimsko jamo SE 1040, 1041 (foto: M. Franca). 

 
5.5 Prazgodovina  

5.5.1 Kovinska obdobja 

Aluvialen nanos (SE 1032=1043) je prekril večje število depozitov in struktur, ki so se 

nahajali v erozijski kotanji (SE 1039). Kotanja se je razvila v osrednjem in zahodnem delu 

najdišča (27x7do10x1,5 do 2m). Rob erozije smo odkrili na vzhodnem delu izkopnega polja, 

v smeri sever-jug in se je na severnem robu začel zapirati proti zahodu (sl. 9). V severni, južni 

in zahodni smeri se kotanja nadaljuje naprej izven območja raziskav. Njen nastanek je 

posledica erozijskega delovanja Glinščice, ki se je v tem delu zajedala v geološko podlago 

(SE 1004). 

V severnem delu kotanje je pod SE 1032=SE 1043 ležala plast temno rumeno rjave meljaste 

gline s peščenjakovimi prodniki in večjimi kosi oglja (SE 1042; kosi oglja do 4cm). Plast je 
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bila v osrednjem delu intenzivneje obarvana.5 Zapolnjevala je depresijo-vrtačo (SE 1052), ki 

je na tem prostoru nastala zaradi zakrasevanja konglomerata prisotnega v geološki podlagi. 

Depresija je deloma poškodovala aluvialni sediment (SE 1038), prekrit z nanosom SE 

1032=1043. Sledili smo ga v severnem, severozahodnem, južnem in vzhodnem delu kotanje 

(sl. 9). Sediment je tvorila temno rumeno rjava zbita meljasta glina, peščenjakovi in redki 

kremenovi prodniki, drobci oglja ter drobci železove rude. Na hrbtu erozije je bilo v plasti 

najdeno tudi kamnito orodje. Debelina sedimenta je znašala med 0,05 in 0,15 m. 

 

 

Slika 9: Pogled na plast SE 1038 in erozijsko kotanjo SE 1039 (foto: M. Franca).  

 

Z nivoja sedimenta SE 1038 so bile vkopane tri jame. V kvadrantu E/3, na hrbtu erozije (SE 

1039), plitva jama z ovalnim vkopom (SE 1044, polnilo SE 1045; 2,3x0,98x0,25m), v 

kvadrantu D/4 jama z »V« presekom SE 1048 in polnilom SE 10496, ter v kvadrantu B5 

ovalna jama z vkopom SE 1046 in polnilom SE 1047 (1,4x0,3 do 0,5x0,11m). Na severnem 

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

poglobitev nakazuje, da bi lahko šlo za jamo stojke (sl. 10). 

                                                 
5 Sprva smo mislili, da gre za vkop, kasneje se je izkazalo, da gre za naravno vrtačo. 
6 Glede na to, da je bila jama odkrita na dnu sonde predhodnega sondiranja (sonda 3) je možno, da je bila 
vkopana tudi iz kakšnega višjega nivoja.  
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Slika 10: Pogled na prazgodovinsko jamo SE 1046 (foto: M. Franca). 

 

5.5.2 Starejša kamena doba 

Aluvialen sediment (SE 1038) se je odložil na starejšem, arheološko sterilnem, aluvialnem 

nanosu (SE 1004), katerega površina je določen čas ostala odprta in je očitno predstavljala 

paleotla. O tem pričajo nekatere strukture odkrite na njenem dnu. V južnem delu kotanje sta 

najdeni dve kurišči: SE 1068 (0,45x0,2m; kv. D/1) in malo severneje SE 1069 (0,9x0,25m; 

kv. D/2; sl. 11).  

 

 

Slika 11: Pogled na kurišče SE 1069 (foto: M. Franca). 

 

Na pobočju erozijske kotanje smo odkrili še dva odtisa stojk. Na severnem robu (kv. D/7), na 

pobočju depresije-vrtače (SE 1052) je bil, pod plastjo SE 1042, najden okrogel odtis stojke 



S. Hvalec, M. Novšak, T. Verbič, I.  Bekljanov Zidanšek,  Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču  Ljubljana-                     

Gimnazija Vič  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 14

(SE 1078, polnilo SE 1079; Ø: 0,22, gl. 0,15m). Drugi odtis stojke (SE 1070) smo odkrili 

prav tako na hrbtu erozije SE 1039, v kvadrantu E/2 (SE 1070, polnilo SE 1071; 0,3x0,22x 

0,13m).  

Znotraj erozijske kotanje smo, poleg vrtače (SE 1052), ugotovili še šest tovrstnih naravnih 

poglobitev - depresij. Nastale so kot posledica posedanja terena zaradi zakrasevanje 

konglomerata v geološki osnovi terena:  

 kv. D,E/2, 4 - SE 1074, polnilo SE 1075; 

 na zahodnem delu tik ob južnem profilu (kv. B1 - SE 1057 se je delno nadaljevala še v 

profil, polnili SE 1058 in SE 1065, obe sta vsebovali drobce oglja (< 3 cm); 

 vzhodno od SE 1057 (kv. C/1) tik ob južnem profilu (SE 1059, polnilo SE 1060) z 

manjšimi drobci oglja (<1 cm); 

 severno od zgoraj omenjenih depresij (kv. B1; SE 1061, polnilo SE 1062); 

 vzhodno od nje (kv. C1; SE 1063, polnilo SE 1064), z drobci oglja (<2 cm); 

 V kvadrantu D1 je bila med jamo SE 1061 in kanalizacijo ob južnem profilu, še ena, 

slabo vidna, depresija (SE 1066, polnilo SE 1067). 

Plasti, ki zapolnjujejo depresije so si zelo podobne in so sestavljene večinoma iz meljaste 

gline, nekatere pa vsebujejo tudi arheološke najdbe.  

Na koncu naj omenimo še jamo (SE 1036) v severovzhodnem delu najdišča, izven erozijske 

kotanje in neposredno ob zgodnjesrednjeveški jami (SE 1019; kv. F/7; 

2,02x0,8do1,2x0,3do0,7m). V zahodnem delu je bil jama plitvejša (0,3m), proti vzhodu pa se 

je stopničasto poglobila (do 0,7m). Zapolnjena je bila s polnilom SE 1037.7 

 

5.6 Geološka podlaga 
Geološko podlago terena na vzhodnem delu najdišča tvori razvit Bt horizont iz ilovnate 

(glinene) osnove z nekarbonatnimi prodniki (SE 1004). Erozijska kotanja je bila na dnu 

zapolnjena z muljastimi sedimenti, ki niso vsebovali arheološkega gradiva. 
 
 
 
 

                                                 
7 Jamo smo opazili na geološki podlagi (SE 1004), ki je v tem  delu ležala neposredno pod,  močno  
prekoreninjeno plastjo (SE 1001). Verjetno je močna prekoreninjenost onemogočala natančnejšo razslojitev 
depozitov v tem delu. Sklepamo, da je bila jama vkopana s kakšnega višjega nivoja, česar nismo uspeli 
prepoznati.  
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6. GRADIVO 
(Iris Bekljanov Zidanšek, Samo Hvalec) 

Pri opredelitvah so sodelovali: mag. Draško Josipovič, dr. Zvezda Modrijan, ddr. Andrej Pleterski, dr. Benjamin 
Štular in Petra Vojakovič. Naštetim se zahvaljujem za pomoč. 

6.1 Splošno 
Izkopanega gradiva je 2320 kosov s skupno maso 57.472,00g (sl. 12 in 13). Gradivo je bilo 

sočasno z izkopavanji oprano, po sušenju sortirano po zvrsteh materiala (lončenina, kovine, 

steklo, plastika) in primarno procesirano (časovno in tipološko-funkcionalno opredeljeno). 

V skupnem zbiru gradiva je 589 kosov lončenine, 49 odlomkov stekla, 1213 kosov 

keramično-gradbenega materiala, 264 kovinskih in 41 kamnitih najdb ter 154 živalskih kosti. 

Prevladujejo najdbe iz rimske dobe (1331 kosov), sledijo novoveške (394 kosov) in 

prazgodovinske (60 kosov), najmanj pa je srednjeveškega gradiva (19 kosov). Recentnega 

materiala je bilo 216 kosov, medtem ko so bili 303 kosi časovno nedoločljivi.  

 

Slika 12: Odstotki količine najdb po obdobjih. 
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Slika 13: Odstotki teže najdb po obdobjih. 

 

Večina najdb je zelo fragmentirana. Ob procesiranju najdb smo lahko opazili razliko v 

ohranjenosti med obdobji: za razliko od najdb iz mlajših oziroma starejših faz, imajo antične 

najdbe sekundarno preoblikovane oz. obrabljene robove kot posledico njihovega premikanja 

zaradi vodnega delovanja. 

6.2 Prazgodovina 
Prazgodovinsko gradivo na najdišču obsega le 2,5% najdenega arheološkega zbira.  

Gradivo sodi v dve časovni fazi. Kamniti artefakti so iz časa starejše kamene dobe, lončenina 

pa iz kovinskih obdobij. 

6.2.1 Starejša kamena doba  
Najstarejše odkrite najdbe na najdišču predstavljajo kamniti artefakti, ki predstavljajo 0,45% 

(12 kosov) deleža vsega odkritega gradiva. Med kamniti artefakti so bila najdena 3 jedra, 2 

luski, 2 razbita »dekaptirana« prodnika, 3 orodja za glajenje in 2 tipološko določljivi orodji 

(klina z naravnim hrbtom in klina s poševno prečno retušo). 

Klina z naravnim hrbtom je imela drobtinčasto retuširan lateralni rob (PN 0055; 

28x11x2,5cm). Surovina za orodje je bil tuf.8 Navkljub poškodovanemu zgornji delu oba 

lateralna robova nakazujeta, da se sta se konično nadaljevala proti vrhu in na koncu verjetno 

oblikovala konico. Tipološko orodje umeščamo v tip 85 po mlajši paleolitski tipologiji (de 

Sonneville - Bordes 1974-1975; Pohar 1978, 33) in ga datiramo v čas starejše kamene dobe, 

natančneje pozni paleolitik (sl. 14). 

                                                 
8 Dokaj patiniran. 
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Slika14: Klina z naravnim hrbtom PN 0055 (foto: D. Badovinac). 

  

Drugo tipološko določljivo orodje je klina s poševno prečno retušo (PN 0051; 

69,5x12,2x0,31cm). Klina je imela na proksimalnem delu delovni rob v smislu prečne retuše, 

ki je bil kasneje deloma poškodovan in tako rob deloma stanjšan. Surovina za orodje je bil 

roženec.9 Tipološko orodje umeščamo v tip 61 po mlajši paleolitski tipologiji (de Sonneville – 

Bordes 1974-1975; Pohar 1978, 25) in ga datiramo v čas starejše kamene dobe (sl. 15). 

 

 

Slika15: Klina s poševno prečno retušo; PN 0051 (foto: D. Badovinac). 

 

                                                 
9 Z rumenkasto-rjavo patino. 
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Med kamnitimi artefakti so tri jedra. Jedro iz prodnika tufa ima ohranjen korteks sive in 

rjavosive barve (PN 060; 61x55,8x41,9cm) in verjetno predstavlja 1/8 prodnika. V notranjosti 

jedra, ki je temno sive do skoraj črne barve, je vidnih 10 negativov starejših odbitkov (sl.16 in 

17).  

  

Sliki 16 in 17: Jedro iz prodnika tufa; PN 0060 (foto: D. Badovinac). 

 

Drugi dve jedri sta manjši in sta bili očitno uporabljeni do konca, saj nimata ohranjenega 

korteksa.  

Jedro PN 0004 je bilo iz modro-zelenega roženca (2,2x1,9x1,11cm). Na njem so vidni 3 

negativi starejših odbitkov. Jedro OBD 101  je bilo iz svetlo rjavega roženca 

(2,21x1,72x1cm). Na njem so vidni 4 negativi starejših odbitkov (sl. 18).  

 

Slika 18: Jedro OBD 101 (foto: D. Badovinac). 

Preostali kamniti artefakti so: dve luski (PN 006110 in PN 006411),  dva razbita prodnika tufa 

(PN 0040 in PN 0069) ter tri »orodja« prizmatične oblike (PN 0065-0067), katerih robovi 

kažejo znake uporabe glajenja.        

                                                 
10 Iz sajasto-rjavega roženca. 
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6.2.2 Kovinska obdobja 
Pri najdenem gradivu, ki pripada času kovinskih obdobij, gre izključno za odlomke lončenine. 

Najdenih je bilo 46 kosov, kar predstavlja 2% celotnega odkritega gradiva. Gre za odlomke 

ustja, dna in ostenja vsaj treh posod. Močna fragmentiranost onemogoča natančnejšo 

tipološko določitev tega gradiva. Prazgodovinska lončenina je ležala na dnu prehodu plasti  

SE 1038 v plast SE 1032. Poudariti je potrebno, da robovi odlomkov prazgodovinske 

lončenine niso kazali znakov sekundarnega obrabe, kar je značilno za rimske keramične 

najdbe. 

 

Slika 19: Odlomka prazgodovinske lončenine (foto: D. Badovinac). 

6.3 Rimska doba 
Kot že omenjeno največ odkritega gradiva sodi v rimski čas in sicer 1331 kosov, kar je 57,3% 

celotnega zbira gradiva. Med rimskimi najdbami močno prevladuje gradbeni material (1136 

kosov), sledijo mu namizna in fina namizna lončenina (142 kosov), odlomki amfor (42 

kosov), odlomki stekla (7 kosov) in odlomka oljenk. (sl. 20 in 21)  
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11 Iz rdečkastega in sivega roženca. 
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Slika 20: Odstotki količine zvrsti antičnih najdb. 
 

 
Slika 21: Odstotki teže zvrsti antičnih najdb. 

 
Močna fragmentiranost in obrabljenost, ki sta posledici njihovega premikanja zaradi vodnega 

delovanja, otežuje bolj natančno določitev večine rimske lončenine.  

Natančneje lahko določimo odlomek fine namizne lončenine in sicer konične skodelice oblike 

Conspectus 22 (sl. 22), ki je, sodeč po lastnostih keramične mase, izdelana v lončarskih 

delavnicah osrednje Italije. Tovrstne skodelice se pojavijo tekom drugega desetletja pr. n. št. 

in so prisotne do konca Tiberijeve vladavine (Conspectus 1990, 90).     

 

 
Slika 22: Odlomka skodelice (foto: D. Badovinac). 

.   

Med kosi stekla je bila natančneje opredeljiva le melonaste steklena jagoda iz egipčanske 

fajanse (sl. 23), ki jo datiramo v čas druge polovice 1., oz. začetek 2. st. n. št. (Riha 1990, str. 

80). 
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Slika 23: Steklena melonasta jagoda (foto: D. Badovinac). 

 

Največji delež rimskih najdb je vsebovala SE 1032, pri kateri gre za aluvialen nanos. 

Stratigrafsko mlajše plasti so, ob antičnih najdbah, vsebovale srednje in novoveško gradivo.  

6.4 Zgodnji srednji vek 
V čas zgodnjega srednjega veka sodi 19 odlomkov lončenine, kar je 0,81% celotnega deleža 

gradiva. Vsi odlomki so bili najdeni v polnilih jame (SE 1020, 1029, vkop 1019), ki je ležala 

v severozahodnem delu izkopnega polja.  

Najbolje ohranjeni in tipološko najbolje opredeljivi so trije odlomki (PN 0035, PN 0030 in 

PN 0031), ki kažejo nekatere enake značilnosti. Narejeni so bili v prostoročni izdelavi in so 

imeli na počasnem kolesu doglajena ustja.  

Odlomka ustij PN 0035 in 0030 kažeta enako tehnologijo izdelave, saj sta bila oba žgana pri 

nizkih temperaturah in pri neenakomerni atmosferi. Sta pa različnih oblik in imata različen 

okras. Odlomek PN 0035 tipološko umeščamo v tip S2 po Pleterskem (Pleterski 2010, 158) 

oz. tip 2C po Štularju (Štular 2007, 378) in je bil na ramenu in na prehodu ramena v ustje 

okrašen z navzkrižnim glavničenjem (sl. 24).  

 

 

Slika 24: Odlomek ustja PN 0035 (foto: D. Badovinac). 
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Odlomek ustja PN 0030 tipološko umeščamo v tip S3 po Pleterskem (Pleterski 2010, 158) oz. 

tip 2G po Štularju (Štular 2007, 378). Na prehodu ramena v ustje pa je bil okrašen z enojno 

valovnico (sl. 25). 

  

 

Slika 25: Odlomek ustja PN 0030 (foto: D. Badovinac). 

 

Odlomek PN 0031 se od zgornjih dveh odlomkov razlikuje po lončarski masi, ki kot primes 

vsebuje kremenčev pesek, prav tako pa ne kaže sledov okrasa (sl. 26). 

 

 

Slika 26: Odlomek ustja PN 0031 (foto: D. Badovinac) 

 

Odlomki pripadajo trem različnim loncem, ki jih lahko na podlagi tipoloških in tehnoloških 

lastnostih ter okrasu ožje datiramo v 8. začetek 9. stoletja.   

Ostali odlomki so ohranjeni le fragmentirno in jim ni moč določiti tipološke forme. Na 

podlagi faktur pa se zdi, da pripadajo loncem zgoraj obravnavanih odlomkov. 
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6.5 Novi vek 
Novoveških najdb je bilo odkritih 394 kosov, skupne teže 4.688,00 g. (sl. 9 in 10). Gre za 

odlomke gradbenega materiala (75 kosov), kuhinjske lončenine (lonci, pokrov), glaziranih 

loncev (z belo, sivo, rumeno, rjavo, zeleno, oranžno glazuro), porcelana in nemškega 

porcelana (skupaj lončenine 286 kosov), odlomke steklenih posod (9 kosov), kosti (15 kosov) 

in kovine (7 kosov). Največji delež teh najdb je v SE 1003, manjši pa v SE 1000 in SE 1002.  

Najdbe lahko širše datiramo med 16. in 19. stol.  
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Slika  27: Odstotki količine novoveških najdb po materialih. 
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Slika 28: Odstotki teže novoveških najdb po materialih. 
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7. FAZIRANJE IN INTERPRETACIJA NAJDIŠČA 
 

Glede na stratigrafsko sliko in podroben pregled najdb, lahko dogajanje na arheološkem 

najdišču Ljubljana-Gimnazija Vič na kratko strnemo v šest faz, v katerih beležimo prisotnost 

človekovih aktivnosti. 

 

7.1 Nastanek geološke podlage 

Formiranje geološke podlage je enotno. Celoten teren je primarno aluvialnega, 

srednjepleistocenskega nastanka. Tvorita ga peščen prod in konglomerat, ki ju ob raziskavah 

nismo dosegli. Na srednjepleistocenskem nasipu so nastala ilovnate tla (Bt horizont) z 

nekarbonatnimi prodniki (SE 1004). Tla so se ohranila le na vzhodnem delu izkopnega polja. 

Na osrednjem in zahodnem delu so bila odnešena zaradi erozijskega delovanja, verjetno 

Glinščice oziroma Gradaščice, ki je na tem mestu izoblikovalo do 2m globoko kotanjo (SE 

1039). V najnižjih poplavnih sedimentih, ki so zapolnili kotanjo nismo odkrili antropogenih 

sledov. Površina teh poplavnih sedimentov je bila izrazito neravna in valovita, kar 

pripisujemo posedanju tal zaradi zakrasevanja konglomerata v geološki podlagi. Ta proces se 

na površini zrcali v sedmih odkritih depresijah-vrtačah (SE 1074, SE 1057, SE 1059, SE 

1061, SE 1063 in 1066), ki so ležale znotraj erozijske kotanje. 

7.2 I. in II. faza - Prazgodovina 

 
7.2.1 I. Faza ‐ Kamena doba 
Zdi se, da se je, na tako razgibano oblikovanem reliefu znotraj erozijske kotanje, proces 

sedimentacije za nekaj časa ustavil ali vsaj znatno umiril. Odprta površina je predstavljala 

hodni nivo, na katerem so bili prisotni najstarejši sledovi človekovih aktivnosti, ki se kažejo v 

obliki kamnitih artefaktov in nekaterih naselbinskih elementi. Med kamnitimi artefakti sta dve 

tipološko določljivi orodji (klina z naravnim hrbtom (sl. 14) in klina s prečno retušo (sl. 15), 

tri jedra, dve luski, dva razbita »dekaptirana« prodnika in tri orodja za glajenje. Kronološko 

sta določljivi le obe orodji, ki ju datiramo v čas starejše kamene dobe, natančneje mlajši 

paleolitik. Večji del najdenih kamnitih artefaktov je ležal neposredno na odprti hodni 

površini. V severnem delu območja raziskav smo na dveh mestih ugotovili ožgana tla (SE 

1068, SE 1069). Gre za sledi dveh povsem preprostih kurišč, ki odpirata možno razlago, da 

pojav kamnitih artefaktov na tem mestu povežemo tudi z dejansko poselitvijo obrečne 

površine že v času starejše kamene dobe oziroma natančneje poznem paleolitiku. To možnost 
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dodatno podpira odkritje odtisov dveh manjših stojk (SE 1070, 1078) na robu erozijske 

kotanje, ki stratigrafsko sovpadata z zgoraj naštetimi elementi. 

7.2.2 II. Faza ‐ Kovinska obdobja 
Aluvialen sediment (SE 1038), ki se je odložil na vzhodnem in severnem delu kotanje. Ta 

sediment je vseboval nekatere kamnite artefakte, je v vrhnjem delu vseboval odlomke 

prazgodovinske lončenine12. Lončenine zaradi fragmentiranosti ni mogoče opredeliti 

natančneje kot v čas kovinskih obdobij. Posamezni kosi na robovih niso bili obrabljeni, kar 

kaže, da so morali biti odloženi na samem mestu odkritja ali pa v neposredni okolici. Še 

posebej zaradi dejstva, da so bili odkriti v aluvialnem sedimentu. Z nivoja te plasti so bile 

vkopane tri jame (SE 1044/1045, SE 1046/1047 in SE 1048/1049). Jama SE 1046 je imela v 

severnem delu okroglo poglobitev, odtis stojke (sl. 10). Jame na podlagi stratigrafske situacije 

umeščamo v čas kovinskih obdobij. Prostor je bil torej v tem času nedvomno v občasni rabi, 

morda pa je bil vsaj za kratek čas tudi poseljen. 

7.3 III. faza – Rimska doba   
Dokaj mirnemu geološkemu dogajanju v času prazgodovine je sledilo geološko veliko bolj 

nemirno obdobje. V tem času se je erozijska kotanja v celoti zapolnila s, tudi do več kot 0,5m 

debelim, aluvialnim nanosom (SE 1032). O tem, da gre verjetno za več različnih nanosov 

priča dejstvo, da so bile arheološke najdbe prisotne le v zgornjem delu plasti. Plast je 

vsebovala rimske keramične najdbe in manjše število kosov prazgodovinske lončenine, ki so 

ležali na samem dnu te plasti oziroma na njeni meji s spodaj ležečim sedimentom (SE 1038). 

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

vodnim (aluvilnim) delovanjem. Gre torej za lončenino, ki je bila na to mesto prinešena iz 

nekega drugega, morda danes še neznanega, arheološkega najdišča. O tem, da je bila površina 

te plasti nekaj časa odprta in je predstavljala paleotla, priča jama (SE 1040/1041), ki je bila 

narejena s površine omenjene plasti.    

Čez antično aluvialno plast se je nato odložil še aluvialen nanos (SE 1002), ki je segel čez 

robove erozijske kotanje. Plast je zelo zanimiva z vidika stratigrafske slike najdišča. V veliki 

večini je namreč vsebovala rimski keramični material. Na površini oziroma na prehodu v 

zgornjo plast pa je vsebovala nekatere posamezne kose novoveškega keramičnega materiala. 

Verjetno gre tudi pri tej plasti, podobno kot pri plasti (SE 1032), za večkratno poplavno 

sedimentacijo, ki jo je možno razslojiti. Sklepati moremo, da je plast SE 1002 nastajala v 

                                                 
12 Da ta plast vsebuje prazgodovinsko lončenino so pokazale že arheološke raziskave tega območja v maju leta 
2010 (Hvalec 2010). 
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širšem razponu med rimskim časom in novim vekom. Da je bila površina te plasti deloma 

izoblikovana že v zgodnjem srednjem veku, priča jama (SE 1019), ki je bila vkopana z nivoja 

te plasti.  

7.4 IV. faza – Zgodnji srednji vek 
Jama (SE 1019) na severovzhodnem delu območja raziskav, tik nad poplavno kotanjo (SE 

1039), je zapolnjevalo več polnil (SE 1029, SE 1028, SE 1021 in SE 1020) znotraj katerih 

tudi manjša kamnita struktura (SE 1028; sl. 7). Polnila so vsebovala lončenino, ki jo datiramo 

v čas 8., oz. v začetek 9. stoletja. Na podlagi tega jo povezujemo z zgodovinsko izpričano 

naselitvijo Slovanov, ki so živeli v lesenih stavbah z vkopanimi jamami, v katerih so 

shranjevali živila ali so te služile kateri drugi namembnosti. Pozicija jame na robu poplavne 

kotanje ne preseneča, saj se primerljiva naselja pogosto nahajajo ob tovrstnih močvirnatih in 

vodnatih predelih. Domnevamo, da jama predstavlja rob naselja, katerega več tovrstnih 

objektov lahko pričakujemo nahaja izven raziskanega področja v severno in severovzhodno 

smer, kjer je nivo paleotal najvišji. 

7.5 V. faza - Novi Vek 
Na aluvialnih nanosih (SE 1002) so se v novoveškem obdobju začela postopoma formirati t.i. 

obrečna tla. Na območju raziskav nismo zasledili nikakršnih novoveških struktur na podlagi 

česar domnevamo, da je bil prostor v rabi deloma kot travnik in deloma kot kmetijska (vrtna) 

površina. 

7.6 VI. faza - Recentno 
Modernejše izrabe tega prostora se kažejo predvsem v izravnalnih delih travnate površine ter 

obdelovanju vrtne površine v severozahodnem delu. Omenimo naj še strelski jarek iz druge 

svetovne vojne. Na dnu jarka je nedotaknjenih in zasutih ostalo večje število kosov vojaške 

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

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

strani za to pristojne pirotehnične službe.           
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8. ZAKLJUČEK 
 
Rezultati arheoloških raziskav na najdišču Ljubljana - Gimnazija Vič kažejo sledove 

človekove uporabe obravnavanega prostora vse od starejše kamene dobe, preko 

prazgodovinskih obdobij, antike, zgodnjega srednjega veka ter novega veka vse do danes.  

Erozijski procesi Glinščice, oz. Gradaščice so skupaj s kraškimi pojavi (vrtače) izoblikovali 

matično podlago najdišča. Večji del raziskanega prostora je bil kotanjasto poglobljen. Vodno 

delovanje obeh rek pa je pogojevalo poselitev tega prostora, ki se je v mlajših obdobjih iz 

območja kotanje preselilo na njen vzhodni rob. 

Najstarejše arheološke najdbe segajo v starejšo kameno dobo (mlajši paleolitik). Rezultati 

raziskav kažejo, da je bil to čas najšibkejšega hidrološkega delovanja na tem prostoru. 

Kamniti artefakti in naselbinski elementi v obliki kurišč in stojk, nakazujejo verjetnost vsaj 

začasne poselitve. Sicer ta prostor težko opredelimo kot center intenzivnejših aktivnosti, oz. 

samo naselbino. Verjetneje je, da gre za obrobje še neodkritega paleolitskega najdišča ali pa 

zgolj za začasno postojanko. 

V času prazgodovinskih kovinskih obdobij samo najdišče verjetno ni bilo poseljeno, vendar 

pa je bilo del širše kulturne krajine. Če je bilo v času prazgodovine hidrološko delovanje na 

tem prostoru najšibkejše, se je v rimskem obdobju to precej spremenilo. Na poplavno 

območje Glinščice je ob večkratnih poplavah nanašalo muljaste sedimente ter keramično 

gradivo z drugih lokacij. Posledično prostor ni bil primeren za trajnejšo poselitev. Ker pa je 

ležal neposredno ob cesti Emona - Aquileia, lahko odkrite sledove povežemo prav s tem 

dejstvom. Aktivno hidrološko delovanje Glinščice se je v naslednjih nekaj stoletjih 

nadaljevalo. 

Na rob poplavne kotanje so se, sodeč po odkritju objekta (SE 1019), v 8. in na začetku 9. st. 

naselili novi prišleki - Slovani. Njihova prisotnost na najdišču je izpričana z najdbami v jami, 

ki je naselbinskega značaja. Raziskave so verjetno odkrile sam rob naselbine, katere širitev 

lahko domnevamo v severni in severovzhodni smeri. Omenjeno jamo lahko primerjamo s t.i. 

polzemljankami na sorodnih najdiščih. V ljubljanski regiji najdemo primerjave v skoraj 

sočasnih naseljih Dragomelj in Pržanj (Turk 2002; Turk, Svetličič 2006) ter nekaj starejši 

Podgorici (Novšak 2002; id 2003). Največ podobnih najdišč je bilo odkritih v severovzhodni 

Sloveniji: Slivnica, Spodnje Hoče (Strmčnik Gulič 2003), Nova Tabla in Grofovsko pri 

Murski Soboti (Guštin, Tiefengraber 2002; Novšak 2002), z novejšimi raziskavami pa so 

najdene tudi na Gorenjskem: Na Dolinje pri Brezjah (Ogrin 2010).  
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Za konec lahko ugotovimo, da so arheološka izkopavanja nedvomno dragoceno dopolnilo k 

poznavanju poselitve zahodnega dela Ljubljane ter Ljubljanske kotline predvsem za čas 

starejše kamene dobe in zgodnjega srednjega veka. 
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    ARHIV NAJDIŠČA 
 

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

pri arheoloških raziskavah, bo v poizkopavalno obdelavo najdišča vključeno: 

• Grafični del; 

- 17 tloris(ov), vektoriziranje in skeniranje; 

- 14 presek(ov), vektoriziranje in skeniranje; 

- 30 fotografij prostora in struktur; 

- 93 risb artefaktov; 

- 25 fotografij artefaktov. 

 

• Artefaktni del; 

- konzerviranje artefaktov:              · keramika 6 kom; 

                                            · železo: 5 kom; 

                                            · bron: 7 kom (odšteti novci); 

                                            · svinec: 1 kom; 

                                            · steklo: 1 kom; 

- inventarizacija: 115 kom; 

- določitev tehnoloških skupin keramike: 589 kom; 

- analize;                                        · C14: 7 kom; 

                                                       · zoološka: 30 kom;  

                                                       · petrografska: 38 kom; 

                                                       · numizmatična: 11 kom (vključno s konserviranjem); 

                                                       · metalurška: žlindra 1 kom; 

                                                       · kemijska analiza lipidov v lončenini: 2 kom; 

- kataloška obdelava: 93 kom; 

- interpretacija najdišča: 1 AP; 

 
 

 

 

 



S. Hvalec, M. Novšak, T. Verbič, I.  Bekljanov Zidanšek,  Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču  Ljubljana-                     

Gimnazija Vič  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 30

LITERATURA 
 
de Sonneville - Bordes, D. 1974-1975, Les liste - types. Observation de méthode. Quaternaria 

18. Roma, 9-43. -  za Slovenijo priredila Pohar, V.  1978, Tipologija in statistična obdelava 

mlajše paleolitskih kamenih orodnih inventarjev. - Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita 

in eneolita v Sloveniji VI, 7-42. 

Consp.: Ettlinger, E. et al. 1990, Conspectus formarum terrae sigillatae Italico modo 

confectae. - Materialen zur römisch-germanischen Keramik 10, Bonn. 

Guštin, M. in Tiefengraber, G. 2002, Oblike in kronologija zgodnjesrednjeveške lončenine na 

Novi Tabli pri Murski Soboti. - v: Zgodnji Slovani, 46-65, Ljubljana.  

Hvalec, S. 2010, Poročilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav pred predvideno gradnjo  

- dozidavo šolske telovadnice, knjižnice z multimedijsko učilnico in večnamenske 

predavalnice - Gimnazija Vič. 

NOVAKOVIĆ, P. et al. 2007, Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled stanja 

in predlogi standardov. - Študija izdelana po naročilu Ministrstva za kulturo RS, Ljubljana 

2007; Zakon o varstvu kulturne dediščine - Uradni list RS 16/2008. 

Novšak, M. 2002, Zgodnjesrednjeveške najdbe z najdišča Grofovsko pri Murski Soboti. - v 

Zgodnji Slovani, 27-33, Ljubljana.  

Novšak, M. 2003, Podgorica. - v: Zemlja pod vašimi nogami; Arheologija na avtocestah 

Slovenije. Vodnik po najdiščih, 216-218, Ljubljana.   

Ogrin, M. 2010, Na Dolinje pri Brezjah na Gorenjskem. Arheologija na avtocestah slovenije. 

Ljubljana. 

Petru, S. 1972, Emonske nekropole. Katalogi in monografije 7. 

Plesničar Gec, L. 1999, Urbanizem Emone. 

Pleterski, A. 2010, Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Opera Instituti 

Archaelogici Sloveniae.  

Riha, E. 1990, Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst, 

Band 10. Augst. 

Strmčnik Gulič, M. 2003, Spodnje Hoče. - v: Zemlja pod vašimi nogami; Arheologija na 

avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 242-243, Ljubljana.  



S. Hvalec, M. Novšak, T. Verbič, I.  Bekljanov Zidanšek,  Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču  Ljubljana-                     

Gimnazija Vič  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 31

Štular, B. 2007, Lonci v opremi visokosrednjeveške kuhinje s Kamniškega Malega gradu. - 

Arheološki vestnik 58, 375-404. 

Turk, P. 2002, Dragomelj - zgodnjesrednjeveška naselbina. - v: Zgodnji Slovani, 79-89, 

Ljubljana. 

Turk, P. in Svetličič, V. 2006, Pržanj pri Ljubljani. - Varstvo spomenikov 42, 120-122.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S. Hvalec, M. Novšak, T. Verbič, I.  Bekljanov Zidanšek,  Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na najdišču  Ljubljana-                     

Gimnazija Vič  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 32

 SEZNAM PRILOG 
 
Priloga 1: Ljubljana - Gimnazija Vič. Območje posega in kvadrantna mreža. 

Priloga 2: Faza VI - recentno in jarek iz 2. svetovne vojne.  

Priloga 3: Faza V - novi vek.  

Priloga 4: Faza IV - zgodnji srednji vek.  

Priloga 5: Faza III - rimska doba.  

Priloga 6: Faza II - prazgodovina, kovinska obdobja. 

Priloga 7: Faza I - prazgodovina, starejša kamena doba.  

Priloga 8: Katalog opisov stratigrafskih enot v digitalni obliki. 

 
















	1
	2
	3
	priloga1
	priloga2
	priloga3
	priloga4
	priloga5
	priloga6
	priloga7

