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TOBAČNA MESTO, Zaključno poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na najdišču Tobačna mesto (faza 1.1.)

1. UVOD
Arheološko najdišče Tobačna mesto leži na jugozahodnem robu samega centra mesta
Ljubljane, na severozahodnem robu mestne četrti Vič, neposredno ob železniški progi
Ljubljana - Koper.
Območje namenjeno gradnji se nahaja na jugozahodnem robu varovanega območja
vpisanega v register nepremične kulturne dediščine kot Ljubljana - Arheološko
najdišče Ljubljana (EŠD 329) in na severozahodnem delu kompleksa ljubljanske
Tobačne tovarne (EŠD 9437). Na podlagi tega so bile v juniju 2011, v sklopu projekta
gradnje večnamenskega poslovnega, kulturnega in stanovanjskega središča, projekta
Tobačna mesto - faza 1.1., ki ga izvaja podjetje IMOS d.o.o. izvedene predhodne
arheološke raziskave - sondiranje (Hvalec 2011), s katerimi je bilo odkrito arheološko
najdišče z ostalinami iz novoveškega in rimskega obdobja.
Na podlagi tega so nato v zaključku junija 2011, na delu površine predvidene za
gradnjo v izmeri 5266m2 (parc. št. 184/1, 184/3, 184/4, 184/5 in 187/2 vse k.o.
Gradišče), sledila arheološka izkopavanju. Raziskave, ki so potekale med 22.6.2011 in
29.7.2011, je izvajalo podjetje Arhej d.o.o. pod vodstvom arheologov Matjaža
Novšaka, Sama Hvalca in Iris Bekljanov Zidanšek. Delovno ekipo so sestavljali še
David Badovinac, Sašo Porenta, Tamara Leskovar, Matic Perko, Suzana Puhar, Miha
Franca, Jure Luketa, Jašar Skorupan, Valerij Vučko, Peter Premk, Rui Rios ter
skupina delavcev. Geološko analizo najdišča je izdelal Tomaž Verbič. Strokovni
nadzor je izvajal pristojni konservator ZVKDS, OE Ljubljana Boris Vičič, nadzor
naročnika pa Aleš Pavšek (IMOS-G d.o.o.)
Arheološke raziskave so odkrile jugozahodno primestno območje rimske Emone,
onkraj njenega urbaniziranega teritorija. Jugovzhodni del najdišča je predstavljal rob
zahodne emonske nekropole. Preostali del je bil namenjen agrarni rabi. V petnajstih
stoletjih, ki so sledili rimski okupaciji, se v stratigrafijo te poplavne ravnice niso
zapisali prepoznavni zgodovinski dogodki. To se zgodi šele ob koncu 19. stoletja, ko je
z izgradnjo kompleksa Tobačne tovarne to področje vključeno v urbanistično širitev
mesta.
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Slika 1: Položaj najdišča na ortoposnetku (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp).

Slika 2: Položaj najdišča na karti Registra nepremične dediščine (http://giskds.situla.org/giskd/).
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2. GEOLOŠKE, GEOMORFOLOŠKE,

HIDROGEOLOŠKE IN PEDOLOŠKE RAZMERE NA
NAJDIŠČU
Tomaž Verbič

Geološka in paleogeografska lega najdišča
Najdišče se nahaja na skrajnem severozahodnem robu Ljubljanskega barja, kjer se tla
počasi že dvigujejo proti Ljubljanskemu polju (slika 3). Ta geografska opredelitev
sloni na geoloških značilnostih terena. Ljubljansko polje povezujemo s pretežno
karbonatnimi, peščeno prodnatimi naplavinami Save, medtem, ko na Ljubljanskem
barju pleistocensko in holocensko geološko podlago tvorijo predvsem jezerske
usedline ter drobnozrnate nekarbonatne aluvialne naplavine.
V geološkem smislu se najdišče nahaja zahodno in južno od zgornjepleistocenskega
savskega prodnega vršaja, ki je iz severa zaprl prostor med Rožnikom in Grajskim
gričem in je segal proti jugu do Mirja, na zahodu pa do Vrtače, torej skoraj do
najdišča (slika 3). Savski vršaj je tekom zadnjega glacialnega viška zaprl vodni iztok
(Paleoljubljanico) iz Barja, nastalo je obsežno jezersko okolje, ki se je zadržalo tudi v
holocen (Verbič, 2011). Lokacija najdišča se je torej tekom zadnjega glacialnega viška
(20.000 do 17.000 let pred sedanjostjo) nahajala v priobalnem delu jezerskega
okolja.
V nastalo jezersko okolje se je iztekala voda iz savskega vršaja in vanj nanašala
meljast sediment, tako da se je verjetno ta del jezera s sedimentom zapolnil že v
pleistocenu, podobno kot je bilo ugotovljeno na Špici (Verbič, 2011). Ta sediment na
Barju imenujemo »jezerska kreda«, ponekod se je uveljavil tudi izraz »polžarica«. V
priobalnih delih nekdanjega jezera (Tobačna, Špica) gre predvsem za detritični
(terigeni) meljast material, pogosto z interkalacijami peska, lahko tudi proda, pač
odvisno od hidroloških razmer na vršaju. Ob močnejših sunkih je voda z vršaja v
jezersko okolje vnašala tudi pesek in peščen prod.
Po zadnjem glacialnem višku dotoka savskega materiala na to območje ni bilo več,
prav tako pa se je ta del nekdanjega jezera že zapolnil s sedimentom, jezerska obala se
je pomaknila proti vzhodu in jugu. Ta del nekdanjega jezerskega okolja je postal
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poplavna ravnina, nanj so se iztekale lokalne vode iz smeri Rožnika, poplavno
ravnino pa so dosegle tudi poplavne vode Glinščice in Gradaščice. V grobem lahko
rečemo, da je poplavnem kontekstu razlika med nekdanjim holocenskim in
današnjim okoljem le v urbanizaciji prostora. Na to so med drugim opozorile tudi
velike poplave leta 2010 in še prej.

Slika 3: Lega najdišča (rdeča pika) na reliefni karti in na ortofoto posnetku. S prekinjeno črto med
Rožnikom in Grajskim gričem je označen južni rob savskega aluvilnega vršaja v obdobju zadnjega
glacialnega viška (20.000 – 17.000 let pred sedanjostjo). (Podlagi: www.geopedia.si.)

Meljast jezerski sediment (»jezerska kreda«, »polžarica«)
Na meji kvadrantov G3/G4 je bila poglobljena arheološka sonda, v kateri je bil odprt
profil meljastih jezerskih sedimentov (slika 4, 5). Po celotnem profilu je sediment
karbonaten, tudi v najvišjem delu karbonat pedogenetsko ni raztopljen, čeprav je tam
vidna oksidacija (obarvanje z Fe hidroksidi). Izraziteje so obarvane bolj peščene
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plasti, bolj meljaste so manj prepustne in zato tudi slabše oksidirane. Od sedimentnih
tekstur je izrazita horizontalna laminacija. Po strukturi gre večinoma za peščen melj,
med njim pa se pojavljajo plasti peska. V teh plasteh je opazna postopna zrnatost.
Prav na dnu sonde je debelejša plast peska, iz katere je v sondo dotekala subarteška
talna voda, ocenjujem da s hitrostjo okoli 5-10 l/min. Ta dotok vode je oslabil
stabilnost bokov sonde ter povzročil delno zrušitev profila v manj kot 1 uri po izkopu
(slika 5).
Nad jezersko kredo na tem mestu ni bilo drugih sedimentov, le moderna nasutja, ki
so bila že prej odstranjena.

Slika 4 in 5: Profil jezerske krede na meji kvadrantov G3/G4.

10 cm
Slika 6: Detajl profila v sondi na meji kvadrantov G3/G4, laminiran meljast jezerski sediment.
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Ob sondi je bila na globini približno 1 m temnorjava plast organskega sedimenta. V
tlorisu je imela plast nepravilno lečasto obliko, njena debelina je znašala do 5 cm.
Ležala je na meljasti jezerski kredi, prekrita pa je bila s peščeno plastjo.
Peščena plast nad organskim sedimentom je pretežno karbonatna. Verjetno gre za
aluvialen dotok materiala z nekdanjega savskega vršaja v obrežni del jezera. V takem
sedimentacijskem okolju se plasti pogosto izklinjajo, prav tako so pogoste lečaste
plasti. Podobno situacijo smo lahko opazovali tudi na Špici.

Slika 7: Organski sediment med meljastimi in peščenimi jezerskimi sedimenti. Premer cevi
v zgornjem levem kotu slike je 5 cm.

Temnorjav organski sediment glede na pregled z običajno terensko lupo in
makroskopski pregled sestavlja predvsem listni odpad ter travinje, pomešano seveda
z mineralnim sedimentom meljaste in glinaste strukture. Ocenjujem, da je mineralne
komponente manj kot 50%. Razločna je lističasta tekstura tega sedimenta, vmes so
bili tudi ostanki posameznih manjših drevesnih vej. Rastlinski material, iz katerega je
nastal organski sediment, je bil v jezersko okolje naplavljen z obale.
V preteklosti se je za ta sediment tudi v Sloveniji uveljavil izraz »gyttja« oziroma
»organsko blato«. Z njim opredeljujemo vmesne sedimente med čistimi mineralnimi
(npr. mulj, glina, …) in čistimi organskimi (šota).
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Erozijski žleb, kvadranti G19-21

3
2
1

Slika 8: Severni profil sonde vzdolž kvadrantov G19-21. Erozijski žleb zarezan v jezersko kredo (1) in
zapolnjen s povsem nekarbonatnim peščenim sedimentom brez sedimentnih tekstur (2). Ta sediment
je aluvilnega nastanka. V zgornjem delu je polnilo erozijskega žleba humozno, manj peščeno. Gre za
sediment nastal na poplavni ravnini (3).

V severnem profilu tega sonde vzdolž kvadrantov G19-21 je razločno viden erozijski
žleb (verjetno aluvialni kanal), zarezan v laminirano jezersko kredo in zapolnjen s
pretežno peščenim nekarbonatnim sedimentom brez laminacije.

Geološka povezava med situacijo v sondi na meji kvadrantov G3/G4 (sliki
2 in 3) z erozijskim žlebom, (kvadranti G19-21, slika 6)
Na relativno majhni razdalji med omenjenima lokacijama (80 m) se situacija v
zgornjem delu sedimentov torej znatno spremeni.
V zahodnem delu izkopnega polja (sonda na slikah 4 in 5) nad jezersko kredo ni bilo
mlajših sedimentov. Nasprotno temu je v vzhodnem delu (slika 8) viden erozijski
kanal zarezan v jezersko kredo in zapolnjen z aluvialnim peščenim sedimentom.
Peščeno polnilo erozijskega korita ter poplavni sediment nad njim sta erozijsko
razgiban teren le bolj izravnala (slika 9).
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Slika 9: Konceptualni geološki prerez preko dela najdišča.

Tla na izkopnem polju
Na najdišču so bila naravna tla marsikje poškodovana ali v celoti odstranjena zaradi
gradbenih posegov. Večji del nepoškodovanih tal se je nahajal v vzhodnem delu
najdišča. Značilen pedološki profil na tem delu najdišča je na slikah 10 in 11.

Slika 10: Značilen pedološki profil na izkopnem polju.
Antična hodna površina je bila na nivoju nerazvitih obrečnih tal, v sedimentacijskem
smislu na poplavnem nekarbonatnem mulju. Morda del tega mulja pripada prepereli
jezerski kredi, kjer je karbonat povsem izlužen. Šele navzdol se je začel postopoma v
majhnih količinah pojavljati karbonat, ta karbonat pripada deloma prepereli jezerski
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kredi. Navzdol sledi jezerska kreda, po strukturi pretežno melj in pečen melj, tudi
pesek. Meje med posameznimi horizonti so postopne (slika 10).

Ap1
og
dol
Ap2

an
Slika 9: Profil zgornjega dela tal (nad antično hodno površino) ob izkopnem polju 12. 7. 2011. Profil
izkazuje približno 20 cm debel izrazit obdelovalni horizont Ap1 (ornico) z mrvičasto strukturo. Ta
vsebuje fragmente keramike, prodnike, oglje in drobce opeke. Pod njim je horizont Ap2, slabo razvita
obrečna peščeno muljasta tla z grudičasto strukturo. Tudi ta vsebuje prodnike, opeko in odlomke
kamnin. Vmes se v obliki žepov pojavljata horizonta z ogljem (og) in dolomitnim drobljencem (dol).
Pod obema horizontoma je antična hodna površina (an).

Na zahodnem delu najdišča so bila tla odstranjena na večini površine v celoti ali vsaj
njihov zgornji del. Na tem delu najdišča je bila jezerska kreda najvišja plast naravne
pedološke/geološke stratigrafije (glej slika 2,3).
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3. ARHEOLOŠKI IN ZGODOVINSKI ORIS PROSTORA
Arheološko najdišče leži neposredno na prehodu Ljubljanskega barja na zahodu in
Ljubljanskega polja na vzhodu, ki je predstavljal najpomembnejšo povezavo med
Apeninskim polotokom in Panonijo in je kot takšen nedvomno ključno usmerjal
materialne in kulturne tokove (Plesničar-Gec 1999, 8). Najožji del prehoda, ki ga
zamejujeta Rožnik na severu in Grajski grič na jugu je bilo za poselitev zanimivo že v
času bakrene dobe in bronaste dobe, kar je dodatno potrdilo nedavno odkrito
koliščarsko naselje na lokaciji Špica med Gruberjevim prekopom in Ljubljanico
(Novšak 2008) ter raziskave na nekaterih lokacijah na Prulah: Osnovna šola Prule,
Prule 13 (Žorž 2010) in Prule 15 (Vojaković 2009).
Še gostejšo poselitev beležimo iz časa pozne bronaste in železne dobe, ki nam jo je
sprva razkrilo predvsem odkritje poznobronastodobnega grobišča na dvorišču
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Puš, 1971 in 1982), v veliki meri pa
dopolnilo odkritje večfazne naselbine iz časa pozne bronaste in starejše železne dobe
(Vojaković, et all. 2011). Iz tega časovnega obdobja so vzhodno od obravnavanega
najdišča znane tudi posamične arheološke najdbe najdišča Brdo-Vrhovci (EŠD
22732). 1
Prostor je doživel do tedaj največje poselitvene in urbanistične spremembe s
prihodom Rimljanov in izgradnjo mesta Emone, ob začetku prvega tisočletja n. št. V
tem času je bilo obravnavano najdišče del jugozahodnega primestnega področja, skozi
katerega je potekala nekdanja rimska cesta Emona – Aquileia. Njena trasa sovpada s
potekom današnje Tržaške ceste. 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). Dosedanje
raziskave ob Tržaški cesti so pokazale, da se je na območju neposredno ob
jugozahodni mestni vpadnici razprostiralo rimskodobno grobišče. Med leti 1870 in
1972 so bili pri posameznih delih odkriti številni rimski grobovi, ki so se razprostirali
od današnje Rimske ulice do križišča Tržaške ceste in Jadranske ulice na zahodu
(Petru 1972, str 9-10, 17). Raziskave, ki so v letu 2009 potekale na jugovzhodnem
robu kompleksa Tobačne tovarne (na križišču Tržaške in Tivolske ceste), so
1

http://giskds.situla.org/giskd/
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natančneje razkrile del tega grobišča s 37 grobovi, ki so datirani med drugo polovico
1. st. n. št. in konec 2. st. n. št. (Hofman 2011).
Na jugozahodnem robu mesta, izven mestnega obzidja in le nekaj sto metrov od
obravnavanega najdišča, so bili v preteklosti odkriti tudi poznoantični naselbinski
ostanki. Izkopani sta bili 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, 100). Ob raziskavah v
letu 2009 so bili odkriti ostanki lesenih stebrov - pilotov na nivoju jezerske krede.
Interpretacija slednjih ni popolnoma jasna. Morda gre za dele koliščarske naselbine
ali pa za ostaline rimskega temeljenja objekta (Hofman 2011, 11).
V zadnjih desetletjih 19. stoletja je prostor na križišču Tivolske in Tržaške ceste vnovič
doživel velike spremembe. Leta 1871 se je na tem področju namreč začela gradnja
Tobačne tovarne, ki je obratovala vse do konca prejšnjega tisočletja in tako ključno
zaznamovala prostor.

Slika 10: Položaj najdišča na franciscejskem katastru za Kranjsko iz let 1823-1869
(http://sigov3.sigov.si/cgi-bin/htqlcgi/arhiv/).
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Slika 11: Položaj najdišča na Jožefinski vojaški karti .
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4. SONDIRANJE
Prva faza projekta Tobačna mesto je načrtovana na nekaj manj kot 8500m² površine
zemljišča, ki je v celoti ležalo znotraj varovanega območja - Arheološkega najdišča
Ljubljana. Tako so bile pred pričetkom zemeljskih del izvedene predhodne arheološke
raziskave, ki jih je med 24. in 27. 5. 2011 realizirala štiričlanska strokovna ekipa pod
vodstvom Matjaža Novšaka in Sama Hvalca. Raziskave, katerih namen je bil določitev
sestave in vsebine arheološkega najdišča, so se izvedle z metodo strojnih testnih sond.

Slika 12: Načrt območja raziskav – sondiranja na ortofoto posnetku; podlaga:
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
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Slika 13: Načrt območja raziskav - sondiranja; podlaga TTN 5: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.

Vrednotenje arheološkega potenciala in proučevanje stratigrafije območja je bilo
izvedeno z izkopom šestih strojnih sond (TS 1-6), ki so bile sistematično enakomerno
razporejene, tako da je bila vzorčena stratigrafija na celotnem območju. Dolžine in
širine sond so variirale (skupna površina sond 224,2m2 oz. 2,6% skupne površine).
Globina sond je segala do geološke podlage, mestoma pa smo sonde poglabljali med 2
in 4m globoko:
TS 1
(25 x 2 x 0,87m do 2m; južni vogal 4m)
SE 1 (1,2 J - del; 0,7m S - del); recentna nasutja;
SE 7 (1,2 - 1,47m); plast trdnega zelo temno sivo rjavega peščenega melja s 5% apnenčevih in 3%
peščenjakovih prodnikov (do 3cm), drobci oglja ter drobnim materialom - nasutje (plast se nahaja le v
južnem delu sonde);
SE 2 (1,47 - 1,59m); plast rjavega mazavega glinastega melja z 3% apnenčevih in peščenjakovih
prodnikov (skoncentrirani v zgornjem delu plasti), 3% železa (kosi), drobci oglja in droben material sediment;
SE 6 (1,59 - 1,95m); plast zbite, temno rumeno rjave meljaste gline s 1% apnenčevih in peščenjakovih
prodnikov (do 1cm) in drobnim materialom (drobci keramičnega gradbenega materiala, lončenine,
oglja) - tla; rimska hodna površina.
SE 3 (1,95 - 2,33m); plast trdne in mazave rjavo rumene gline (10YR 6/6), ki vsebuje rimsko lončenino
in keramični-gradbeni material (k.g.m.) - aluvij;
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SE 8 (od 2,33m naprej); plast zbite, rumeno rjave (10YR 5/8) gline in sive (10YR 5/1) meljaste gline, ki
ne vsebuje drobnega materiala8 - geološka podlaga tal - »jezerski sediment«.
TS 2
Izkopana v treh odsekih (8,7m (prvi odsek), 12,3m (drugi odsek), 7,6m (tretji odsek) x 2m x 0,5 do
2,5m (sporadične poglobitve);
SE 1 (1,2 J - del; 0,7m S - del); recentna nasutja;
SE 7 (0,8 - 0,85m); plast trdnega in drobljivega, zelo temno sivo rjavega (10YR 3/2) peščenega melja s
5% apnenčevih in 3% peščenjakovih prodnikov (do 3cm), drobci oglja ter drobnim materialom nasutje (plast se nahaja le v južnem profilu sonde 2);
SE 2 (0,85 - 1,03m); plast rjavega mazavega glinastega melja z 3% apnenčevih in peščenjakovih
prodnikov (skoncentrirani v zgornjem delu plasti), 3% železa (kosi), drobci oglja in droben material sediment;
SE 6 (1,03 - 1,35m); plast zbite, temno rumeno rjave meljaste gline s 1% apnenčevih in peščenjakovih
prodnikov (do 1cm) in drobnim materialom (drobci keramičnega gradbenega materiala, lončenine,
oglja) - tla; rimska hodna površina.
SE 3 (1,35 - 1,81m); plast trdne in mazave rjavo rumene gline (10YR 6/6), ki vsebuje rimsko lončenino
in keramični gradbeni material (k.g.m.) - aluvij;
SE 8 (od 1,81m naprej); plast zbite, rumeno rjave (10YR 5/8) gline in sive (10YR 5/1) meljaste gline, ki
ne vsebuje drobnega materiala - geološka podlaga tal - »jezerski sediment«.
TS 3
(14,5 x 2 x 0,9 in 2m (na mestoma poglobljenih delih);
SE 1 (0,4m); - recentna nasutja;
SE 3 (0,4 - 0,6m); plast trdne in mazave rjavo rumene gline (10YR 6/6), ki vsebuje rimsko lončenino
in keramični gradbeni material (k.g.m.) - aluvij;
SE 8 (od 0,6m naprej); plast zbite, rumeno rjave (10YR 5/8) gline in sive (10YR 5/1) meljaste gline, ki
ne vsebuje drobnega materiala - geološka podlaga tal - »jezerski sediment«.
TS 4
28 x 2 do 2,7 x 1 do 4m (mestoma poglobljeni deli); sonda je bila v južnem delu v dolžini 4m razširjena
na 5,3m.
SE 1 (med 0 in 0,3m); - recentna nasutja;
SE 2 (0,3 - 0,43m); plast rjavega mazavega glinastega melja z 3% apnenčevih in peščenjakovih
prodnikov (skoncentrirani v zgornjem delu plasti), 3% železa (kosi), drobci oglja in droben material –
sediment (plast se pojavlja le v severnem delu sonde);
SE 6 (0,43 - 0,95m); debelina plasti variira med 27cm - severni del in 60cm - osrednji del); plast zbite,
temno rumeno rjave (10YR 4/4) meljaste gline s 1% apnenčevih in peščenjakovih prodnikov (do 1cm)
in drobnim materialom - tla; rimska hodna površina;
SE 5 temno sivo rjavega (10YR 4/2) zbitega glinenega melja s 3% drobcev oglja (do 1cm) in rimsko
lončenino in keramični gradbeni material - polnilo rimskega vkopa SE 4;
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SE 4 rimski vkop neznane namembnosti narejen z nivoja SE 3 in zapolnjen s SE 5; (slika 14)
SE 3 (0,95 - 1,3m); plast trdne in mazave rjavo rumene gline (10YR 6/6), ki vsebuje rimsko
lončenino in keramični gradbeni material (k.g.m.) - aluvij;
SE 8 (od 1,3m naprej); plast zbite, rumeno rjave (10YR 5/8) gline in sive (10YR 5/1) meljaste gline, ki
ne vsebuje drobnega materiala - geološka podlaga tal - »jezerski sediment«.

Slika 14: Pogled na antični vkop SE 4 s polnilom SE 5 v južnem robu sonde 4.

Slika 15: Vzhodni profil sonde 4.
TS 5
12 x 1,8 x 1 do 4m (tri poglobitve);
SE 1 (med 0 in 0,5m na J-delu in 0,85m na S-delu) - recentna nasutja;
SE 9 (1m x 0,8 x 0,4m; odkrito deloma; poškodovano na severni strani); polnilo sestavljeno iz ožgane
gline (40%), 35% oglja in 25% prežganih peščenjakovih lomljencev (do 20cm) - polnilo rimske peči.
SE 10 (1m x 0,8 x 0,4m; odkrito deloma, poškodovan na severni strani); vkop rimske peče narejen z
nivoja SE 3. (slika 16);
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SE 3 (med 0,5 - 0,9m in 0,85 - 1,25m); plast trdne in mazave rjavo rumene gline (10YR 6/6), ki vsebuje
rimsko lončenino in keramični gradbeni material (k.g.m.) - aluvij;
SE 8 (od 1,25m naprej); plast zbite, rumeno rjave (10YR 5/8) gline in sive (10YR 5/1) meljaste gline, ki
ne vsebuje drobnega materiala - geološka podlaga tal - »jezerski sediment«.

Slika 16: Pogled na ognjišče SE 9 v južnem robu sonde 5.
TS 6
25 x 0 x 2,5m; (rob vkopa podrtega objeta),
SE 1 (1,7m) - recentna nasutja;
SE 6 (1,7 - 1,85m) debelina plasti variira med 15 in 10cm); plast zbite, temno rumeno rjave (10YR 4/4)
meljaste gline z 1% apnenčevih in peščenjakovih prodnikov (do 1cm) in drobnim materialom - tla;
rimska hodna površina;
SE 3 (1,85 - 2,05m); plast trdne in mazave rjavo rumene gline (10YR 6/6), ki vsebuje rimsko lončenino
in keramični gradbeni material (k.g.m.) - aluvij;
SE 8 (od 2,05m naprej); plast zbite, rumeno rjave (10YR 5/8) gline in sive (10YR 5/1) meljaste gline, ki
ne vsebuje drobnega materiala - geološka podlaga tal - »jezerski sediment«.

GRADIVO
S predhodnimi arheološkimi raziskavami smo pridobili 335 najdb (tabela 1).
Prevladujejo rimskodobne najdbe (74 %). Daleč največji del rimskega zbira najdb
predstavlja keramičen gradbeni material, pri katerem gre za širši spekter tega
materiala, ki je zastopan tako s tegulami, imbreksi kot tudi tlakovci. Nekoliko manjši
delež rimskih najdb predstavlja lončenina med katero smo prepoznali fino namizno,
namizno in kuhinjsko lončenino ter posamezne odlomke amfor. Najdena sta bila dva
odlomka sigilatnega posodja iz afriških delavnic, po fakturnih lastnostih gre za
proizvodnjo A, ki se je začela v severni Tuniziji ok. leta 80 in je trajala še do konca 2.
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stol. (Hayes 1972, 289-291) (Slika 17). Pri namizni lončenini je zastopana tako svetla
neprečiščena lončenina kot tudi namizna lončenina s premazom.
Nekateri odlomki antične keramike imajo zaglajene robove, kar kaže na sekundarno
premeščanje teh najdb s postdepozicijskimi procesi. Vendar to ne velja za vso
keramično gradivo, pri čemer je potrebno posebej opozoriti na odlomka afriškega
sigilatnega posodja.
Med novoveškimi najdbami je prav tako največji delež keramičnega gradbenega
materiala, medtem ko odlomki

lončenine predstavljajo zelo majhen delež. Pri

novoveški lončenini gre za odlomke glazirane in neglazirane namizne lončenine in
kuhinjske lončenine.

Slika 17: Pogled na zbir rimske lončenine v sondi 2/1 (odlomki ostenij afriške sigilate, namizne
lončenine in amfore).
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Slika 18: Pogled na zbir rimske lončenine iz antične strukture SE 5/4 v sondi 4 (odlomki ostenij
kuhinjske in namizne lončenine).

Predhodne arheološke raziskave na lokaciji Tobačna tovarna Ljubljana (1. faza)
SONDA SE
1
7
1
2
1
3
1
6

lončenina
1 (A)
1 (A)

k.g.m.
19 (NV), 1 (A)
3 (N)
1 (NV), 11 (A)
7 (A)

2/1

6

17 (A)

22 (A)

2/2
2/3
2/3
2/3
4
4
4
4

6
7
3
6
2
3
5
6

2 (A)
1 (A)
6 (A)
1 (A)
16 (NV)
5 (A)
14 (A)
34 (A)
16 (NV), 82 (A)

4 (A)
8 (NV), 8 (A)
14 (A)
8 (A)
17 (NV), 8 (A)
1 (NV), 7 (A)
8 (A)
66 (A)
46 (NV), 164 (A), 3 (N)
335

SKUPAJ

kost steklo železo
1 (N) 2 (N) 6 (N)
13 (N)

1 (N)

1 (N) 2 (N)

1 (N)
21 (N)

Tabela 1: evidentirane najdbe glede na material in časovno opredelitev;
(Legenda: A-antika; NV-novi vek;N-neopredeljeno).
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IZSLEDKI
Odkritje arheoloških struktur in distribucija rimskih in novoveških najdb sta potrdili
obstoj arheološkega najdišča na obravnavanem območju. Skupaj s stratigrafsko
shemo odlaganja posameznih depozitov smo tako ugotovili dokaj jasno sliko razvoja
raziskanega prostora, ki je bila generalno enotna.
Nivo rimske faze, ki se je odvijala neposredno na geološki podlagi iz jezerske krede,
sta predstavljali aluvialna nanos SE 3 in plast SE 6, pri kateri gre za počasi formirana
t.i. hodno površino. V rimsko obdobje sodita tudi obe najdeni strukturi. Na južnem
robu TS 4 je ležal vkop SE 4, zapolnjen s polnilom (SE 5), ki je vsebovalo številne
antične najdbe (slika 18). Glede na linearno obliko ohranjenega roba smo
predvidevali, da gre morda za jarek. Drugo odkrito strukturo (SE 9/10) smo zasledili
na južnem robu TS 5. Šlo je za vkopano ovalno peč, v katerem sicer nismo odkrili
kronološko oprijemljivega gradiva. Vendar smo ga lahko glede na stratigrafsko lego
prav tako datirali v rimsko dobo (slika 16).
Od konca rimske poselitve do konca 19. stoletja so se na obravnavanem prostoru
razprostirale njivske površine (SE 2). V zadnji četrtini 19. stoletja pa se prične
izgradnja Tobačne tovarne, ki preneha delovati v letu 2004, njeni objekti pa so tukaj
stali še do nedavnega.
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5. IZKOPAVANJE
Območje arheoloških izkopavanj je obsegalo parcele št. 184/1, 184/3, 184/4, 184/5 in
187/2 vse k.o. Gradišče, s skupno površino 5266m2.
Zemljišče namenjeno gradnji je bilo v preteklosti del kompleksa ljubljanske Tobačne
tovarne in kot takšno podvržen številnim gradbenim in ureditvenim delom
povezanih. Še do nedavnega se je čez celoten južni del zemljišča razprostiralo več med
seboj povezanih objektov, na severnem delu pa se je razprostirala asfaltirana
površina, ki je služila tudi kot transportna pot.
Najbolj prizadet je bil zahodni del območja, kjer so bili ob gradnji podkletenega
objekta in dostopne ceste na površini 3058m2 odstranjeni zemljeni depoziti v debelini
1 do 4m, s čimer je bil morebiten arheološki zapis že v celoti odstranjen. Preostali del
zemljišča je bil relativno dobro ohranjen.
Območje najdišča je bilo zaradi organizacije gradbišča kot celote razdeljeno na tri
sektorje (območja). 2
Sektor 1 je obsegal jugovzhoden del najdišča, usmerjen proti notranjosti kompleksa
nekdanje tovarne (kv. A-D/6-11, E-F/1-11, G-I/1-12). Sektor 2 je ležal na vzhodnem in
deloma severovzhodnem delu najdišča, ob Tobačni ulici (kv. A-C/11-12, A-H/13, BI/14-17, C-J/19-21). Sektor 3 pa je ležal na severnem in severozahodnem delu
najdišča, ob železniški progi Ljubljana-Koper (kv. I-L/1-10, I-M/10-18, J-M/19-21).
Raziskave so se generalno odvijale zaporedno po posameznih sektorjih z izjemo
zaključka ter pričetka del v posameznih sektorjih, ko so deloma potekala vzporedno:
Sektorji so bili povezani z enotno mrežo kvadrantov v velikosti 5 x 5m (priloga 1).
Arheološki izkop se je izvajal znotraj le-te in je v vseh treh sektorjih potekal po
naslednjem vrstnem redu:
1. Strojna odstranitev recentnih nasutij in izkop recentnih struktur pod arheološkim
nadzorom (0,2-0,8m).
2. Strganje površine po odstranitvi recentnih nasutij na nivoju arheološke plasti SE
1002 do identifikacije vkopov in drugih arheoloških sedimentov ali struktur, ročno
praznenje vkopov (tudi recentnih), kombiniran strojno/ročni izkop arheološke plasti
SE 1002 do nivoja plasti SE 1201 oz. SE 1450. Na tem nivoju smo v sektorju 2 izvedli
strojni izkop sonde 1011 v kv. B/14, 15, C/16, 17 in D/18 (27m x 2,6m x 1,7m). Namen
2

Sočasno je na gradbišču potekalo več vrst rušitvenih, zemeljskih in gradbenih del.

22

TOBAČNA MESTO, Zaključno poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na najdišču Tobačna mesto (faza 1.1.)

sonde je bil ovrednotenje uničenja arheoloških depozitov ob recentnih gradbenih
posegih v jugovzhodnem delu arheološkega najdišča.
3. Strganje površine na nivoju arheološke plasti SE 1201 oz. SE 1450 do identifikacije
vkopov in drugih arheoloških sedimentov ali struktur, ročno praznjenje vkopov,
kombiniran strojno/ročni izkop arheološke plasti SE 1201 oz. SE 1450 do nivoja plasti
SE1363.
4. Strganje površine na nivoju arheološke plasti SE 1363 do identifikacije vkopov in
drugih arheoloških sedimentov ali struktur, ročno praznjenje vkopov, ročni izkop
arheološke plasti SE 1363 do nivoja plasti SE 1361.
5. Strganje površine na nivoju plasti SE 1361 do identifikacije vkopov in drugih
arheoloških sedimentov ali struktur, ročno praznjenje vkopov ter kombiniran
ročno/strojni stratigrafski izkop arheoloških plasti do geološke podlage SE 1437.
6. Strganje površine na nivoju plasti SE 1437. Izkop sonde 1010 (44m x 3-4m x do
4m) v sektorju 1 z namenom natančnejšega vpogleda v geološko podlago terena in
ovrednotenje možnosti obstoja arheoloških ostalin v nižje ležečih plasti.

Osnovna opazovalna enota je bil stratigrafska enota (SE). Slednje smo opisno
fotografsko (digitalno) in mersko dokumentirali. Mersko dokumentiranje je bilo
izvedeno v digitalni tehniki, s totalno postajo in tako vpete v absolutni koordinatni
sistem. vnos podatkov v podatkovno bazo in dokumentiranje z digitalno in klasično
fotografijo. 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. Celotna dokumentacija arheoloških
izkopavanj je bila ustvarjena v skladu s standardi arheološke stroke (Novakovič et al.
2007).
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Slika 19: Načrt območja raziskav - izkopavanj na ortofoto posnetku; podlaga:
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.

Slika 20: Načrt območja raziskav - izkopavanj; podlaga TTN 5: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
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IZSLEDKI
Osnovna stratigrafska slika na najdišču Tobačna mesto je bila na celotnem terenu
enotna in je v potrdila sliko, ki so ga podala sondiranja. Omeniti moramo, da je
močno variirala ohranjenost depozitov, kar je posledica večjih posegov v prostor v
času obstoja Tobačne tovarne.
Pod recentnimi depoziti se je v južnem in deloma vzhodnem delu najdišča nahajala
premešana nasuta plast glinenega melja (SE 1002), ki je vsebovala pozno-novoveško
lončenino. Na njenem nivoju so ležale ostaline številnim struktur in objektov.
Po odstranitvi nasutja je pod njo ležala plast homogenega glinenega melja, ki je bila
prav tako ohranjena le na južnem ter deloma vzhodnem delu najdišča (SE 1201).
Vsebovala je tako srednjeveško kot novoveško lončenino.
Homogen melj je prekrival sediment svetlo rumenega glinenega melja, ki je vseboval
veliko število rimskega gradiva. Na njegovem nivoju so ležale številne strukture
(jame, jarki, cesta).
Sediment se je odlagal na aluvialno nanešeni rumeno rjavi meljasti glini, ki je v
zgornjih slojih prav tako vsebovala rimsko gradivo.
Pod aluvialnim nanosom je ležala geološka podlaga prostora, ki jo predstavlja t.i.
jezerska kreda.
Z raziskavami smo dogajanje na najdišču razvrstili v tri časovne faze, prvo fazo pa
razdelili na dva nivoja:
• Faza 1 - rimska doba;
▫ faza 1a - obrečna tla 1361;
▫ faza 1b - tla 1363;
• Faza 2 - srednji/novi vek;
• Faza 3 - Tobačna tovarna.
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5.1. Rimska doba (Faza I)
Prve sledi človekove poselitve najdišča izhajajo iz rimske dobe. Razprostirajo se po
celotnem najdišču, z večjo koncentracijo na vzhodni polovici. Za razumevanje razvoja
tega prostora pa je na začetku potrebno pogledati predvsem geološke danosti. Slednje
so namreč ključno vplivale na rabo tega prostora vse tja do konca 19. stoletja.
Najdišče namreč leži na barjanskih sedimentih nekdanjega jezerskega okolja.
Jezerska obala se po zadnjem glacialnem višku in prenehanju dotoka savskega
materiala premakne proti vzhodu. Obravnavan prostor postane del poplavne ravnice
lokalnih vod iz smeri Rožnika, dosežejo ga pa tudi poplavne vode Glinščice in
Gradaščice. Tako se ustvarijo t.i. nerazvita obrečna tla (SE 1361), ki predstavlja prvi,
najstarejši nivo človekove uporabe tega prostora.
Nivo obrečnih tal SE 1361 (Faza Ia)
Poplavne vode so na obravnavan prostor postopoma nanašale drobnozrnat (muljast)
nekarbonaten material (SE 1361). V zgornjih slojih tega sedimenta se pojavljajo
arheološke najdbe, ki jih datiramo v rimsko dobo. Večino najdb predstavlja
keramičen gradbeni material, veliko manj je finega namiznega (kat. 98-100)
namiznega (kat. 101-102, 104, 118-119) in transportnega posodja, medtem ko se
kuhinjsko posodje skorajda ne pojavlja. Najstarejše najdbe izhajajo iz avgustejskega
časa, torej obdobja ustanavljanja kolonije Emone (prva desetletja n. št.). Izmed
steklenega nabira naj omenimo odlomek dna balzamarija (kat. 117). Po obliki dna
lahko sklepamo da pripada enemu od cevastih balzamarijev tipa 8.6.1.- 8.6.4., katere
Lazarjeva datira v 1., 2. in 3. stol. (Lazar 2003, 175-180, sl. 50;. Kronološko zanimiv je
tudi manjši odlomek ostenja posode, izdelane v keramični masi severnoitalske sigilate
Padana B fakture, ki se je začela proizvajati v zadnji četrtini 1. stol. pr. n. št. (Žerjal
2005, 266).
Podoben razvoj prostora smo opazili tudi na najdišču Gimnazija Vič, ki je oddaljeno
dober kilometer v jugozahodni smeri (Hvalec et al., 2011).
Nivo t.i. obrečnih tal (SE 1361) predstavlja sam začetek človekove uporabe tega
prostora. O tem pričajo nekatere, sicer redke, strukture, ki smo jih odkrili na tem
nivoju.
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Slika 21: Delež rimskih keramičnih najdb v SE 1361.

Cesta
Čez osrednji del najdišča je potekala cesta, usmerjena jugovzhod - severozahod (z
rahlim odklonom proti zahodu) (sliki 22, 23). V južnem delu je bila relativno dobro
ohranjena, medtem ko je bila na severnem delu, z izjemo obcestnih jarkov, v celoti
uničena. Imela je dva nivoja, pri čemer drugi nivo ceste povezujemo z naslednjo fazo
(fazo 1b). Prvi nivo ceste so sestavljali: prodnato cestišče (SE 1475) in obcestna jarka
(SE 1482 in SE 1484). Cestišče smo odkrili v dolžini 16m in širini 3,2m. Za tlakovanje
cestišča so bili uporabljeni apnenčevi in peščenjakovi prodniki. Na cestišču so bile,
kot

posledica

ugreznjenih

kamnov,

vidne

sledi

kolesnic

(SE

1508,

SE

1509=1510=1514, SE 1511, SE 1512=1513=1515., sledi kolesnic pa so bile vidne tudi
pod cestiščem SE 1475 na nivoju tal SE 1361 (SE 1516, SE 1517, SE 1518).
Na obeh straneh cestišča sta bila vkopana dva obcestna jarka, ki sta bila ohranjena
čez celotno širino najdišča. Na severnem strani cestišča je potekal jarek SE 1482, na
južni strani jarek SE 1484 Zapolnjena sta bila z glinenim meljem (1481 in 1483). V
obeh smo našli odlomke keramičnega gradbenega materiala ter namiznega,
kuhinjskega in transportnega posodja, stekla in železnih predmetov. V jarku SE 1482
naj med keramičnimi najdbami izpostavimo odlomke diska in nosu oljenke tipa
Loeschcke X (kat. 6), ki je ožje datirana v čas od konca 1. stol. n. št pa tja do konca
2.stol. n. št. (Loeschcke 1919, 255-256; Buchi 1975, XXIV-XXXVIII; Istenič 1999, 153155).
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Na dnu južnega jarka SE 1484 pa je ležal delno ohranjen skelet domačega goveda,
katerega robustnost kosti kaže, da gre za ostanek bika ali vola napredne »rimske«
pasme (SE 1505). Radiokarbonska analiza oglja je obcestni jarek SE 1484 datirala v
2053+25 BP, kar ob standardni deviaciji 1σ (68,2% verjetnost) pomeni razpon med
110-35 cal BC (58,7% verjetnost) oz. 30-20 cal BC (4,3% verjetnost), oz. 15-1 cal BC
(5,2% verjetnost), ob 2σ (95,4% verjetnost) pa med 170 cal BC-5 cal AD.
Cestišče SE 1475 je bilo prekrito s sedimentom meljastega peska SE 1485.
Cesta predstavlja odcep od glavne ceste Emona - Aquilea v severozahodno smer proti
Polhograjskemu hribovju, od koder poznamo nekaj sočasnih najdišč. Nekaj več kot 2
kilometra oddaljeno je najdišče Brdo - Vrhovci, za njim večja koncentracija najdišč v
okolici Dobrove. 3

Slika 22: Presek starejšega nivoja ceste, z nakazanim mlajšim nivojem na vrhu.

Slika 23: Pogled na starejšo fazo cestišča SE 1475 z jarkoma SE 1482 in SE 1484.

Najdišče Dobrovo z ostalinami opekarskih delavnic (Pečnik, J. 1912, Vojvodina Kranjska, str 13.) ter najdišča
Dobrave v Stranski vasi in Dolge njive v Dobravi pri Ljubljani;slednji odkriti ob ekstenzivnih terenskih
pregledih v letošnjem letu.

3
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Peč
V osrednjem delu najdišča, dobra 2 metra zahodno od ceste, smo na nivoju plasti SE
1361 odkrili rimsko peč (slika 24), ki smo jo deloma dokumentirali že med
sondiranji 4. Peč je bila sestavljena iz kuriščnega dela z ognjiščem ter t.i.
manipulativnega prostora oz. predprostora za čiščenje ognjišča. Pri kuriščnem delu je
šlo za ovalno, vkopano jamo z ravnim dnom in navpičnimi stenami (gl. 0,15m) (SE
14). Dno in deloma stene jame so bile prekrite z 3cm debela plastjo ožgane gline, ki je
predstavljala uporabno površino peči in je posledica zvišane temperature pri peki
znotraj jame. Jama je bila zapolnjena z glinenim meljem, ki je vseboval odlomek
rimskega transportnega posodja in odlomke keramičnega gradbenega materiala (SE
1500). Na severozahodnem delu se je na kuriščni del priključil manipulacijski prostor
oz. predprostor za čiščenje (SE 1504), ki je bil zapolnjen z meljasto glino in večjo
količino oglja ter kosi prežgane gline (SE 1503). Peč je bila močno poškodovana z
recentnimi posegi. V celoti je bil uničen severni del manipulacijskega prostora, tako
da ne poznamo njegove oblike, kot tudi ne dolžine peči. Glede na obliko in način
gradnje sklepamo, da gre za preprosto peč za peko kruha. Tovrstne peči so poznane
tudi iz drugih najdišč v Sloveniji kot so Obrežje (Mason 2003, 71), Čatež - Sredno
polje (Guštin 2003, 69) ter Dolenje Kronovo pri Beli Cerkvi (Murko, Ciglar 2012, 21).
Na delu najdišča kjer se nahaja peč so bili depoziti z recentnimi posegi odstranjeni
vse do plasti aluvialne plasti SE 1361, pri čemer je bil uničen tudi vrh peči. S tem je
problematična njena ožja tipološka opredelitev, saj pri tovrstnih pečeh poznamo več
različnih konstrukcijskih različic (Murko, Ciglar 2012, 24). Še bolj problematična pa
je njen natančnejša stratigrafska opredelitev oz. nivo njene izgradnje.

Slika 24: Pogled na rimsko peč.
4

Glej str. 17 (SE 9)
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Jame
Na vzhodnem delu najdišča, severovzhodno od ceste, sta bili skoncentrirani dve
skupini jam, ki so bile narejene z nivoja tal SE 1361. V kvadrantih G,H/19,20 so bile
vkopane tri jame: manjša okrogle jama SE 1495, severozahodno od nje je ovalna jama
SE 1497 ter v isti smeri in od slednje oddaljena 2,4m še jama SE 1499. Jama so bile
zapolnjene s peščenim meljem znotraj katerega so bili pomešani odlomki
keramičnega-gradbenega materiala in oglja (SE 1494, SE 1496, SE 1498). Na dnu
jame SE 1499 je ležal skorajda v celoti ohranjen goveji skelet, ki je najbrž pripadal
kravi, morda celo kravi primitivne lokalne oblike (sl. 25) (SE 1502).

Slika 25: Pogled na skelet SE 1502 v jami SE 1499.

Druga skupina jam je ležala v kvadrantih C-F/19-21. Tudi to skupino so sestavljale tri
jame. Najbolj severno je bila vkopana jama okrogle oblike SE 1489, ki je bila
zapolnjena s polnilom SE 1488. Ob vzhodnem robu sektorja je bila vkopana plitva
jama SE 1491, zapolnjena s polnilom SE 1490, v katerem je ležal odlomek ostenja
rimskega namiznega posodja. Jugozahodno od slednje je ležala prav tako plitva jama
SE 1493, zapolnjena s polnilom SE 1492, ki je vsebovalo odlomke ostenij rimskega
kuhinjskega posodja. Polnila jam so bila zelo podobna, sestavljena iz peščenega melja
z manjšimi odlomki keramičnega gradbenega materiala.
Na samem severovzhodnem robu najdišča je ležala še ovalna jama SE 1524, ki je bila
zapolnjena z meljem, v katerem so bile poleg odlomkov keramičnega-gradbenega
materiala tudi živalske kosti, predvsem zobje (SE 1523). Zanimivo je, da prav zobje
med najdenimi živalskimi kostmi na najdišču močno prevladujejo.
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O namembnosti odkritih jam sicer ne moremo govoriti z gotovostjo. Sklepamo pa, da
gre za odpadne jame, kar nakazuje jama SE 1499, na dnu katere je ležal goveji skelet.
Prav tako v njih ni časovno indikativnih najdb.
Jarek
V samem severovzhodnem vogalu najdišča je ležal linearen jarek SE 1526. Potekal je v
smeri vzhod-zahod. Zapolnjen je bil z glinenim meljem, odlomki keramičnegagradbenega materiala, rimskega namiznega posodja ter drobci oglja (SE 1525).
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Slika 26: Tlorisni načrt struktur rimske faze 1a (nivo plasti SE 1361).
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Nivo tal SE 1363 (Faza 1b)
Z naravnimi procesi in človekovo uporabo tega prostora se je na »obrečnih tleh« SE
1361 formiral popolnoma homogen sediment SE 1363, ki je predstavljal tla oz. hodni
nivo skozi. Znotraj sedimenta so se pojavljale številne arheološke najdbe, ki
predstavljajo kar tretjino vseh odkritih najdb na najdišču. Podobno kot v plasti SE
1361, je tudi tukaj največ odlomkov keramičnega gradbenega materiala, manj je
finega namiznega (kat. 120-122) in namiznega posodja (kat. 121-136, 151-157), še
manj pa kuhinjskega (kat. 137-143) in transportnega posodja (kat 144). Med
keramičnim gradivom je tudi nekaj odlomkov oljenk (kat. 145-150) (slika 27). Po
pregledu najdenega arheološkega gradiva v tej plasti moramo izpostaviti dve stvari:
veliko količino najdenega gradiva ter njegovo izjemno raznovrstnost.
Analiza gradiva je pokazala, da je sediment nastajal nekaj več kot tri stoletja, od 1. do
4. st. n. št., kar v celoti podpirajo tudi novčne najdbe (kat. 159-162). Močnejšo
prisotnost najdb lahko zamejimo predvsem v 1. in 2. stol., torej vzporedno z začetki
delovanja Emone in naprej.
Na tem mestu naj omenimo še koncentracijo najdb SE 1430, ki je ležala na nivoju tal
1363 (kv. E,F/4,5). Na manjšem prostoru so ležali predvsem odlomki lončenine (kat.
164-168), odlomek ostenja posode iz millefiori stekla ter novec datiran v čas 271-274
n. št. (Tetricus I).
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Slika 27: Delež rimskih keramičnih najdb v SE 1363.
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Ohranjene strukture na hodnem nivoju pričajo, da se je prostor nahajal na samem
robu intenzivnejših dogajanj jugozahodnega primestnega teritorija Emone. V prvi
vrsti o tem priča rimski grob, ki je ležal v vzhodnem delu najdišča (grob 1001).
Grob 1001
Šlo je za žgan pokop znotraj grobne jame, ki je bila obdana z grobno strukturo oz.
zabojem, kosti pokojnika pa so bile spravljene v stekleni žari.
Grobna jama SE 1447, je bila na zahodni in južni strani močno poškodovana z
recentnim vkopom linearnega temelja ter mlajšo rimsko jamo, tako da o njeni obliki v
tlorisu ni mogoče s sigurnostjo govoriti, zdi pa se, da je bila oglate oblike z nekoliko
zaobljenimi robovi.

Slika 28: Pogled na poškodovan grob 1001 v profilu.

Na robove grobne jame so bile postavljene tegule, ki so bile del grobne strukture. Na
severnem robu tegula SE 1446 in na vzhodnem tegula SE 1454, medtem ko južni in
zahodni rob jame nista bila ohranjena. Na dnu grobne jame je ležal kos zooglenelega
lesa, ki je predstavljal dno grobne strukture (SE 1462). Grob je bil zapolnjen z večimi
polnili. Na vrhu je ležalo polnilo iz rjavega melja, ki je vsebovalo odlomke
keramičnega gradbenega materiala, drobce oglja, kose prežganih kosti in odlomek
ostenij svetle namizne neprečiščene lončenine, katera bi lahko predstavljala ostanke
vrča ali vaze (SE 1445). Pod njim je ležala polnilo SE 1451, ki je bilo zelo podobno
polnilu SE 1445. V tem polnilu so bili odkriti trije železni žeblji (kat. 3-5) in kos
žlindre. Polnilo je prekrivalo stekleno žaro pokojnika, lonec kroglaste oblike z
izvihanim in dvakrat navzdol zapognjenim zataljenim ustjem iz naravno obarvanega
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modrikastozelenega stekla (kat. 1) (SE 1452). Ta oblika sodi v obdobje od tiberijskega
ali klavdijskega časa do konca 2. stol. Notranjost posode je bila zapolnjena z
meljastim polnilom, ki je vsebovalo drobce ožganih kosti pokojnika in drobce oglja
(SE 1453).
Antropološke analize ožganih kosti so pokazale, da gre za odrasel skelet pri katerem
lahko zanesljivo določimo le domnevno starost ob času smrti. To je obdobje adultusmaturus (med 20 in 60 let ali odrasel). Fragmentov, ki bi nam omogočili določiti spol
pokopane osebe nismo našli. Tudi delčkov, ki bi nam omogočili določiti minimalno
število oseb v grobu ni ohranjenih. Poleg ožganih kosti pokojnika smo našli tudi nekaj
fragmentov živalskih kosti.
Paleobotanične analize oglja so pokazale prisotnost lesnih vrst bukve (Fagus) in
gabra (Carpinus).
Žara je bila postavljena na zadnje polnilo groba iz glinenega melja (SE 1461).

Slika 29: Grob 1001; pogled na grobno konstrukcijo iz tegul in stekleno žaro.

Grob datiramo v čas med 1. in 2. st. n. št. Predstavlja najbolj severni odkrit pokop
zahodne emonske nekropole, ki se je raztezala vzdolž ceste Emona - Aquilea,
oddaljen dobrih 200 m od grobov odkritih z raziskavami v letu 2009 (Hofman 2011),
ki so prav tako datirani v ta čas. Takšni pokopi so že bili dokumentirani na emonskih
grobiščih, kjer ta oblika pokopa predstavlja kar eno tretjino vseh žganih grobov.
(Petru 1972, 12-13; Plesničar Gec 1972, 11; T. 23: 1, T. 31: 7, T. 43: 1, T. 82: 12, T. 85:
12, T. 90: 16, T. 167: 1, T. 175: 3, T. 177: 1, T. 213). Sicer izolirana lega groba ne
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predstavlja nikakršne posebnosti, oblika pokopa pa je tudi precej običajna na
emonskih nekropolah.
Cesta
Zahodno od groba je v tem času še vedno delovala rimska cesta. V tej fazi je prišlo do
izgradnje novega prodnatega cestišča SE 1480 in obcestnih jarkov SE 1470 in 1472.
Cestišče je bilo slabo ohranjeno v dolžini 11,7m in širini 2,7m in se je od spodaj
ležečega cestišča razlikovala po večjih apnenčevih in peščenjakovih prodnikih, ki so
bili uporabljeni za tlakovanje. Tudi na tem nivoju sta bila na obeh straneh cestišča
vkopana dva obcestna jarka, ki sta bila ožja in plitvejša od jarkov prvega nivoja. Na
severnem strani cestišča je potekal jarek SE 1470, zapolnjen z meljem premešanim z
manjšimi koščki keramičnega gradbenega materiala, drobci oglja in živalskimi kostmi
(SE 1469). Na južni strani pa jarek SE 1472, zapolnjen z meljem in redkimi manjšimi
kosi keramičnega gradbenega materiala (SE 1471).

Slika 30: Presek mlajšega nivoja ceste, z nakazanim starejšim nivojem ceste spodaj.

Slika 31: Pogled na mlajšo fazo ceste s cestiščem SE 1480 in jarkoma SE 1470 in SE 1472.
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Jarki
Na zahodnem delu najdišča smo na nivoju sedimenta SE 1363 ugotovili koncentracijo
linearnih jarkov.
Čez osrednji del najdišča je potekal jarek SE 1427. Usmerjen je bil S-J in ohranjen
zgolj v južnem delu najdišča v dolžini 19,68 m. Zapolnjen je bil s precej homogenim
polnilom svetlo olivno rjavega glinenega melja SE 1426, v katerem je ležal odlomek
sigiltne posode (kat. 91), ročaja vrča (kat. 92), odlomek kadilnice (kat. 94) in
amforiska (kat. 97) ter dno steklene posode (kat. 96). Sigilatna posoda je del posode
Conspectus 32, datirana od zgodnjetiberijskega časa do sredine 1. stol. n. št.
(Conspetus 1990, 108, T. 29). Našli smo tudi odlomka ostenja afriške sigilatne
posode, ki s fakturnimi značilnostmi odgovarja proizvodnji A (glej namizno posodje
pri SE 1363), katera se je začela v severni Tuniziji ok. leta 80 in je trajala še do konca
2. stol. (Hayes 1972, 289-291).
Polnilo je bilo precej podobno plasti SE 1363. Prav v tem dejstvu leži problematika
prepoznavanja nivojev nekaterih odkritih jarkov s katero smo se prvič srečali prav ob
izkopavanju jarkov SE 1407 in SE 1427. Na površini (v tlorisu) je bil jarek SE 1427
izredno slabo oz. deloma celo popolnoma neprepoznaven, medtem ko sta bila v
dostopnih profilih jasno prepoznavna spodnji in osrednji del jarka, ne pa tudi zgornji
del na nivoju plasti SE 1363. Na podlagi tega smo sprva domnevali, da je jarek SE
1427 prekrit s plastjo SE 1363. Ob izkopavanju drugega jarka SE 1407 pa se je
pokazalo, da je jarek SE 1427, ki je mlajši tako od plasti SE 1363 kot tudi jarka SE
1407 (slika 32).

Slika 32: Pogled na presekano polnilo SE 1424 v jarku SE 1407 z jarkom SE 1427.
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Še dva podobna jarka sta ležala v severozahodnem delu najdišča (slika 33). Jarek SE
1434 je imel enako usmerjenost kot jarek SE 1427, torej S-J. Zapolnjen je bil z
meljasto glino SE 1433, znotraj katerega je ležal odlomek ročaja sigilatnega vrča (kat.
105) kateri so bili proizvajani v avgustejskem obdobju in v prvi polovici 1. stol. n. št.,
morda še nekoliko pozneje (Conspectus 2002, 187). Jarek je bil presekan z drugim
jarkom SE 1432. Ta je bil usmerjen Ssz-Jjv. V južnem delu je bil jarek v preseku
banjaste oblike, proti severu pa je dno postopoma prehajalo v obliko črke V.
Zapolnjen je bil z glinenim meljem, v katerem je ležalo več odlomkov rimskega
namiznega posodja (kat. 98-102, 104) ter odlomek dna pečatne oljenke (kat. 103).
Med namiznim posodje sodita verjetno ustje in ostenje skodel oblike Conspectus 26
oz. 34 (kat. 99, 100), prvo so izdelovali v prvi polovici 1. stol. n. št., drugo obliko od
poznotiberijskega časa do vključno flavijskega časa (Conspectus 2002, 98, 112). Vsi
trije zgoraj omenjeni jarki so bili bolj ali manj enakih dimenzij (širina med dna pa so
imela rahel padec proti severu.
V samem severozahodnem robu je ležal jarek SE 1507. Potekal je vzporedno z
jarkoma SE 1427 in SE 1434, v smeri S-J in je bil presekan z jarkom SE 1432.
Zapolnjen je bil s polnilom meljaste gline iz meljaste gline SE 1506 (slika 33).

Slika 33: Pogled na rimske jarke SE 1407, SE 1432, SE 1434, SE 1507 v severozahodnem delu najdišča.

V osrednjem delu najdišča je ležal jarek SE 1415, ki je potekal v smeri Ssv-Jjz. Bil je
ožji in plitvejši od večine preostalih jarkov. Še posebej ga moramo izpostaviti zaradi v
njem odkritega novoveškega novca datiranega med leta 1772-1780. Novec je sicer
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ležal na vrhu polnila, kar bi lahko kazalo na to, da je šlo za ostanek plasti SE 1201.
Dopuščamo torej možnost, da je jarek mlajši od nivoja na katerem smo ga odkrili.
V osrednjem delu južnega roba najdišča, smo odkrili zgolj severni rob močno
poškodovanega verjetnega jarka SE 1429. Potekal je v smeri vzhod-zahod. Zapolnjen
je bil s polnilom SE 1428.
Obstoj teh jarkov razlagamo z melioracijo poplavne ravnice. Ob deževjih je bilo
namreč obravnavano območje nedvomno izredno hitro poplavljeno, neprehodno in s
tem neuporabno. 5 Na to nakazujejo dejstvo, da imajo vsi jarki rahel padec v severni
oz. severozahodni smeri.
Tovrstne jarke pogosto povezujemo z zemljiško razdelitvijo oz. parcelacijo
posameznih teritorijev (centuriacija). Za opazovanje slednjega je območje raziskav
nedvomno premajhno, prav tako na celotnem Ljubljanskem polju manjkajo očitni
površinski sledovi tovrstne parcelacije (Gaspari 2010, 137). Morda bi se v poteku
jarkov lahko zrcalila poljska razdelitev ožjega prostora, kar je vredno upoštevanja pri
bodočih raziskavah sosednjih površin.
Izjemo med odkritimi jarki predstavlja le jarek SE 1407. Bil je plitvejši od ostalih in v
profilu banjaste oblike. Potekal je vzporedno z rimsko cesto, usmerjen JV-SZ.
Zapolnjen je bil s tremi različnimi polnili, ki so vsebovali izjemno veliko najdb. Za
razliko od preostalih najdiščnih kontekstov količina keramičnega gradbenega
materiala v jarku predstavlja le slabo polovico deleža odkritih najdb. Večji je delež
fine namizne, namizne in kuhinjske lončenine, medtem ko je odlomkov
transportnega posodja manj.
80,00%
4189 skupaj število kosov

60,00%

TK - tehnična…

O - oljenka

NP - namizno…

N/K -…

KP - kuhinjsko…

KAD - kadilnica

GM -…

0,00%

FN - fino…

20,00%

TP -…

57860 g skupna masa
Delež po…
Delež po teži

40,00%

Slika 34: Delež rimskih keramičnih najdb v SE 1406, 1424 in 1425.
5

Tovrstne izkušnje smo imeli v toku izvajanja raziskav tudi sami.
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Na vrhu je ležalo polnilo SE 1406, ki je bilo ohranjeno le v južnem delu najdišča. Med
arheološkim gradivom znotraj najdenega v polnilu velja omeniti odlomka finega
namiznega posodja: dna skodele tankih sten (kat. 83) in dna sigilatnega krožnika
(kat. 82), okvirno datiranega od avgustejsko/tiberijskega časa do klavdijskega časa
(Conspectus 2002, 154-157, T. 48, 49) ter steklenice s kvadratnim dnom (kat. 89).
Nekaj je bilo odlomkov kuhinjskega posodja (kat. 84), oljenk (kat. 87-88) ter
odlomka amforiska (kat. 86) in kadilnice (kat. 85). V polnilo je ležal tudi novec
datiran med leta 69-81 n. št. (Vespazijan ali Tit). Pod njim, je ležalo polnilo SE 1425,
ki smo ga odkrili zgolj v osrednjem delu jarka. Sestavljeno je bilo iz meljaste gline
med katero je bilo premešana večja količina oglja in lončenina (kat. 77-79). V polnilo
je ležal novec datiran v 1.-2. stoletje n. št. (kat. 81). Na dnu jarka je ležalo polnilo
meljaste gline SE 1424. To polnilo je vsebovalo daleč največ najdb, kar 75%, pri čemer
so bile te zgoščene predvsem na severnem delu jarka (slika 35).

Slika 35: Pogled na polnilo SE 1424 v severnem delu jarku.

Med njimi veliko število keramičnega (kat. 7-34, 58) in steklenega namiznega posodja
(kat. 61-67), kuhinjske lončenine (kat. 35-45) ter transportnega posodja (kat. 49-55).
Posebno pozornost vzbujajo dokaj številni odlomki oljenk (kat. 54-57), kadilnic (kat.
46-48) ter dva odlomka talilnih lončkov (kat. 59-60). Izmed kovinskih najdb velja
omeniti polizdelek fibule (kat. 71), večje število kosov žlindre in novec datiran v 1.-2.
stol. n. št. (kat. 76).
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V jarku najdeno arheološkego gradivo datiramo od avgustejskega obdobja do konca 3.
stol. n. št., s poudarkom na 1. in 2. stol. n. št. Slednje podpirajo tudi v jarku odkriti
novci (kat. 76, 81, 90).
Radiokarbonska analiza oglja je polnilo SE 1424 datirala v 1935+30 BP, kar ob
standardni deviaciji 1σ (68,2% verjetnost) pomeni razpon med 25-90 cal AD (57,4%
verjetnost) oz. 105-120 cal AD (10,8% verjetnost), ob 2σ (95,4% verjetnost) pa med 1130 cal AD. Paleobotanična analiza zooglenelih rastlinskih ostankov iz tega polnila pa
je pokazala prisotnost lesnih vrst bukve (Fagus), hrasta (Quercus), javorja (Acer) in
leske (Corylus).
Na podlagi dimenzij jarka in števila ter strukture najdb se ponuja možnost, da ta
jarek ne gre v celoti enačiti z ostalimi jarki na najdišču. Jarek namreč, glede na delež
vrste najdb in večjo količino najdb, izstopa med vsemi rimskimi strukturami na
najdišču. Le v polnilih tega jarka je keramičen gradbeni material zastopan z manj kot
50 % količinskega deleža, obenem pa je večji delež namiznega in kuhinjskega posodja
ter oglja kot v drugih jarkih. Skoraj polovica količine keramike tankih sten je bila
odkrita prav v tem jarku. Edina dva odlomka talilnih lončkov na najdišču sta iz
polnila SE 1424, v vseh treh polnilih skupaj je odkrit najvišji delež

žlindre na

najdišču.
Vse najdbe iz jarka kažejo da je v nekem trenutku funkcioniral v drugačni vlogi od
ostalih jarkov. Postavlja se vprašanje ali gre za slučajnost ali za odlaganje posod v
zvezi z nekim posebnim dogajanjem. Predvsem je zanimiva koncentracija najdb v kv.
B 11, kjer smo odkrili skoraj cele kuhinjske lonce in kadilnice s sledovi uporabe.
Kadilnice so se uporabljale za sežiganje dišavnic ob raznih ritualih. Pojavljajo se v
svetiščnih, obrednih in sepulkralnih kontekstih (Krajšek, Stergar 2008, 254; Novšak
2011, 34). Pri tem je zanimivo da med grobnimi pridatki v do danes objavljenih
grobov emonskih nekropol nismo zasledili kadilnic, medtem ko so bile odkrite v
lončarskih pečeh izkopanih med zadnjimi raziskavami Kongresnega trga l. 2009-2011
(Petru 1972; Plesničar-Gec 1972). Možna razlaga je da so prebivalci Emone
uporabljali kadilnice ob obredu kremacije preminulih svojcev

na skupnem

sežigališču (ustrina), vendar jih niso polagali v grobove z ostalimi pridatki. Odkrite
najdbe ne gre neposredno povezovati z daritvami položenimi na samo grmado, saj lete ne kažejo sledi neposrednega izpostavljanja ognju. Prej bi v njih lahko videli
predmete uporabljene ob spremljajočih pogrebnih obredih kot je npr. pogrebna
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pojedina. Takšne kadilnice bi lahko potem končale v jarku kot del procesa čiščenja
skupnega sežigališča.
To domnevo potrjuje dejstvo, da je koncentracija najdb največja v severnem delu
jarka, torej delu bližje grobišču.
Jame
Z nivoja sedimenta SE 1363 so bile vkopane nekatere jame, ki so bile podobno kot na
nivoju tal SE 1361 prav tako koncentrirane v vzhodnem delu najdišča. Šlo je za jame
SE 1477, SE 1479 ter SE 1449. V jama SE 1479 je bila prisotna večja količina ožganih
kamnov peščenjaka in oglja. Na koncu naj omenimo jamo SE 1449, od katere se je
ohranil le zahodni rob, s katerim je poškodovala grob 1001. V polnilu slednje je ležal
odlomek tegule grobne konstrukcije groba 1001 ter železen žebelj (kat. 5).
Na koncu naj omenimo še paleostrugo (SE 1456) na vzhodnem delu najdišča (kv. D-K
19,21). Zapolnjena je bila s tremi različnimi sedimenti: SE 1450, SE 1455 in 1473, v
katerih se pojavljajo odlomki rimske namizne (kat. 108-109) in transpotnega posodja
(kat. 110) ter melonasta jagoda iz fajanse (kat. 114), v najnižjem polnilu pa tudi ustje
in ostenje novoveškega krožnika, za katere smatramo, da je kasneje infiltriran.
Sediment SE 1450 se je, verjetno kot posledica poplave, razlil čez robove struge in
nalegel neposredno na plast SE 1363. Z nivoja sedimenta SE 1450 je bila kasneje
narejena manjša jama SE 1441, v kateri je ležal večji apnenčast klesanec, ki je imel
ohranjena dva obdelana robova. Jama je bila vkopana nad samo erozijo, kar pomeni,
da je morala biti narejena ko je bila struga že zapolnjena. Žal v polnilu ni časovno
opredeljivega gradiva, kar bi omogočilo datacijo nastanka jame.
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Slika 36: Tlorisni načrt struktur rimske faze 1b (nivo tal SE 1363).
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GRADIVO
Način obdelave in obravnave gradiva
Med primarnim procesiranjem gradiva s Tobačne smo sproti odbrali izpovedne
odlomke ustij, dna, ročajev in ostenij z značilnim okrasom ali glazuro. Le-ti so bili
nato izrisani in kataloško opisani. Odbrano gradivo smo sortirali po materialih
(keramika, steklo, kovine) in po časovnih obdobjih (rimsko obdobje, srednji vek, novi
vek). Pri procesiranju smo sledili razdelitvi po raziskanih stratigrafskih enotah in
poskusili prepoznati razlike/podobnosti med njimi glede na vsebovano gradivo.
Grob 1001
Grobni inventar je fragmentarno ohranjen zaradi poškodbe z mlajšim posegom. Ob
tegulah, s katerimi je bila grobna jama obložena (in verjetno tudi pokrita), se je
ohranil steklen lonec kroglaste oblike z izvihanim in navznoter zavitim ter z vrha
sploščenim ustjem oblike Isings 67a (kat. 1). Ta oblika sodi v obdobje od tiberijskega
ali klavdijskega časa do konca 2. stol., posamični primerki so mlajši (Isings 1957, 8687; Rutti 1991, 51, sl. 35). V grobu je imel vlogo grobne žare, v kateri so bile pokopane
sežgane kosti preminule/ga. Od ostalih pridatkov so bili ohranjeni dva žeblja in dva
žebljička (kat. 2-4) in odlomka ostenij svetle namizne neprečiščene lončenine, katera
bi lahko predstavljala ostanke vrča ali vaze. Glede na edino kronološko izpovedno
najdbo, grob datiramo v čas od Tiberija/Klavdija do konca 2. stol. Takšni pokopi so že
bili dokumentirani na emonskih grobiščih (Petru 1972, 12-13; Plesničar Gec 1972, 11;
T. 23: 1, T. 31: 7, T. 43: 1, T. 82: 12, T. 85: 12, T. 90: 16, T. 167: 1, T. 175: 3, T. 177: 1).
Lončenina
Fina namizna lončenina
V polnilu SE 1424 je bil odkrit skifos z reliefom erota na delfinu v notranjosti.
Posoda ima poševno izvihano ustje okrašeno z odtisi stiliziranih palmet in ohranjen
profiliran ročaj pod ustjem (kat. 7). Po obliki in opisu lastnosti keramične mase smo
izdelek pripisali knidskim delavnicam, katere so med poznim 1. do začetka 3. stol.
izdelovale t.i. knidsko reliefno keramiko (Kenrick 1985, 327-329, 333-335, Fig. 61:
498). Posoda predstavlja do sedaj nepoznano najdbo na slovenskih tleh (med do
danes objavljenim gradivom). Najbližji analogiji predstavljata posodi z najdišč na
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vzhodni jadranski obali-iz rimskega pristanišča Aenone v Zatonu in z Murterja, za
kateri je avtor določil širšo datacijo v čas 2. in 3. stol. (Brusić 1999, 35-37, 126, Cat.
No. 456 in 458, Fig. 69: 456, Fig. 70: 458). Bližina zahodnega emonskega grobišča
(pod Tržaško cesto in okolico v Ljubljani) morda nakazuje da so obravnavani skifos
uporabili svojci preminule emonke/emončana pri pogrebnih ritualih - pitnih daritvah
z vinom.
Fini namizni lončenini pripišemo še posamezne odlomke sigilatnega posodja in
keramike tankih sten. Med sigilato gre večinoma za izdelke iz severnoitalskih
delavnic, natančneje iz padske nižine, prepoznavne po značilni fakturi oz. lastnosti
keramične mase (Schindler, Scheffenegger 1977, 18-19). Natančno določitev tipa
zaradi fragmentarnosti posod težko določimo. Pri manjšem odlomku navzdol
zavihanega ustja iz SE 1426 (kat. 91) gre verjetno za posodo oblike Conspectus 32,
le-te so proizvajali od zgodnjetiberijskega časa do sredine 1. stol n. št. (Conspectus
2002, 108, T. 32). Isti obliki pripišemo lahko odlomek ustja iz SE 1431 (kat 98). Iz
tega polnila sta tudi (kat. 99, 100), verjetno ustje in ostenje skodel oblike Conspectus
26 oz. 34, prvo so izdelovali v prvi polovici 1. stol. n. št., drugo obliko od
poznotiberijskega časa do vključno flavijskega časa (Conspectus 2002, 98, 112).
Zanimiv je še odlomek ročaja sigilatnega vrča iz SE 1433 (kat. 105), kateri so bili
proizvajani v avgustejskem obdobju in v prvi polovici 1. stol. n. št., morda še nekoliko
pozneje (Conspectus 2002, 187). Pri ostalih odlomkih italske sigilate gre v glavnem za
odlomke noge oz. dna sigilatnih krožnikov SE 1424, 1406 in 1363 (kat. 8, 82, 121),
katere lahko po obliki oz. preseku noge okvirno datiramo od avgustejsko/tiberijskega
časa

do

klavdijskega

časa

(Conspectus

2002,

154-157,

T.

48,

49).

Italski sigilati je sledil import afriških sigilatnih posod, katerih odlomke ostenij smo
prepoznali že ob sondiranju (Sl. 17). V SE 1450 (kat. 108) smo določili krožnik oblike
Hayes 50 A, datiramo ga v l. 230/240-325, morda še do l. 360 (Hayes 1972, 69-73,
Fig. 12). V plasti SE 1363 je bil manjši odlomek ustja krožnika enake oblike (kat.
120), v polnilu SE 1426 pa manjši odlomek ostenja najverjetneje enakega krožnika.
Makroskopske lastnosti opisane keramične mase je Hayes definiral kot proizvodnjo
A (Hayes 1972, 289-291; Tomber, Dore 1998, 61). Ta proizvodnja se je začela v
severni Tuniziji ok. leta 80 in je trajala še do konca 2. stol. (Hayes 1972, 289-291).
Afriško

sigilatno

posodje

poznamo

tudi

iz

Emone

(Vidrih

Perko

1992).

V keramiki tankih sten smo v SE 1363 odkrili manjše odlomke ostenij skodel ali
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kozarcev v fakturah A (oksidacijsko žgana, zelo fino zrnata keramična masa brez
vključkov), B (oksidacijsko žgana, fino zrnata keramična masa z gostimi vključki), C
(redukcijsko žgana, fino zrnata keramična masa z gostimi vključki) , D (redukcijsko
žgana, zelo fino zrnata keramična masa brez vključkov, površina brez premaza, zelo
tenke stene), E (redukcijsko žgana, zelo fino zrnata keramična masa brez vključkov,
temno siv ali črn premaz na površini posode). Fabrikat A se pojavi na Štalenski gori v
avgustejskem času, fabrikat B prav tako v avgustejskem, je pa pogost v
zgodnjetiberijskem času, C v avgustejsko-tiberijskem času, D je na Štalenski gori
datiran v leta 20.- okoli 35 n. št., fabrikat E se pojavi v poznotiberijskih kontekstih
(Schindler Kaudelka 1975, 30- 33, 95-96; Schindler Kaudelka 1998, 397-427). V
fabrikatu A je izdelan kozarec odkrit v SE 1363 (kat. 122), žal se je ohranilo le dno ki
ne dopušča tipološko določitev kozarca. V fabrikatu D sta bili izdelani skodelici iz SE
1424 (kat. 10, 12). Pri obeh gre za cilindrično skodelico Ricci 2/323, ki so jih
proizvajali v severni Italiji od tiberijskega časa do prve četrtine 2. stol., v provincah so
se pojavljale do sredine 2. stol. (Ricci 1985, 291, T. 93: 4; Žerjal 2008, 75, T. 11: 233234). Vsem obravnavanim skodelicam najdemo analogije med gradivom z rimskega
grobišča Križišče, in sicer v plasti 108, katere časovni razpon nastajanja avtor zameji
med sredino 1. stol in sredino 2. stol. n. št. (Novšak 2011, 44-46).
Namizna lončenina
Vrči so med rimskim posodjem ena najbolj pogostih oblik, tako med najdbami iz
naselbinskih kot iz grobiščnih kontekstov. Tipologija vrčev sloni na obliki trupa,
obliki vratu in ustja ter legi ročajev. Vrče z najdišča Tobačna smo težko tipološko
natančneje določili, predvsem zaradi močne fragmentiranosti gradiva. Pri datiranju
posameznih vrčev je treba vpoštevati dejstvo da so tipologije vrčev

izdelane na

materialu iz grobišč, in ne iz naselbinskih kontekstov (Istenič 1999, 119-129, Sl. 105120). Lahko smo prepoznali dvo in enoročajne vrče. V polnilu SE 1424 je bil vrč s
čašastim ustjem (kat. 26), na Školaricah so takšni vrči splošno datirani v čas od 1. do
4. stol. (Žerjal 2008, 182, 184, T. 77: NK 47). V istem polnilu je bil odkrit lonček iz
oksidacijsko žgane fino prečiščene keramike z visokim vratom in poudarjenim
ramenom (kat. 16), primerjavo smo našli pri loncih skupine KK 23 med gradivom iz
Školaric, ki jih avtorica z analogijami datira v 1. in 2. stol. (Žerjal 2008, 168-169, T.
64: 1871, 1929). Večino vrčev (SE 1424: kat. 19-26) bi morda vmestili v široki skupini
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vrčev VE 12 in VE 12 varia s petovijskega grobišča, ki ju Istenič datira od 1. stol. do 4.
stol. (Istenič 1999, 124-126, Sl. 108) (SE 1424; kat. 19-20, 23, 25, 27).
Ob manjših namiznih vrčih so bili v rabi tudi večji vrči z dvema ročajema in
profiliranim ustjem (SE 1425, SE 1450, SE 1363, SE 1201, SE 1408; kat. 77, 110,
123, 125, 179, 184), ki prehajajo v amfore z ravnim dnom. Uporabljali bi jih naj za
transport in shranjevanje tekočin (npr. vina), razširjeni so bili v času 1. do sredine 2.
stol. na prostoru Italije, Padske nižine, Jadrana, Noriško-panonskega področja in
zahodnega Sredozemlja (Schindler Kaudelka 1989, 40-42, T. 21; Žerjal 2008, 182).
Med namizno lončenino smo lahko prepoznali dokaj številne krožnike z ravnim dnom
in enostavnim, rahlo uvihanim ustjem, večina jih nosi ostanke slabo ohranjenega
rdečega premaza (SE 1450, SE 1363; kat. 111, 130-132). Najbližja analogija so
krožniki z emonskih grobišč, kjer so najzgodnejši bili datirani v sredino 1. stol.
(Plesničar-Gec 1972, T. 8: 10-18, T. 12: 9-11, T. 52: 18; Plesničar-Gec 1977, 55).
Različice te oblike krožnika se na emonskem grobišču pojavljajo vse do konca 3. stol.
(Plesničar-Gec 1972, T. 52: 18). Na najdišču smo določili le nekaj posameznih
odlomkov skled z izvihanim ustjem (SE 1363; kat. 133, 134). Med skledami
pridanimi v emonske grobove sodijo takšne sklede med najštevilnejše, navadno
nosijo oranžnordeč ali temno siv premaz (Plesničar-Gec 1972, T. 11: grob 42, T. 12:
grob 46, T. 17: grob 70). Plesničarjeva jih datira od konca 1. stol do konca 2. stol.
(Plesničar-Gec 1977, 52, T. 7: 1-6). Na petovionskem grobišču so bile sklede te oblike
določene kot PTS varia, najbolj podobna tukaj obravnavanim skledam je skleda iz
groba 42 (Istenič 1999, 100, Sl. 88; Istenič 2000, T. 42: 2). Ta je na podlagi
posnemanih oblik italske in galske sigilate datirana v čas od flavijcev do začetka 3.
stol.
Med rimskodobno namizno lončenino je najmlajša najdba ročaj z zlatasto rjavo
glazuro iz SE 1363 (kat. 129) in manjši odlomek ostenja s koleščkanim ornamentom
in ostanki zlataste glazure iz SE 1430 (kat. 166), odlomka ne moremo tipokronološko
natančno opredeliti, lahko pa zapišemo da je glazirana lončenina značilna za najdišča
4. stol. (Vidrih Perko 1997).
Kuhinjska lončenina
Posebej zanimiva je bila koncentracija loncev dveh kvadrantih polnila SE 1424.
Večina je trebušastih z bolj ali manj izvihanim enostavnim ustjem in zunanjo
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površino obdelano z vodoravnim in/ali poševnim metličenjem (kat. 35, 36, 41).
Takšni lonci so se uporabljali skozi celotno rimsko obdobje (Žerjal 2008, 168, T. 60).
Lonci s poudarjenim vratom, narebrenim ali ne, in s površino obdelano z metličenjem
so pogost pridatek v grobovih severnoemonske nekropole (Plesničar-Gec 1972, T. 38:
6, T. 43: 6,T. 89: 3, T. 106: 1, T. 111: 11, T. 180: 11, 13T. 191: 9).
Drugačen je lonec z močno izvihanim ustjem, visokim profiliranim vratom s
poudarjenim prehodom v rame, na katerem so navpične linije koleščkanega okrasa v
obliki pravokotnikov (kat. 43). Podoben mu je lonec iz groba 12 severnoemonske
nekropole, in lonci z enako narebrenimi vratovi iz grobov 963, 964, 967, 976
(Plesničar-Gec 1972, T. 3: 12, 13, T. 190, T. 191, T. 195). Na najdišču Školarice so
takšni lonci bili prepoznani kot izdelki severnojadranske kuhinjske keramike,
avtorica proizvodnjo postavlja v 1. in 2. stol. (Žerjal 2008, 168, T. 63, 64: KK 22).
S svojo fakturo in prav tako z obliko izstopa lonec z kratkim, ravnim profiliranim
ustjem, okrašen z luničastimi aplikami z odtisi šila (kat. 37). Takšni lonci so razširjeni
v Istri, v severni Italiji in ob jadranski obali, datirani so v širok časovni okvir med 1. in
4. stol. n. št., najpogostejši so v času 1.-3. stol. (Žerjal 2008, 172-173, T. 65: KK31). Na
grobišču Marsovo polje ob Puli so podobni lonci bili uporabljeni kot žare (Matijašić
1991, T. 27: grob 70, T. 41: grob 139). Proizvajani so bili tudi v lončarsko-opekarskem
obratu Neblo-Borg v Vipavski dolini (Vidrih Perko, Žbona Trkman 2003-2004, 3638, sl. 6, T. 4: 3-4).
Keramično maso kuhinjske lončenine iz kampanijskega območja Italije smo
prepoznali pri treh posodah v plasti SE 1363. Keramična masa je prepoznavna
predvsem zaradi vključkov črnih delcev vulkanskega peska in odgovarja Peacockovi
Fabric 1 (Peacock 1977, 149-150; Tomber, Dore 1998, 43). Ob manjšem odlomku
ostenja sta bila odkrita pekač z enostavnim ustjem in pokrov z izvihanim ustjem (kat.
139, 140). Vrh proizvodnje pekačev v kampanijskem območju sodi v drugo polovico
1. stol. pr. n. št. in v 1. stol. n. št., do izbruha Vezuva, začeli so jih izvažati od
avgustejskega časa dalje (Olcese 2003, 24-33). Pokrov ima ožgan rob ustja, kjer se je
prilegal na ustje pekača s katerim je bil uporabljan v paru. Ob pekačih brez premaza
so v kampanijskih delavnicah izdelovali tudi pekače z globoko rdečim premazom, po
kateri so tudi bili poimenovani »pompejansko rdeči pekači« (barva spominja na
rdečo videno na pompejanskih freskah). Odkriti odlomki pekačev v SE 1406, SE
1425, SE 1424 in SE 1450 (kat. 113) ob značilnem premazu na notranji površini
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imajo črno ožgano zunanjo površino in značilno keramično maso. Ta tip kuhinjske
lončenine je bil eden od najbolj izvažanih izdelkov italske proizvodnje kuhinjske
lončenine, od avgustejskega obdobja dalje so jih izvažali po celem Sredozemlju in v
kontinentalno Evropo do Britanije (Peacock 1977, 147). V Ljubljani so prisotni na
Gornjem trgu, na najdišču Tribuna in na forumu (Vičič 1994, 33, T. 8: 6; Vičič 2002,
195-196, T. 5: 7-10; Vojaković et al. 2011, 132; Mikl Curk 2006, 91, T. 35: 13, T. 57: 78).
Melnica iz SE 1363 s širokim, močno izvihanim ustjem (kat. 143) je podobna tipu
melnic Dramont D2, ki so jih v 1. in 2. stol. iz srednjeitalskih delavnic množično
izvažali po celem imperiju (Hartley 1973, 55-57). Ob neglazirani melnici so bili v
plasti SE 1363 odkriti tudi trije odlomki ostenij glaziranih melnic s staklasto glazuro
zelene barve na notranji steni, ki prekriva v površino vtisnjen pesek (OBD 134,
204, 279). Prvi primerki glaziranih melnic se pojavljajo tekom 2. in 3. stol., na
območju Panonije so bile množično izdelovane v 3. in 4. stol. (Cool 2006, 44; Brukner
1981, 38).
Oljenke
Jarek SE 1407 oziroma polnila jarka so edina struktura na najdišču znotraj katere so
prisotne volutne oljenke. V stratigrafsko najstarejšem polnilu SE 1424 je bilo
prepoznanih 79 kosov volutnih oljenk.
Tipi oljenk v SE
1406
OP Loeschcke Xa
OV - oljenka volutna
1424
O - oljenka
OP - oljenka pečatna
OV - oljenka volutna
1425
O - oljenka
OP - oljenka pečatna
OV - oljenka volutna
Skupna vsota

kosov
2
1
1
82
2
1
79
4
1
2
1
88

Število

Teža v g
15
13
2
88
4
9
75
10
1
5
4
113

Tab 2: Delež odlomkov oljenk po posameznih stratigrafskih enotah v jarku SE 1407. Številka ne
predstavlja nujno maksimalno število oljenk, saj so zelo fragmentarno ohranjene.
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Od oljenke (kat. 87) je ostal ohranjen le manjši odlomek nosu, ki je kratek, oglato
zaključen z volutami ob strani, verjetno je pripadal tipu Loeschcke I, ki so jih v nekaj
različicah proizvajali v Italiji od l. 15/10 pr. n. št. in še v 3. stol. n. št. (Loeschcke 1919,
212-220; Farka 1977, 43-58; Istenič 1999, 161-165). Ker obravnavani odlomek
predstavlja le manjši delček noska oljenke, natančne različice ne moremo določiti.
Pečatni oljenki Loeschcke Xa iz obcestnega jarka in polnila zgoraj omenjenega jarka
SE 1407 (kat. 6, 88) lahko datiramo v čas od konca 1. stol. n. št., in v 2. stol., ko so bile
najpogostejše, kvaliteta izdelave naj bi začela opadati sredi 2. in v drugi polovici 2.
stol. (Loeschcke 1919, 255-256; Buchi 1975, XXIV-XXXVIII; Istenič 1999, 153-155).
Ob posameznih odlomkih ram, diska in dna pečatnih oljenk iz plasti SE 1363 (kat.
145, 147, 148, 149) sta časovno najbolj izpovedna odlomka komične maske z diska
oljenke (kat. 146) in odlomek dna z žigom [FO]RTIS (kat. 150). Gledališka komična
maska z odprtimi usti in brado je pogost okras predvsem na pečatnih oljenkah tipa
Loeschcke IX oz. X od flavijskega obdobja do 3. stol. (Di Filippo Balestrazzi 1988, 111112). Pečatne oljenke so začeli proizvajati sredi 1. stol. n. št. z obliko Loeschcke IX z
zaprtim kanalom, ki jo je konec 1. stol. nasledila oblika Loeschcke X z odprtim
kanalom (Loeschcke 1919, 255-256; Buchi 1975, XXIV-XXXVIII). Iznajdbo slednje
pripisujejo lončarju iz okolice Modene, ki je oljenke žigosal z žigom FORTIS
(Schneider 2000, 104-105). Ta žig se pojavlja na oljenkah od sredine 1. stol. vse do 5.
stol., z vrhom proizvodnje v 2. in 3. stol. Sodeč po kvaliteti izdelave črk na
obravnavanem odlomku, menimo da predstavlja najkvalitetnejšo varianto oljenke
Loeschcke Xa, ki je bila najpogostejša v 2. stol. (Istenič 1999, 153-155).
Kadilnice
Pojavljajo se v svetiščnih, obrednih in sepulkralnih kontekstih (Istenič 1999, 2000, T.
8: 6, T. 17: 6; Krajšek, Stergar 2008, 254, T. 6: 96-99; Žerjal 2008, 187, T. 74; Novšak
2011, 34, T. 2: 4). Kadilnice so sicer redka najdba na najdišču Tobačna, je pa večina
prepoznanih kadilnic iz jarka SE 1407, oz. polnil SE 1406, 1424, 1425. Vse
kadilnice na najdišču pripadajo tipu z enostavnim polkrožnim recipientom na bolj ali
manj visoki votli nogi, z okrasom valovitih reber, pri čemer je na enak način
oblikovano ustje kadilnice. Notranjost recipienta vsake kadilnice nosi sledove
sežiganja dišavnic, iz česar je razvidno da so bile odkrite kadilnice uporabljane. Na
petovionskem grobišču so takšne kadilnice (tip KA 1 pri Istenič) prisotne v grobovih
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in datirane od sredine 1. stol. do prve polovice 2. stol. (Istenič 1999, 135, Sl. 127). Tipu
KA 1 pripadajo kadilnice iz polnil SE 1406 (kat. 85), SE 1408 (kat. 185),
najštevilnejše so bile odkrite v polnilu SE 1424 (kat. 46-48). Splošno so datirane od
poznorepublikanskega obdobja do pozne antike, pogoste so v 1. In 2. Stol. (Žerjal
2008, 187). Do danes objavljeni grobovi zahodne emonske nekropole ne vsebujejo
kadilnic, prav tako ne tisti iz severnoemonske nekropole (Petru 1972; Plesničar-Gec
1972).
Amfore
V plasti SE 1430 smo odkrili odlomke ustja in ostenja amfore tipa Dressel 2-4 (kat.
168). Proizvajali so jih od sredine 1. stol. pr. n. št. do vključno z 2. stol. n. št.
(Pesavento Mattioli 2000, 110). V Ljubljani so bile odkrite med gradivom z
emonskega foruma in na Gornjem trgu 3, 15 in 30, kjer so v kontekstih, datiranih od
srednjeavgustejske faze do 2. stol. n. št. (Vidrih Perko 2006, 103; Vičič 1994, 33-35).
Amfora z lijakastim ustjem premera 10 cm iz SE 1424 (kat. 49) se po opisu ujema z
majhnimi amforami tipa Aquincum 78 oz. s severnoitalskimi tipa Grado I. Prve so
razširjene na panonskih najdiščih, kjer jih Bezeczky datira v 1. in 2. stol., slednje pa so
značilne za severnoitalska najdišča in enako datirane (Bezeczky 1997, 170, 178;
Pesavento, Mattioli 2000, 112). Amfora skoraj enakih dimenzij in z lijakastim ustjem
je bila pridana v grob 34 na Križišču, ki je datiran v drugo polovico 2. stol. in prvo
polovico 3. stol. (Novšak 2011, 71, Sl. 12, T. 51). V polnilu SE 1424 je bil odkrit
izčrepinjski pokrov za amfore (kat. 51). V Ljubljani na Gornjem trgu 30 so bili odkriti
v srednjeavgustejski in tudi v IV naselbinski fazi, ki jo Vičič vmešča v drugo polovico
1. stol. in sega še v 2. stol. (Vičič 1994, 33). V polnilu SE 1424 je bil najden pitos s
horizontalno preoblikovanim ustjem in s kaneluro na vrhu ustja (kat. 53), ki ga glede
na analogije datiramo v 1. in 2. stol. Pitosi s horizontalno preoblikovanim ustjem so
bili odkriti med gradivom v Podkraju pri Hrastniku (Krajšek, Strgar 2008, 255, T. 7:
110-113). Najbližjo primerjavo pa najdemo med gradivom iz emonskih grobov in iz
vile rustike v Dolenjem Brezovem pri Sevnici (Plesničar-Gec 1972, T. 121: 17, T. 179:
9, T. 193: 1, 6; Vičič 1983, T. 1:1). Emonski so se pojavili v sredini 1. stol. in iz uporabe
izginili najkasneje do sredine 2. stol, Vičič pa je sklop keramičnega gradiva z
omenjenim pitosom datiral v čas od druge polovice 1. stol. do konca 2. stol.
(Plesničar-Gec 1977, 45; Vičič 1983, 292).
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Kovina
Med kovinskimi najdbami izstopa polizdelek močno profilirane bronaste fibule z
enim gumbom na loku iz SE 1424 (kat. 71). Morda bi jo lahko pripisali fibulam
variante 2.9.4 po Emiliji Riha, ki sodijo v čas sredine in konca 1. stol. (Riha 1979, 7275, t. 248, t. 251). Znotraj istega polnila v bližini polizdelka fibule sta ležala odlomka
talilnega lončka, na površini katerih je videti rdečkasto steklasto maso bronaste
žlindre (kat. 59, 60). Pri ostalih kovinskih najdbah gre za žeblje in žebljičke (kat. 2-5,
72, 73, 75). Večinoma imajo steblo pravokotnega ali nepravilnega preseka in
polkrožno ali krožno glavico.
Steklo
Med steklenim posodjem so dokaj pogosti odlomki posod iz naravno obarvanega oz.
modrikasto- zelenega stekla, večinoma izdelani v tehniki pihanja, kar je prevladujoča
tehnika od 1. stol. dalje. V polnilu SE 1424 in v plasti SE 1363 smo prepoznali
narebrene skodele iz modrikastozelenega oz. naravno obarvanega stekla, značilnih za
1. stol. (kat. 61, 155). Proizvodnja takšnih skodel se je začela na začetku 1. stol., najbolj
razširjene so bile v drugi polovici 1. stol., na območju JV Alp so bile v rabi vse do
konca 1. stol. (Lazar 2003, 40, 70). Pridane so bile tudi v grobove severnoemonske
nekropole (Plesničar-Gec 1972, T. 24: 7, T. 29: 1, T. 87: 16). Kronološko je izpovedna
tudi najdba balzamarija iz SE 1361 (kat. 117). Po obliki dna lahko sklepamo da
pripada enemu od cevastih balzamarijev tipa 8.6.1.- 8.6.4., katere Lazarjeva datira v
1., 2. in 3. stol. (Lazar 2003, 175-180, sl. 50).
Med steklenim posodjem izstopata

manjša odlomka ostenij posod, izdelanih v

mozaični tehniki z ulivanjem v kalup iz plasti SE 1363 (kat. 151, 152). Glede na
dejstvo da so v 1. stol. izdelki iz pihanega stekla prevladali na trgu in je upadlo
zanimanje za obarvane izdelke (Lazar 2003, 32), menimo da odlomka lahko datiramo
vsaj na začetek 1. stol.
Ohranjen je del dna in ostenja steklenice s kvadratnim trupom iz modrikastozelenega
oz. naravno obarvanega stekla (kat. 156). Brez ohranjenega ustja in ročaja težko
natančno opredelimo tip steklenice, vemo le da gre za eno od kvadratnih steklenic z
ročaji tipa 6.3. oz. različici 6.3.1 ali 6.3.2, ki jih Lazarjeva datira v obdobje od druge
polovice 1. in v 2. stol (Lazar 2003, 148-151). Pojavljajo se tudi kot pridatek v
emonskih grobovih (Petru 1972, T. 7: 10; Plesničar Gec 1972, T. 207: 28, 29).
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Melonasti jagodi tipa Riha 11.1.1. sta bili najdeni v polnilu erozije SE 1450 in plasti
SE 1363 (kat. 114, 158), ki so se pojavile v 1. stol, najbolj razširjene pa so bile v drugi
polovici 1. in v začetku 2. stol. (Riha 1990, 80, T. 33-35: 758-1145).
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5.2.

Srednji-Novi vek (Faza 2)

Drugo fazo razvoja najdišča datiramo v širok časovni spekter srednjega in novega
veka. To fazo predstavljajo plast SE 1201, ki pokriva celoten tloris najdišča z izjemo
južnega dela, kjer domnevamo, da je bila kasneje odstranjena oz. uničena. Njen
nastanek razlagamo z naravno sedimentacijo v širokem časovnem razponu skoraj
tisočletja in pol, vse od odhoda Rimljanov s tega prostora pa do izgradnje Tobačne
tovarne. Sestava plasti kaže, da je bila kot posledica obdelovanja močno
preoblikovana na podlagi česar sklepamo, da je bilo področje namenjeno kmetijski
rabi ali pa je bilo zatravljeno. Agrarno rabo potrjuje tudi Franciscejski kataster iz 19.
stoletja (slika10). V njej se pojavlja tako srednjeveška kot novoveška lončenina (kat.
195-199), prevladuje pa keramično gradbeni material.
Z nivoja te plasti sta bili v osrednjem delu najdišča vkopani dve jami: jama SE 1464
ter jama SE 1466. Zapolnjeni sta bili s podobno plastjo melja oz. glinastega melja,
med katero so bili pomešani odlomki keramičnega gradbenega materiala ter drobci
oglja, v jami SE 1466 tudi kos žlindre (SE 1463 in SE 1465).

GRADIVO
SREDNJI VEK
Srednjeveških oziroma poznosrednjeveških najdb je bilo prepoznanih vsega 10 kosov.
Gre za manjše odlomke ostenij loncev, ki kažejo sledove oblikovanja na vretenu,
možno pa je da so bili prostoročno izdelani in le dodelani na vretenu. Vsi odlomki se
močno razlikujejo od novoveških po lastnostih keramične mase: ta je redukcijsko
žgana, na preseku so vidne številne luknjice saj je keramična masa bila slabo
pregnetena. Tudi na površini odlomka so luknjice, nastale z izgorevanjem organskih
primesi v keramični masi med žganjem posode. Edino ohranjeno ustje v tej fakturi je
bilo odkrito v SE 1430 (kat. 186). Po fakturnih lastnostih kose lahko primerjamo z
najdbami loncev z Gradišča na Veliki Planini, s planine Podvežak in s planine Na
stanu pod Kamniškim sedlom, katere Katja Predovnik datira v obdobje od 12. do
začetka 15. stol. (Predovnik 2006, 184-185, Sl. 1). Posamezni odlomki ostenij so
prisotni v plasteh SE 1201, SE 1475, SE 1431, v plasteh SE 1361 in 1363.
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NOVI VEK
Med novoveškim keramičnim gradivom nismo prepoznali najdb starejših od 18. stol.
Med namizno lončenino so najbolj pogosti lonci z glazuro v različnih barvah
(največkrat z rumeno, rjavo in zeleno glazura), sledijo jim kuhinjski lonci brez
glazure. Največji delež novoveških najdb je v plasteh 1000 (32,44 % 29,92 %), 1201
(19,54 % / 10,38 %) in 1002 (12,13 % / 11,76 %), medtem ko v ostalih SE-jih odstotek
novoveških najdb ne presega 5 %. V plasti SE 1201 smo odkrili odlomka pokrova z
zeleno glazuro, oba imata kljunasto zadebelitev na notranjosti ustja kar jih loči od
srednjeveških pokrovov, ki so imeli ustje zadebeljeno na zunanji strani (Predovnik
2006, 191) (kat. 197, 198).
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Slika 37: Tlorisni načrt faze 2 - srednji-novi vek.
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5.3.

Tobačna tovarna (Faza 3)

Največjo spremembo prostor doživi proti koncu 19. st., ko ljubljanski občinski svet
odstopi zemljišče med železniško progo proti Trstu in Tržaško cesto gradnji takrat
največjega industrijskega obrata v Ljubljani, Tobačne tovarne. Gradnja tovarne se
prične leta 1871 in se v prvi fazi zaključi leta 1876 (Mihelič 2002, 73-74).
Obravnavano območje je v tej prvi fazi namenjeno zelenim površinam znotraj
tovarniškega kompleksa, kot priča tlorisni načrt tovarne iz leta 1910. 6 Ostanke te
ozelenitvene ureditve predstavlja močno premešana in prekoreninjena plast SE 1002.

Slika 38: Območje raziskav umeščeno na lokacijski načrt Tobačne tovarne iz leta 1910 (vir: ZAL;
Zgodovinski arhiv Ljubljane LJU 334 – Načrti 019-001, 019-002 Tobačna).

Številne jame odkrite na nivoju plasti SE 1002, predstavljajo odpadne jame iz času
delovanja Tobačne tovarne
Cel niz jam in stojk odkritih v južnem delu najdišča, ki kažejo popolnoma pravilen
tloris pripisujemo ostalinam točkovnih temeljev skladišča soli. Ta objekt je bil
postavljen nekje do leta 1928, na jugovzhodnem delu tovarniškega kompleksa, kot
kaže situacijski načrt streh objektov iz tega leta.

6

Natančneje se ta prostor navaja kot Direktorjev vrt.
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Sliki 39: Pogled na ostanke objektov Tobačne tovarne.

Slika 40: Območje raziskav umeščeno na lokacijski načrt streh Tobačne tovarne iz leta 1928 (vir: ZAL;
Zgodovinski arhiv Ljubljane LJU 334 - Načrti 019-009, 019-010 Tobačna).
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Slika 41: Tlorisni načrt objektov in struktur Tobačne tovarne (faza 3).
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6. KATALOG STRUKTUR
Opisi

arheoloških

struktur

(jam,

jarkov, itn) so urejeni kronološko. Vse
risbe so v merilu 1:20, razen kjer je
navedeno

drugače.

Navedene

so

posamezne številke straigrafskih enot
(SE) in njihovi opisi. Če so najdbe iz
posamezne SE uvrščene v katalog
najdb je to navedeno v oklepaju. Pri
dodatnih

analizah

gradiva

pri

posameznih SE so navedene ključne
ugotovitve. Na koncu kataloškega opisa
sledijo mere v metrih.
Rimska doba
Faza-1a (nivo obrečnih tal SE
1361)
Cesta (2. nivo) - SE 1480 (cestišče), SE
1485 (sediment), SE 1482, 1484
(obcestni jarki); 1481, 1483 (polnila
obcestnih jarkov), SE 1508, SE
1509=1510=1514, SE 1511, SE
1512=1513=1515, 1516, 1517, 1518
(odtisi kolesnic); (glej sliko 22 )
Čez osrednji del najdišča, je potekala
rimska cesta, usmerjena JV-SZ (z
rahlim odklonom proti zahodu). V kv.
D-G/14-16 je ležalo kamnito tlakovanje
ene

vrste

apnenčevih

(62%)

peščenjakovih (30%) prodnikov ter

in

peščenjakovih lomljencev (3%) (3 do
10 cm). Med njih pomešani odlomki
keramičnega

gradbenega

materiala

(5%) in živalske kosti (0,5%) (SE 1475)
- cestišče prvega nivoja rimske ceste.
Dl. 15,3m, š. 3,2m, db 0,1m.
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Na cestišču vidne sledi kolesnic: SE

oljenke (kat. 6) ter kosti konja (Equus

1508 (kv. E/16; 1,8x0,24x0,03m), SE

caballus) - severni obcestni jarek 1.

1509=1510=1514

faze.

(kv.

E,F/14-16;

10,34x0,13x0,06m), SE 1511 (kv. E/15;

Dl. 55,8m, š. 1,30m, gl. 0,45m.

1,56x0,31x0,026m)

V kv D-L/8-15; 18 linearen vkop s

1513=1515

(kv.

in

SE

E-G/15;

1512=

4,3x0,24x

0,03m). 7
Po odstranitvi ceste SE 1475 na spodaj
ležeči plasti SE 1361 vidne sledi
kolesnic:

SE

1516

(kv.

F/14,

15;

5,3x0,39x0,038m), SE 1517 (kv. EG/14, 15; 8,4x0,47x0,05m) ter SE 1518

presekom v obliki črke U. Na dnu
vkopa se je izoblikovala ožja in nekaj
centimetrov

globoka

erozijska

poglobitev, ki je bila verjetno posledica
tekoče vode v jarku. Dno je namreč
imelo

konstanten

padec

v

severozahodni smeri (SE 1484=1436).

(F,G/15; 1,1x0,3x0,017m).

Zapolnjen

Cestišče je prekrival sediment temno

glinastim meljem z apnenčevimi (15%;

rumeno rjavega meljastega peska z

do 15cm) in peščenjakovimi (10%; do

apnenčevimi prodniki (10%; do 1cm),

10cm) prodniki, odlomki keramičnega

drobcev

gradbenega

keramičnega

gradbenega

s

svetlo

olivno

materiala

rjavim

(5%)

(SE

materiala (5%) in živalskih kosti 0,5%,

1483=1435). V kv. F/15 v njem

SE 1485 - sediment na cestišču SE

skeleta domačega goveda (Bos taurus)

1475.

(SE 1505). Absolutna datacija 2053+25

Na obeh straneh cestišča sta potekala

BP, kar ob standardni deviaciji 1σ

obcestna jarka.

(68,2% verjetnost) pomeni razpon med

V kv. D-L/9-17 linearen vkop s strmimi

110-35 cal BC (58,7% verjetnost) oz.

stenami in ravnim dnom (presek oblike

30-20 cal BC (4,3% verjetnost), oz. 15-1

črke U) (SE 1482). Zapolnjen s svetlo

cal BC (5,2% verjetnost), ob 2σ (95,4%

olivno rjavim glinastim meljem z

verjetnost) pa med 170 cal BC-5 cal AD

apnenčevimi

Dl. 54,7m, š. 1,6m, gl. 0,2-0,72m.

(3%;

do

7cm)

in

del

peščenjakovimi (2%; do 5cm) prodniki,
večjimi

odlomki

keramičnega

gradbenega materiala (2%) in drobcev
oglja (2%) (SE 1481). V njem odlomek
7

Sledi kolesnic se nekje še izraziteje kažejo v plasti
SE 1361, v katero so bili odtisnjeni kamni
tlakovanja SE 1475.
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Peč - SE 1501, 1503 (vkop), 1500, 1504
(polnilo), 1474 (proces).
V

kv.

G/12-13

je

ležal

močno

poškodovan vkop ovalne oblike, z
navpičnimi

robovi

in

popolnoma

ravnim dnom SE 1501. Vkop
zapolnjeval

rjav

glinast

melj

je
z

apnenčevimi prodniki (10%; do 8cm),
odlomki

keramičnega

materiala (3%).
najdena

gradbenega

V njem sta bila

odlomka

rimskega

transportnega posodja (SE 1500). Db.
0,15m
Na dnu vkopa je ležala plast prežgane
meljaste

gline

(SE

1474),

ki

je

predstavljala uporabno površino peči.
Db. 0,03m.
Šlo je za vkopano peč, ki je bila močno
poškodovana z recentnimi posegi.
Dl. 1,5m, š. 1,2m, gl. 0,15m.
SE 1503 (kv. G/13) - vkop nepravilne
oblike z banjasto obliko v profilu, ki se
je na severozahodu priključil vkopu
peči (SE 1501). Zapolnjen je bil s temno
sivo rjavo

meljasto glino, ki je bila

pomešana med večje kose oglja (70%)
ter kose prežgane gline (20%) (SE
1504).
Vkop je predstavljal predprostor za
čiščenje notranjosti peči. Dl. 0,71m, š.
0,48m, gl. 0,03m
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Jama - SE 1495 (vkop), 1494 (polnilo)
V kv. G/21 je ležal vkop okrogle oblike
s presekom v obliki črke U (SE 1495).
Zapolnjena je bila z rjavim peščenim
meljem

z

drobnimi

odlomki

keramičnega

gradbenega

materiala

(2%) (SE 1494).
Pr. 0,61, gl. 0,22m.
Jama - SE 1497 (vkop), SE 1496
(polnilo)
V kv. H/20 je ležal ovalen vkop s
presekom v obliki črke U (SE 1497).
Zapolnjen je bil z rjavim peščenim
meljem

z

drobnimi

odlomki

keramičnega

gradbenega

materiala

(1%) (SE 1496).
Dl. 0,46m, š. 0,34m, gl. 0,09m
Jama - SE 1499 (vkop), SE 1498
(polnilo), SE 1502 (živalski skelet)
(1:40)
V kv. H/20 je ležal ovalen vkop s
presekom v obliki črke U (SE 1499).
Zapolnjen je bil z rjavim peščenim
meljem z apnenčevimi prodniki (5%;
do

15cm),

drobnimi

odlomki

keramičnega

gradbenega

materiala

(2%) ter ogljem (2%) (SE 144). Na dnu
jame skoraj v celoti ohranjen skelet
domačega goveda (Bos taurus) (SE
1502).
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Jama - SE 1489 (vkop), SE 1488
(polnilo)
V kv. E,F/19 je ležal okrogel vkop s
presekom v obliki črke U (SE 1489).
Zapolnjen je bil z zelo temno sivim
peščenim

meljem,

drobne

odlomke

ki

je

vseboval

keramičnega

gradbenega materiala (2%) (SE 1488).
Pr. 0,51m, gl. 0,69m.

Jama - SE 1491 (vkop), SE 1490
(polnilo)
V kv. D/21 je ležal plitev vkop
nepravilne oblike s preseko v obloki
črke U (SE 1491). Zapolnjen je bil z
temno sivo rjavim peščenim meljem z
peščenjakovimi prodniki (1%; do 1cm),
odlomki

keramičnega

gradbenega

materiala (5%) in ogljem (1%) (SE
1490).

V

njem

je

ležal

odlomek

rimskega namiznega posodja.
Dl. 1,5m, š. 0,6m, gl. 0,06m.
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Jama - SE 1493 (vkop), 1492 (polnilo)
(merilo 1:40)
V kv. C, D/19 je ležal plitev vkop
nepravilne oblike s presekom v obliki
črke U (SE 1493). Zapolnjen je bil s
temno sivo rjavim peščenim meljem z
peščenjakovimi prodniki (3%; do 2cm),
odlomki keramičnega gradbenega
materiala (3%), drobci stekla (0.5%) in
ogljem (1%) (SE 1492). V njem sta
ležala odlomka rimskega kuhinjskega
posodja.
Dl. 2,6m, š. 1,6m, gl. 0,1m.

Jama - SE 1524 (vkop), 1523 (polnilo)
V kv. K/18 je ležala ovalen vkop s
presekom v obliki črke U (SE 1524).
Zapolnjen je bil s temno sivo rjavim
meljem v

katerem so

bile poleg

odlomkov

keramičnega

gradbenega

materiala

(2%)

ter

živalske

kosti

(predvsem zobje) (SE 1523).
Dl.

1,5m,

š.

1,1m,

gl.

0,3m.
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Jarek - SE 1526 (vkop), SE 1525

m x0,06m), močno poškodovana s

(polnilo)

kasnejšima vkopoma.

Na severovzhodnem robu sektorja (kv.
A/6-8) je ležal linearen vkop ki je
potekal v smeri V-Z (SE 1526). V
preseku

je

bil

banjaste

oblike.

Zapolnjen je bil z zelo temno rumeno
rjavi

glinenim

keramičnega

meljem

s

gradbenega

odlomki
materiala

(10%), namizne lončenine ter drobci
oglja (5%) (SE 1525).
Dl. 7m, š. 0,64, gl. 0,09m.

Faza-1b (nivo tal SE 1363)
Grob (1001) - SE 1447 (vkop); SE 1446,
1454 in 1462 (grobna konstrukcija); SE
1452 (žara); SE 1445, 1451, 1453, 1461
(polnila);
Grob je ležal v kv. E19. Bil je deloma
poškodovan z recentnim vkopom na
zahodni in rimskim vkopom SE 1449
severni strani. 8
Grobna jama je bila oglate oblike z
nekoliko

zaobljenimi

robovi

in

presekom v obliki črke U (SE 1447). Na
rob grobne jame je bila postavljena
grobna struktura. Na severni rob je bila
postavljena tegula (SE 1446; 0,53x 0,4

Južni in zahodni rob jame nista bila
ohranjena.

8
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Grobna jama je bila zapolnjena s tremi
polnili. Na vrhu je ležala plast rjavega
melja z manjšimi apnenčevimi (1%) in
peščenjakovimi prodniki (2%; <1cm),
odlomki

keramičnega

gradbenega

materiala (10%), drobcev oglja (3%) in
manjšimi kosi prežganih kosti (2%). Na
vzhodni rob je bila postavljena tegula
SE 1454 (0,38x0,18x0,08m). Na dnu
grobne jame je ležal kos zooglenelega
lesa, ki je predstavljal leseno dno
grobne

strukture

(SE

1462;

0,27x0,14x0,037 m).
(SE 1445; db. 0,15m). Pod njim je
ležala

plast

glinastega

melja

z

apnenčevimi prodniki (1%; <1cm) ter
drobci

keramičnega

gradbenega

materiala (3%), žganih kosti (5%) in
oglja (5%) (SE 1451; db. 0,1m). V njem
trije železni žeblji (kat. 2-4). Polnilo je
deloma prekrivalo stekleno žaro (SE
1452; kat. 1). Notranjost žare je bila
zapolnjena z meljastim polnilom z
drobci ožganih kosti pokojnika (starost
ob smrti: adultus-maturus; med 20 in
40 let; 15%) in oglja lesnih vrst bukve
(Fagus) in gabra (Carpinus) (1453).
Žara pokojnika je bila položena na
plast temno sivo rjavega glinastega
melja z majhnih drobcev oglja (0,5%)
(SE 1461; db. 0,09 m), ki je ležala na
leseni podlagi (SE 1462).
Dl. 0,65m, š. 0,33m, gl. 0,35m.
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Cesta (2. nivo) - SE 1480 (cestišče), SE
1470, 1472 (obcestna jarka), 1469, 1471
(polnila obcestnih jarkov); (glej sliko 30)
SE 1480 (kv. D-F/14-17) - kamnito
tlakovanje iz apnenčevih (45%; 520cm) in peščenjakovih (30%; 520cm)

prodnikov,

lomljencev
odlomkov

(15%;

peščenjakovih
15-25cm)

keramičnega

ter

gradbenega

materiala (10%). Gre za drugi nivo
cestišča rimske ceste.
Dl. 11,7m, š. 2,7m, db 0,25m.
Na obeh straneh cestišča sta potekala
obcestna jarka.
SE 1470 (kv. D-F/13-15) - linearen
vkop

banjaste

zapolnjen

z

apnenčevimi

oblike
rjavim

(1%;

v

profilu,

meljem

z

1cm)

in

do

peščenjakovimi (3%; do 4cm) prodniki,
odlomki

keramičnega

gradbenega

materiala (5%), živalskimi kostmi (2%)
ter drobci oglja (10%) (SE 1469) - južni
obcestni jarek 2. faze.
Dl. 14,8m, š. 1,2m, gl. 0,14m.
SE 1472 (kv. D-G/14-17) - linearen
vkop

banjaste

oblike

v

profilu,

zapolnjen z temno sivo rjavim meljem z
apnenčevimi prodniki (1%; do 1cm),
odlomki

keramičnega

gradbenega

materiala (3%), ter drobci oglja (2%)
(SE 1471) - severni obcestni jarek 2.
faze.
Dl. 15,5m, š. 1,2m, gl. 0,09m.
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Jarek - SE 1407 (vkop), SE 1406, 1425
in 1424 (polnilo)
Linearen vkop (SE 1407) je ležal na
zahodnem delu območja raziskav (kv.
K/1-2, J/3, H/4-5, G/6, F/7, E/7-8,
D/9, C/9-10, B/10-11, A/12), usmerjen
severozahod-jugovzhod. V profilu je
imel banjasto obliko. Najbolje je bil
ohranjen v osrednjem delu (sektor 1),
na robovih pa močno poškodovan z
recentnimi posegi. Zapolnjen je bil s
tremi polnili. Na vrhu je ležala olivno
rjava meljasta glina z apnenčevimi
prodniki (1%; do 1cm), večjimi odlomki
keramičnega

gradbenega

materiala

(15%), drobci oglja (1%), odlomkov
stekla (1%) ter kosi železa (1%). V njem
fino namizno posodje (kat. 82-83) in
stekleno namizno posodje (kat. 89),
kuhinjsko posodje (kat. 84), amforisk
(kat. 86), odlomka oljenk (kat. 87-88),
kadilnice (kat. 85) ter novec, datiran
med 69-81 n. št. (Vespasianus ali
Titus) (SE 14o6; db. 0,09m).
Pod njim je ležala temno sivo rjava
meljasta glina z apnenčevimi prodniki
(5%;

do

5cm),

peščenjakovimi

lomljenci (5%; do 10cm), odlomki
keramičnega

gradbenega

materiala

(10%) ter drobci oglja (15%). V njem
namizno (kat. 77), kuhinjsko (kat. 78)
in transportno posodje (kat. 79),
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odlomek steklene posode (kat. 80) ter

AD. Paleobotanična analiza zooglenelih

novec datiran v čas 1.-2. stol. n. št.

rastlinskih ostankov iz tega polnila pa

(nedoločljiv) (SE 1425; db. 0,05m).

je pokazala prisotnost lesnih vrst bukve

Nahajalo se je le v osrednjem delu
jarka (kv. F/7, E/7-8, D/9, C/9-10,
B/10). Na dnu je ležala rjava meljasta

(Fagus),

hrasta

(Quercus),

javorja

(Acer) in leske (Corylus).
Dl. 43,6m, š. 0,91, gl 0,25m.

glina z peščenjakovimi prodniki (2%;
do

15cm),

večjimi

keramičnega

odlomki

gradbenega

materiala

(25%), drobci oglja (10%), odlomkov
stekla (2%), kosi kovinskih predmetov
(0,5%)

ter

lončenine.

številnimi

odlomki

V njem fino namizno

posodje: skyfos z reliefom (kat. 7),
sigilatni krožnik (kat. 8) ter skodele
tankih
posodje

sten
(kat.

(kat.

9-13),

14-34,

58,

namizno
61-67),

kuhinjsko (kat. 35-45) in transportno
posodje (kat. 49-53), odlomki kadilnic
(kat. 46-48) in oljenk (kat. 54-57) ter
dva keramična talilna lončka (kat. 5960). Med steklenenim gradivom še
balzamarija (kat. 68-69) ter žeton iz
steklene mase (kat. 70) ter kovinsko
gradivo (kat. 71-75), med katerim tudi
novec datiran v čas 1.-2. stol. n. št
(nedoločljiv)

(SE 1424; db. 0,12m).

Absolutna datacija: 1935+30 BP, kar
ob standardni deviaciji 1σ (68,2%
verjetnost) pomeni razpon med 25-90
cal AD (57,4% verjetnost) oz. 105-120
cal AD (10,8% verjetnost), ob 2σ
(95,4% verjetnost) pa med 1-130 cal
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Jarek - SE 1427 (vkop), 1426 (polnilo)
V kv. A/9 , B/10, B-D/10 in E,F/11) je
ležal

linearen

vkop

(SE

1427),

usmerjen S-J. V profilu je imel obliko
črke V z ravnim dnom in robovoma
pod kotom ca 45°. Zapolnjen je bil s
precej homogenim polnilom svetlo
olivno

rjavega

glinenega

melja

z

apnenčevimi prodniki (3%; do 3cm),
odlomki

keramičnega

gradbenega

materiala (5%), drobci oglja (1%) ter
odlomki stekla (2%). V njem odlomki
finega

namiznega

(kat.

91-92),

kuhinjskega (kat. 93) in transportnega
keramičnega posodja (kat. 95, 97),
odlomek kadilnice (kat. 94) in steklene
posode (kat. 96) (SE 1426). Dl. 26,6m,
š. 1,4, gl 0,5m.
Jarek - SE 1432 (vkop), SE 1431
(polnilo) (merilo 1:40)
V kv E-I/2 in J-K/2-3 je ležal linearen
vkop (SE 1432), ki je potekal v smeri SJ z rahlim odklonom na SZ oz. JV,
vzporedno z jarkom SE 1415. Na
južnem delu je bil v profilu banjaste
oblike, ki pa je nato proti severu, v
sektorju 3, vse bolj prehajala v obliko
črke V. Zapolnjen je bil s sivo rjavim
glinenim

meljem

z

apnenčevimi

prodniki (3%; do 3cm), peščenjakovimi
prodniki

(2%;

keramičnega

do

7cm),

gradbenega

odlomki
materiala

odlomki stekla (1%), drobci oglja (2%)
ter odlomki rimske lončenine (SE
1431). V njem fino namizno posodje,
(kat. 98-100) in namizno posodje (kat.
101-102, 104) pečatna oljenka (kat.
103).
Dl. 17,04m, š. 2,1, gl 0,9m.

(10%),
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Jarek - SE 1434 (vkop), SE 1433
(polnilo) (merilo 1:40)
Na severozahodnem robu je ležal
linearen vkop (SE 1434), ki je potekal v
smeri S-J, vzporedno z jarkom SE
1427. V profilu je imel obliko črke U, na
severnem robu pa se je na dnu začela
oblikovati erozijska poglobitev. Vkop je
bil

zapolnjen

z

zelo

temno

sivo

meljasto glino z apnenčevimi prodniki
(2%; do 2cm), odlomki keramičnega
gradbenega materiala (5%), drobci
oglja (0,5%) in ročaj sigilatnega vrča
(kat. 105).
Dl. 38,1m, š. 1,3, gl 0,54m.

Jarek - SE 1507 (vkop), 1506 (polnilo)
V kvadrantih I-K/0-2 je ležal linearen
vkop (SE 1507), ki je potekal v smeri
JZ-SV. V preseku je bil banjaste oblike
in zapolnjen z zelo temno sivo meljasto
glino s peščenjakovimi prodniki (2%;
do 5cm), apnenčevimi prodniki (2%;
do 8cm) in odlomki keramičnega
gradbenega materiala (3%) (SE 1506).
Dl. 14,5m, š. 1m, gl. 0,37m).
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Jarek - SE 1415 (vkop), SE 1414
(polnilo)
V kv. A-G in J-K/8 je ležal linearen
vkop (SE 1415), ki je bil usmerjen S-J, z
rahlim odklonom proti SZ oz. JV. V
profilu je imel obliko črke U. V
osrednjem delu je bil v celoti uničen z
recentnimi posegi. Zapolnjen je bil s
temno sivo rjavim meljem z

Jarek - SE 1429 (vkop), SE 1428
(polnilo)
Ob južnem robu (kv. A/6-8) je ležal
linearen vkop smo SE 1429, ki je
potekal v smeri V-Z.

Odkrili smo le

njegov severni rob, medtem ko je bil
preostali del jarka v celoti uničen z
recentnimi posegi. Zapolnjen je bil z
zelo temno sivo rjavo glinenim meljem
s peščenjakovimi prodniki (2%; do
5cm),

odlomki

keramičnega

gradbenega materiala (2%) ter drobci
oglja (1%) (SE 1428). Dl. 11,3m, š. 0,15
do 0,35m.
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Jama - SE 1442 (vkop), 1441 (polnilo)
V kvadrantu G/19 je ležal vkop (SE
1442), ki je bil okrogle oblike v tlorisu
in profila v obliki črke U. Zapolnjen je
bil

apnenčevimi

lomljenci

(5%;

20x10x8cm), apnenčevi prodniki (3%;
do

3cm),

odlomki

keramičnega

gradbenega materiala (10%), ter drobci
oglja

(1%).

poškodovan

V

polnilu

apnenčast

je

ležal

klesanec

z

dvema obdelanima robovoma.
Pr. 0,5, gl. 0,58m.

Jama - SE 1477 (vkop), 1476 (polnilo)
(merilo 1:40)
V kv. I/19,20 je ležal vkop nepravilne
oblike s presekom v obliki črke U (SE
1477). Zapolnjen je bil z olivno rjavim
peščenim meljem z apnenčevimi (1%;
do 2cm) in peščenjakovimi prodniki
(1%; do 5cm), odlomki keramičnega
gradbenega materiala (10%), drobci
oglja (1%) ter odlomka steklenih posod
(kat. 106-107) (SE 1476). V njem tudi
odlomek morda srednjeveškega lonca
(kat. 186).
Dl. 3,8m, š. 1,2m, gl. 0,4m.
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Jama - SE 1479 (vkop), SE 1478
(polnilo)
V kv. I/19 je ležal ovalen vkop s
poševnimi

stenami

in

konkavnim

dnom (SE 1479) Zapolnjen je bil s
peščenim

meljem

z

apnenčevimi

prodniki (2%; do 10cm), odlomki
keramičnega

gradbenega

materiala

(10%), stekla (0,5%) in večjo količino
oglja (10%) in predvsem prežganega
peščenjaka (20%) (SE 1478). V polnilo
je ležal kos rimskega kuhinjskega
posodja in odlomek pihanega stekla.
Jama

je

verjetno

služila

kot

kratkotrajno kurišče.
Dl. 1,02m, š. 0,96m, gl. 0,27m.
Jama - SE 1449 (vkop), 1448 (polnilo)
V kv.

D/19 je ležal plitev vkop

nepravilne oblike v tlorisu in presekom
v obliki črke U v profilu (SE 1449).
Zapolnjen je bil s temno rumeno
rjavim meljem z apnenčevimi prodniki
(2%; do 2cm), odlomki keramičnega
gradbenega materiala (3%), ter ogljem
(2%) (SE 1448). Jama je na severu
presekala rimski žarni grob 1001. Na
vrhu

polnila je ležal večji odlomek

tegule, ki se je odlomil od tegule (SE
1454), dela grobne konstrukcije groba
1001. Dl. 0,62m, š. 0,27m, gl. 0,1m.
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Srednji - novi vek
Jama - SE 1464 (vkop), 1463 (polnilo)
V kv. C/12 je ležal ovalen vkop s
presekom v obliki črke U (SE 1464). Na
vzhodnem delu je bil presekan z
recentnimi vkopom. Zapolnjen je bil s
temno rjavim meljem z apnenčevimi
prodniki

(2%;

keramičnega

do

2cm),

gradbenega

odlomki
materiala

(2%) in ogljem (1%) (SE 1463).
Dl. 0,9m, š. 0,6m, gl. 0,25m.

Jama - SE 1466 (vkop), 1465 (polnilo)
V kv. C/12 je ležal plitev ovalen vkop s
presekom v obliki črke U (SE 1466). Na
vzhodnem delu je bil presekan z
recentnimi vkopom. Zapolnjen je bil s
temno rumeno rjavim glinenim meljem
z apnenčevimi prodniki (2%; do 3cm),
odlomki

keramičnega

gradbenega

materiala (5%) in večjimi kosi oglja
(1%) in kosom žlindre (SE 1465).
Dl. 1,2m, š. 0,53m, gl. 0,07m.
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7. KATALOG GRADIVA
Gradivo hrani MGML, Ljubljana.
Opis najdb je izveden po Horvat (1999, 145).
Kriteriji:
Zrnatost
zelo fino – zrna velikosti pod 0,2 mm v
keramični masi
fino – zrna velikosti od 0,2 do 0,5 mm v
keramični masi
drobno – zrna velikosti od 0,5 do 1.0 mm v
keramični masi
srednje – zrna velikosti od 1,0 do 2,0 mm v
keramični masi
zrnata – zrna velikosti od 2,0 do 3,0 mm v
keramični masi
grobo – zrna v keramični masi večja od 3 mm
Trdota
mehka (1. in 2. stopnja po Mohsu)
trda (3. in 4. stopnja po Mohsu)
zelo trda (5. in 6. stopnja po Mohsu)
izredno trda (7., 8. in 9. stopnja po Mohsu)
Kratice
d.=debelina
dol.=dolžina
pr.=premer
š.=širina
v.=višina
Fakturne skupine:
Severnoitalska sigilata, ITA TS: barva
površine=barva preseka: 7.5YR 7/4 roza, 5YR
6/6 - 7/6 rdečkasto rumena; barva premaza:
2.5YR 4/6 rdeča, 2.5YR 6/6 svetlo rdeča, 10R
4/4 rdeča; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka do
zelo mehka.
Afriška sigilata, ATS: barva površine=barva
preseka: 10R 5/8 rdeča, 2.5YR 5/8 rdeča;
barva premaza: 10R 5/8 – 6/8 rdeča do svetlo
rdeča; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka.
Keramika tankih sten, KTS A: barva
površine=barva preloma: 2.5YR 6/8 svetlo
rdeča; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa, brez vključkov; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda.
Keramika tankih sten, KTS D: barva
površine: 2.5Y 4/1 temno siva; barva preseka:
5YR 4/3 rdečkasto rjava; sestava: fino zrnata

keramična masa, gosti zelo drobni vključki;
žganje: oksidacijsko, v končni fazi redukcijska
atmosfera; trdota: zelo trda.
Knidska reliefna keramika, KR: barva
površine=barva preseka: 5YR 6/6 rdečkasto
rumena; barva premaza: 10R 5/6 rdeča;
sestava: fino zrnata keramična masa, zelo gosti
vključki; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka.
Namizna keramika, NK: barva
površine=barva preseka: 7.5YR 7/6 rdečkasto
rumena, 7.5YR 8/4-8/3 roza; sestava: fino do
drobno zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka do trda/zelo trda.
Namizna keramika, NK1: barva površine:
5YR 5/6 rumenkasto rdeča, 7.5YR 7/6
rdečkasto rumena; barva preseka: 5YR 4/6
rumenkasto rdeča, 5YR 6/8 rdečkasto rumena
; sestava: srednje zrnata keramična masa,
vključki so zelo drobni, zelo gosti, pesek,
kremen, črni drobni delci; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda do zelo trda.
Namizna keramika novoveška, NVK:
barva površine=barva preseka: 10YR 7/2 svetlo
siva, 7.5YR 8/3 roza; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda.
Kuhinjska keramika, KK: barva
površine=barva preseka: lisasta; sestava: grobo
zrnata keramična masa; žganje: stihijsko;
trdota: trda.
Kuhinjska keramika, KK1: prostoročno,
dodelava ustja in obdelava površine na
vretenu; barva površine=barva preseka: lisasta;
sestava: grobo zrnata keramična masa, srednje
gosti vključki pesek, sljuda, kremen, drobni
beli delci, organski vključki; žganje: stihijsko;
trdota: trda.
Severnojadranska kuhinjska keramika,
SKK: barva površine: lisasta rdečkasto
rumena do rjava; sestava: grobo zrnata
keramična masa, zelo gosti vključki: pesek,
sljuda, grobe luske skrilavca; žganje:
oksidacijsko; trdota: zelo trda.
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Kampanska kuhinjska keramika, KK
IMP: barva površine=barva preseka: 2.5YR
5/6 rdeča; sestava: grobo zrnata keramična
masa, srednje gosti vključki: drobni beli in
temno sivi delci, zelo gosti
vključkisljuda/kremen?, zdrobljena keramika
;žganje: oksidacijsko; trdota: trda.
Kampanska kuhinjska keramika, KK
IMP1: barva površine=barva preseka: 7.5YR
5/4 rjava; barva premaza: 10YR 4/6 rdeča;
sestava: grobo zrnata keramična masa, srednje
gosti vključki: drobni beli in temno sivi delci,
sljuda/kremen?, zdrobljena keramika ;žganje:
oksidacijsko; trdota: trda.
Kuhinjska keramika, srednji vek, KKS:
barva površine: 7.5YR 6/4 svetlo rjava; barva
preseka: 10YR 2/1 črna; sestava: drobno zrnata
keramična masa, porozna površina; žganje: v
začetku redukcijsko, v zaključni fazi
vzpostavljena oksidacijska atmosfera; trdota:
trda.
Egejska kuhinjska keramika, EK: barva
površine=barva preseka: 2.5YR 5/6 rdeča;
sestava: grobo zrnata keramična masa, zelo
gosti vključki vulkanskega peska, sljuda;
žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda.
Melnice, MEL: barva površine=barva
preseka: 5YR 6/6 rdečkasto rumena; sestava:
drobno zrnata
keramična masa, srednje gosti vključki sljude,
pepela, zdrobljena keramika, beli delci; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda.

keramična masa, zelo goste primesi-pesek,
zdrobljena keramika, temni delci; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda.
Oljenke volutne, OV: barva površine=barva
preseka: 7.5YR 6/4 svetlo rjava, 10YR 7/4 zelo
bledo rjava; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa, brez vključkov; žganje: oksidacijsko;
trdota: zelo mehka do mehka.
Oljenka volutna s premazom, OV1: barva
površine=barva preseka: 7.5YR 8/4 roza; barva
premaza: 7.5YR 4/1 temno siva; sestava: zelo
fino zrnata keramika; žganje: oksidacijsko;
trdota: zelo mehka.
Oljenka, O1: barva površine=barva preloma:
2.5YR 6/8 svetlo rdeča; sestava: zelo redki
vključki, delci zdrobljene keramike veliki do
0,3 mm; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka.
Oljenka pečatna, OP: barva površine=barva
preseka: 2.5YR 5/8 rdeča, 5YR 6/6 rdečkasto
rumena, 7.5YR 7/6 rdečkasto rumena; sestava:
fino do drobno zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka.
Faktura nedoločena, FN: barva
površine=barva preseka: 7.5YR 6/4 svetlo
rjava; barva premaza: 2.5YR 5/4 rdečkasto
rjava; sestava: drobno zrnata keramična masa,
srednje gosti vključki, hrapava površina;
žganje: oksidacijsko.

Amfora,AMF: barva površine=barva
preseka: 10YR 7/4 zelo bledo rjava; sestava:
fino zrnata keramična masa, prisotna sljuda,
temni delci; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka.
Amfora, AMF1: barva površine=barva
preseka: 5YR 7/6, 7.5YR 6/6 rdečkasto
rumena; sestava: srednje do grobo zrnata
keramična masa, redki delci zdrobljene
keramike, železovi oksidi, drobni črni delci;
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka do trda.
Amfora, (Dressel 2-4) AMF2: barva
površine=barva preseka: 5YR 6/4 svetlo
rdečkasto rjava; sestava: grobo zrnata
keramična masa, srednje gosti vključki,
zdrobljena keramika, beli delci, kremen?,
sljuda; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda.
Pitos, PT: barva površine=barva preseka: 5YR
6/8 rdečkasto rumena; sestava: grobo zrnata
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RIMSKI ČAS

SE 1424 (polnilo jarka SE 1407)

GROB 1001

7

1

SE 1452, sek 2, kv D 19, PN 1065,
OBD 27
Lonec kroglaste oblike z izvihanim in dvakrat
navzdol zapognjenim zataljenim ustjem iz
naravno obarvanega modrikastozelenega
stekla.
Pr. ustja 14,4 cm, v. 1,4 cm.
2 SE 1451, sek 2, kv D 19, PN 1073
Steblo žeblja pravokotnega preseka; železo.
Dol. 3,8 cm.
3 SE 1451, sek 2, kv D 19, PN 1074
Žebljiček s polkroglasto glavico in steblom
nepravilnega preseka; železo.
V. 0,9 cm.

SE 1424, sek 1, kv E 7-8, PN 1001,
1036, OBD 28, 42
SE 1425, sek 1, kv E 8, OBD 91
Skifos (skyphos) z reliefom erota na delfinu,
ustje trikotnega preseka z odtisi palmet, na
spodnji strani dna reliefni krogi; knidska
reliefna keramika; fina namizna keramika;
izdelava: v kalupu, dokončno oblikovana na
vretenu; barva površine=barva preseka: 5YR
6/6 rdečkasto rumena; barva premaza: 10R
5/6 rdeča; sestava: fino zrnata keramična
masa, zelo gosti vključki; žganje: oksidacijsko;
trdota: mehka; faktura: KNR;
Pr. ustja 17,2 cm, pr. dna 9,3 cm, v. 5,4 cm; d.
ostenja 0,25 cm.

4 SE 1451, sek 2, kv D 19, PN 1073
Žebljiček s sploščeno glavico in steblom
nepravilnega preseka; železo.
V. 0,65 cm.
SE 1448 (jama)
5 SE 1448, sek 2, kv D 19, PN 1064
Žebelj s ploščato okroglo glavico in steblom
pravokotnega preseka; železo.
Dol. 4,2 cm.
SE 1481 (obcestni jarek z vkopom SE
1482)
6 SE 1481, sek 3, kv K 8, OBD 303
Disk in del nosu oljenke tipa Loeschcke X;
izdelava: v kalupu; barva površine=barva
preseka: 5YR 6/6 rdečkasto rumena; sestava:
drobno zrnata keramična masa, zelo redki
vključki; žganje: oksidacijsko; trodta: mehka;
faktura: OP;
Dol. 3 cm, š. 3 cm, d. 0,6 cm.
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8 SE 1424, sek 1, C 10, OBD 105
Dno sigilatnega krožnika; keramika; izdelava:
na vretenu; barva površine=barva preseka:
7.5YR 7/4 roza; barva premaza: 2.5YR 4/6
rdeča; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; faktura: ITA TS;
Dol. 3,7 cm, d. 0,5 cm, š. 1,7 cm.
9

SE 1424, sek 1, kv E 8, PN 1033, OBD
40
Polkrožna skodela tankih sten; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine:. 2.5Y 4/1
temno siva; barva preseka: 5YR 4/3 rdečkasto
rjava; sestava: fino zrnata keramična masa;
žganje: redukcijsko; trdota: zelo trda; faktura:
KTS D;
Pr. dna 4,3 cm, v. 2,3 cm, d. 0,09-0,14 cm.
10 SE 1424, sek 1, kv E 8, OBD 67, 68,
113
Polkrožna skodela tankih sten; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine:. 2.5Y 4/1
temno siva; barva preseka: 5YR 4/3 rdečkasto
rjava; sestava: fino zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko, v končni fazi redukcijska
atmosfera; trdota: zelo trda; faktura: KTS D;
Pr. ustja 12,3 cm, v. 5,7 cm, d. 0,09-0,14 cm.

11 SE 1424, sek 1, kv B 11, OBD 85
Odlomek ostenja skodele tankih sten okrašene
v barbotin tehniki; keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 10YR
8/4 zelo bledo rjava; sestava: zelo fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: KTS A;
V. 2,1 cm, š. 3,2 cm, d. 0,2-0,4 cm.

12 SE 1424, sek 1, kv E,F 7, OBD 100
Ustje z ostenjem skodele tankih sten s
peresastim okrasom; keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 2.5Y
4/1 temno siva; sestava: zelo fino zrnata
keramična masa; žganje: redukcijsko; trdota:
mehka; faktura: KTS D;
Pr. ustja 10,7 cm, v. 2 cm, d. 0,1 cm.;
13 SE 1424, sek 2, kv B 11, OBD 250
Dno skodele/kozarca tankih sten; fina namizna
keramika; izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preseka: 5Y 4/1 temno siva;
sestava: zelo fino zrnata keramična masa;
žganje: redukcijsko; trdota: mehka; faktura:
KTS D;
Pr. dna 3,3 cm, v. 1,7 cm, d. 0,17 cm.
14 SE 1424, sek 1, kv D 9, PN 1035, OBD
41
Vrč; namizna keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 7.5YR 7/6
rdečkasto rumena; sestava: fino prečiščema
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 9 cm, v. 2 cm, d. 0,6 cm.
15 SE 1424, sek 1, kv E 8, OBD 70
Ustje in ročaj vrča; keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 7.5YR
7/6 rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa, drobni delci zdrobljene
keramike; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka;
faktura: NK;
Pr. ustja 6,7 cm, v. 2,9 cm, d. 0,4-0,6 cm.
16 SE 1424, sek 1, kv E 8, OBD 71
Ustje z ostenjem manjšega lonca z izvihanim
ustjem; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine: 7.5YR 8/4 roza; barva
preseka: 5YR 6/8 rdečkasto rumena; sestava:
fino zrnata keramična masa, zelo drobni sivi
vključki, sljuda; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 11,1 cm, v. 3,1 cm, d. 0,2-0,3 cm.
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17 SE 1424, sek 1, kv B 11, OBD 83
Ustje vrča; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 5YR
7/8 rdečkasto rjava; sestava: fino zrnata
keramična masa, zelo redki vključki zdrobljene
keramike; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka;
faktura: NK;
Pr. ustja 14.3 cm, v. 3 cm, d. 0,5 cm.

22 SE 1424, sek 1, kv D 9, OBD 140
Vrč z navzven izvihanim ustjem; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine: 7.5YR 7/4
roza; barva preseka: 5YR 6/8 rdečkasto
rumena; sestava: fino zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NK;
Pr. ustja 22,3 cm, v 4,1 cm, d. 0,4-0,7 cm.

18 SE 1424, sek 1, kv B 11, OBD 84
Ustje posode; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine: 5YR 5/6 rumenkasto
rdeča; barva preseka: 5YR 4/6 rumenkasto
rdeča; sestava: srednje grobo zrnata keramična
masa, vključki so zelo drobni, zelo gosti, pesek,
kremen, črni drobni delci; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: NK1;
Pr. ustja 9,2 cm, v. 1,8 cm, d. 0,45-0,7 cm.
19 SE 1424, sek 1, C 10, OBD 106
Ustje vrča; keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 7.5YR 7/6
rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa, le redki delci zdrobljene
keramike; žganje: oksidacijsko; faktura: NK;
Pr. ustja 8 cm; v. 4,2 cm, d. 0,3-0,6 cm.
20 SE 1424, sek 1, kv E 8, OBD 109
Ustje vrča; keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 7.5YR 8/4 roza;
sestava: fino zrnata keramična masa, zelo redki
vključki zdrobljene keramike; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 9 cm, v. 2,1 cm, d. 0,4-0,7 cm.
21 SE 1424, sek 1, kv F 7, OBD 116
Vrč z zravnanim robom ustja; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 7.5YR 8/4 roza; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 23 cm, v. 3,4 cm, d. 0,7 cm.
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23 SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 226
Enoročajni vrč s trakastim ustjem; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka; 7.5YR 8/3 roza; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NK;
Pr. ustja 5 cm, v. 5,4 cm, d. 0,4 cm.
24 SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 227
Enoročajni vrč s trakastim ustjem; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka; 5YR 7/6 rdečkasto rumena; sestava:
fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NK;
Pr. ustja 8 cm, v. 3,7 cm, d. 0,4 cm.
25 SE 1424, sek 2, B 12, OBD 241
Vrč; namizna keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 5YR 7/6
rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 6,4 cm, v. 4,2 cm, d. 0,4 cm.
26 SE 1424, sek 2, kv B 11, PN 1087, OBD
261
Vrč z lijakastim ustjem; namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 5YR 7/6 rdečkasto rjava; sestava: fino
zrnata keramična masa; žganje: oksidacijsko;
trdota: zelo mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 6,5 cm, v. 4,4 cm.

28. SE 1424, sek 1, kv C 10, OBD 102
Pokrov; namizna keramika; izdelava:
prostoročno; barva površine=barva preseka:
5YR 6/8 rdečkasto rumena; sestava: drobno
zrnata keramična masa, primesi drobni delci
zdrobljene keramike; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: NK;
Pr. 7 cm, d. 0,6 cm.
29. SE 1424, sek 1, kv E 8, OBD 115
Pokrov z držajem s sledovi rabe; namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: lisasta (posledica
uporabe); sestava: drobno zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda;
faktura: NK;
Pr. 19 cm, v. 5,9 cm, d. 0,7 cm.
30. SE 1424, sek 1, D 9, OBD 142
Pokrov; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 5YR
6/4 svetla rdečkasto rjava; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
zelo trda; faktura: NK;
Pr. 22 cm, v. 1,6 cm, d. 0,8 cm.
31. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 220
Ustje lonca; kuhinjska keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: lisasta;
sestava: grobo zrnata keramična masa; žganje:
stihijsko; trdota: trda; faktura: KK;
Pr. ustja 21,2 cm, v. 2,7 cm, 0,9 cm.
32. SE 1424, sek 2, kv B 11, OBD 251
Pokrovček; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 5YR
6/8 rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 9 cm, v. 1,6 cm, d. 0,7 cm.

27. SE 1424, sek 1, kv D 9, OBD 143
Lonec; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 2.5YR
5/8 rdeča; sestava: drobno zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: trda;
faktura: NK;
Pr. ustja 9,6 cm, v. 2,5 cm, d. 0,5 cm.

33. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 238
Pokrov, s sledovi uporabe (ožgan rob);
namizna keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 7.5YR 8/4 roza;
sestava; fino zrnata keramična masa; trdota:
mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 18 cm, v. 2,4 cm, d. 0,8 cm.
34. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 240
Pokrov; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 10YR
8/3 zelo bledo rjava; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
zelo trda; faktura: NK;
Pr. ustja 18 cm, v. 2,2 cm, d. 0,5 cm.
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35. SE 1424, sek 1, 2, kv B 10, 11, OBD 32,
263a
Kuhinjski lonec z izvihanim ustjem, površina
obdelana z vodoravnim in navpičnim
metličenjem; kuhinjska keramika; izdelava:
prostoročno, dodelava ustja in obdelava
površine na vretenu; barva površine=barva
preseka: lisasta; sestava: grobo zrnata
keramična masa, srednje gosti vključki pesek,
sljuda, organski vključki; žganje: stihijsko;
trdota: trda; faktura: KK1;
Pr. ustja 14,1 cm, v. 11,5 cm, d. 0,4-0,8 cm.

38. SE 1424, sek 2, kv B 11-12, PN 1088,
OBD 222
Kuhinjski lonec z izvihanim ustjem, vrat ima
kaneliran, zunanja površina je obdelana z
glavničenjem; keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine: 7.5YR 4/1 temno siva; barva
preseka: 5YR 5/6 rumenkasto rdeča; sestava:
grobo zrnata keramična masa, srednje gosti
vključkipesek, kremen, organski vključki,
površina porozna; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: KK1;
Pr. ustja 33,8 cm, v. 8,3 cm, d. 0,7-1 cm.

36. SE 1424, sek 1, 2, kv B 10, 12, OBD 33,
235, 263b
Kuhinjski lonec z izvihanim ustjem na
podaljšanem vratu; keramika; izdelava:
prostoročno, ustje dodelano na vretenu; barva
površine=barva preseka: lisasta; sestava:
srednje zrnata keramična masa; žganje:
stihijsko; trdota: trda; faktura:KK1;
Pr. ustja 21,9 cm, v. 18,4 cm, d. 0,7-1 cm.
37. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 221
Kuhinjski lonec z navznoter uvihanim
stopničastim ustjem, na rami aplike lunaste
oblike, ornamentirane z vrezi; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine: lisasta
rdečkasto rumena do rjava; sestava: grobo
zrnata keramična masa, zelo gosti vključki:
pesek, sljuda, grobe luske skrilavca; žganje:
oksidacijsko; trdota: zelo trda; faktura: SKK;
Pr. ustja 26,8 cm, v. 7,6 cm, d. 0,5-1,4 cm.
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39. SE 1424, sek 2, kv B 11-12, PN 1086,
OBD 224-262
Kuhinjski lonec z izvihanim in na vrhu
zravnanim ustjem, na vratu ima plitve
kanelure; keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine: 7.5YR 4/1 temno siva; barva
preseka: 7.5YR 4/3 rjava; sestava: grobo zrnata
keramika, zelo gosti drobni vključki, pesek,
zdrobljena keramika; žganje: redukcijsko;
trdota: zelo trda; faktura: KK1;
Pr. ustja 24,8 cm, v. 13,8 cm, d. 0,4-1 cm.
40. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 230
Kuhinjski lonec; keramika; izdelava:
prostoročna; barva površine=barva preseka:
lisasta; sestava: grobo zrnata keramična masa,
porozna površina, med primesmi drobni beli
delci in organske primesi; žganje: stihijsko;
trdota: trda; faktura: KK1;
V. 4 cm, š. 3,2 cm, d. 0,7 cm.
41. SE 1424, sek 2, kv B 11-12, OBD 236,
249
Kuhinjski lonec z izvihanim ustjem, površino
ima obdelano z metličenjem, katerega linije
potekajo navpično in poševno; keramika;
izdelava: prostoročno, ustje dodelano na
vretenu; barva površine: lisasta; sestava:
srednje zrnata keramična masa, organski
vključki, površina je porozna; žganje: stihijsko;
trdota: zelo trda; faktura: KK1;
Pr. ustja 26,3 cm, v. 17,8 cm, d. 0,6-1 cm.
42. SE 1424, sek 2, kv B 11, OBD 248
Kuhinjski lonec z rahlo izvihanim ustjem,
zunanja površina obdelana z metličenjem;
keramika; izdelava: prostoročno, ustje
dodelano na vretenu; barva površine=barva
preseka: lisasta; sestava: srednje zrnata
keramična masa, organski vključki; žganje:
stihijsko; trdota: trda; faktura: KK1;
Pr. ustja 15 cm, v. 2,3 cm, d. 0,5-0,9 cm.
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43. SE 1424, sek 2, kv B 11, PN 1094
Kuhinjski lonec z močno izvihanim ustjem in
kaneliranim vratom, pod vratom ornament
navpičnega koleščkanja; keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine: 7.5YR 4/2 rjava;
barva preseka: lisasta; sestava: grobo zrnata
keramična masa, srednje gosti vključki: pesek,
zdrobljena keramika; žganje: stihijsko; trdota:
zelo trda; faktura: KK1;
Pr. ustja 29,2 cm, v. 7,3 cm, d. ….
44. SE 1424, sek 1, E 8, OBD 108
Ustje trinožnika; kuhinjska keramika; izdelava:
na vretenu; barva površine=barva preseka:
lisasta; sestava: grobo zrnata keramična masa;
žganje: stihijsko; trdota: trda; faktura: KK;
V. 2,2 cm, š. 2,8 cm, d. 0,8 cm.
45. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 239
Pokrov; kuhinjska keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: lisasta
(sekundarno prežgano); sestava: drobno zrnata
keramična masa; žganje: stihijsko; trdota: zelo
trda; faktura: KK;
Pr. ustja 13,8 cm, v. 1,2 cm, d. 0,4 cm.
46. SE 1424, sek 2, kv B 11, PN 1091, OBD
264
Kadilnica s sledovi uporabe (ožgana notranjost
recipienta), okras dveh horizontalnih valovitih
reber na zunanji površini recipienta; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 5YR 6/6 rdečkasto rumena; sestava:
fino zrnata keramična masa, redki vključki
zdrobljene keramike; žganje: oksidacijsko;
trdota: mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 20,3 cm, v. 11,5 cm, d. 0,6-1 cm

47. SE 1424, sek 1, kv B 11, OBD 112
Kadilnica z valovitim rebrom ob ustju in na
zunanji površini, v notranjosti recipienta
sledovi uporabe (ožganost površine);
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine: 5YR 6/6 rdečkasto rumena; barva
preloma: 5YR 5/8 rumenkasto rdeča; sestava:
srednje zrnata keramična masa, drobni temni
delci veliki do 0,5 mm; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: NK;
Pr. ustja 28 cm, v. 5,1 cm, d. 0,5-0,8 cm.
48. SE 1424, sek 1, kv E 8, OBD 110
Noga kadilnice; keramika; izdelava: na
vretenu; sestava: fino zrnata keramična masa,
redki delci zdrobljene keramike, temni delci,
sljuda; žganje: oksidacijsko; trdota: trda;
faktura: NK;
Pr. dna 10 cm, v. 1,5 cm, d. 0,4-0,8 cm.
49. SE 1424, sek 1, kv C 10, OBD 64
Amfora z lijakastim ustjem; transportna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 10YR 7/4zelo bledo
rjava; sestava: fino zrnata keramična masa,
prisotna sljuda; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: AMF;
Pr. ustja 12 cm, v. 5,1 cm, d. 0,9-1,1 cm.
50. SE 1424, sek 1, kv B 10, 11, OBD 139
Zatič amfore v obliki polne noge; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 5YR 7/6 rdečkasto rumena; sestava:
srednje grobo zrnata keramična masa, redki
delci zdrobljene keramike, železovi oksidi;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda; faktura:
AMF1;
V. 12,4 cm, d. 1,3 cm.
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51. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 229
Izčrepinjski pokrov; keramika; izdelava:
prostoročno; barva površine=barva preseka:
5YR 6/6 rdečkasto rumena; sestava: grobo
zrnata keramična masa, zelo redki vključki;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda; faktura:
AMF1;
Pr. 7,7 cm, d. 1,5 cm.
52. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 231
Amforisk; keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 5YR 6/6
rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa, zelo redki vključki; žganje:
oksidacijsko; trdota: zelo mehka; faktura:
AMF1;
V. 10,2 cm, d. 0,3-0,7 cm.
53. SE 1424, sek 1, kv B 11, OBD 81, 94
Ustje in ostenje pitosa s T-ustjem, na ostenju
okras večtračne valovnice v horizontalnih
pasovih; keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 6/8 rdečkasto
rumena; sestava: grobo zrnata keramična
masa, zelo goste primesi-pesek, zdrobljena
keramika, temni delci; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: PT;
Pr. ustja 27,6 cm, v. 4,1 cm, d. 0,8-1 cm.

54. SE 1424, sek 1, kv D 9, PN 1039, OBD
43
Volutna oljenka z upodobitvijo morskega bitja
na valovih; keramika; izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preseka: 7.5YR 6/4 svetlo
rjava; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa, brez vključkov; žganje: oksidacijsko;
trdota: mehka; faktura: OV;
Pr. diska 5,7 cm, d. 6,4 cm, v. 1,2 cm.

55. SE 1424, sek 1, kv E 8, OBD 73
Oljenka; keramika; izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preseka: 10YR 7/4 zelo bledo
rjava; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo mehka;
faktura: OV;
Pr. diska 7,3 cm, v. 2,1 cm, d. 0,2-0,6 cm.
56. SE 1424, sek 1, D 9, OBD 144
Pečatna oljenka; keramika; izdelava: v kalupu;
barva površine=barva preseka: 2.5YR 5/8
rdeča; sestava: fino zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
OP;
Dol. 5,7 cm, š. 1,8 cm, v. 1,1 cm.
57. SE 1424, sek 1, kv D 9, OBD 145
Odlomki volutne oljenke z zelo slabo
ohranjenimi ostanki premaza; keramika;
izdelava: v kalupu; barva površine=barva
preseka: 7.5YR 8/4 roza; barva premaza: 7.5YR
4/1 temno siva; sestava: zelo fino zrnata
keramika; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo
mehka; faktura: OV1;
Dol. 4 cm, š. 1,4 cm, v. 1,8 cm.
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58. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 237
Posoda z reliefnim ornamentom v notranjosti,
z zelo slabo ohranjenimi ostanki premaza na
zunanji in notranji površini; namizna
keramika; izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preseka: 7.5YR 6/4 svetlo
rjava; barva premaza: 2.5YR 5/4 rdečkasto
rjava; sestava: drobno zrnata keramična masa,
srednje gosti vključki, hrapava površina;
žganje: oksidacijsko; faktura: FN;
Pr. ustja 12 cm, v. 4,7 cm, d. 0,3-0,5 cm.

61. SE 1424, sek 1, kv B 11, PN 1044, OBD
44
Ustje z ostenjem narebrene skodele iz naravno
obarvanega modrikastozelenega stekla.
Pr. ustja 12,1 cm, v. 3,1 cm, d. 0,4 cm.

59. SE 1424, sek 3, kv K 2, OBD 305
Odlomek talilnega lončka; keramika;
prostoročno;
Dol. 2,8 cm, š. 2,2 cm, d. 0,7-1 cm.

60. SE 1424, sek 3, kv K 2, OBD 317
Odlomek talilnega lončka; keramika;
prostoročno;
Dol. 2,8 cm, š. 2,2 cm, d. 0,7-1 cm.
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62. SE 1424, sek 1, kv E 8, OBD 72
Odlomek ustja posode iz naravno obarvanega
modrikastozelenega stekla.
Pr. ustja 7,5 cm, v. 1.1 cm, d. 0,15 cm.
63. SE 1424, sek 1, kv E 8, OBD 95
Odlomki (8) ustja in ostenja sklede iz naravno
obarvanega modrikastozelenega stekla.
Pr. ustja 4,5 cm, v. 2,3 cm, d. 0,1 cm.
64. SE 1424, sek 1, kv D 8-9, OBD 138
Odlomki (6) ustja, dna in ostenja sklede iz
naravno obarvanega modrikastozelenega
stekla.
Pr. ustja 16,9 cm, v. 1,3 cm, d. 0,2-0,5 cm.
65. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 218
Ročaj posode iz naravno obarvanega
modrikastozelenega stekla.
V. 4 cm, š. 1,3-1,8 cm, d. 0,4 cm.
66. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 219
Odlomek ustja posode iz naravno obarvanega
zelenkastega stekla.
V. 1,1 cm, š. 2,5 cm, d. 0,1 cm.
67. SE 1424, sek 2, kv B 12, OBD 232
Ustje z ostenjem skodele iz naravno
obarvanega modrikastozelenega stekla.
Pr. ustja 10,5 cm, v. 1,6 cm, d. 0,1 cm.
68. SE 1424, sek 2, kv B 11, OBD 266
Ustje in vrat balzamarija iz naravno
obarvanega modrikastozelenega stekla.
Pr. ustja 2,5 cm, v. 5,6 cm, d. 0,1 cm.

70. SE 1424, sek 2, kv B 11, PN 1090,
OBD 267
Žeton iz steklene mase črne barve.
Pr. 1,8 cm, v. 0,7 cm.

71. SE 1424, sek 3, kv K 1, PN 1126, OBD
323
Fibula-polizdelek; bron.
Dol. 4 cm, š. 1,3 cm.
72. SE 1424, sek 1, kv F 7, PN 1027, OBD
39
Žebelj; železo.
V. 6,6 cm, pr. glavice 1,1 cm.
73. SE 1424, sek 1, kv E 7, PN 1028
Žebelj z okroglo glavico in štirikotnim deblom;
železo.
V. 3,6 cm, pr. glavice 1,4 cm.
74. SE 1424, sek 1, kv B 11, PN 1042
Žička; bron.
Dol. 1,9 cm, d. 0,3 cm.
75. SE 1424, sek 1, kv D 8, PN 1043
Žebelj z okroglim deblom; železo.
V. 5,1 cm.

69. SE 1424, sek 3, kv K 2, OBD 304
Dno balzamarija iz naravno obarvanega
modrikastozelenega stekla.
Pr. dna 3,4 cm, v. 2,3 cm, d. 0,1-0,5 cm.
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76. SE 1424 ,sek 1 , kv G6, PN 1038
Nedoločljiv
1.-2.st.
As, Roma, RIC ?
Preluknjan. T.: 4,1g. φ.: 25,5 mm. Dobro
ohranjen. Določljivost novca je bila uničena ob
konservaciji.

80. SE 1425, sek 2, kv A 11, OBD 210
Dno posode iz zelenega stekla.
Pr. dna 4,6 cm, v. 0,5 cm, d. 0,1 cm.
81. SE 1425, kv G6, PN 1046
Nedoločljiv
1.-2.st.
As, Roma, RIC ?
Preluknjan. T.: 5, 05g. Dim.: 24 x 26 mm.
Dobro ohranjen. Določljivost novca je bila
uničena ob konservaciji.

SE 1425 (polnilo jarka SE 1407)
77. SE 1425, sek 1, D 9, OBD 77
Ustje vrča; keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine: 7.5YR 7/6 rdečkasto rumena;
barva preseka: 5YR 6/8 rdečkasto rumena;
sestava; fino zrnata keramična masa, srednje
gosti drobni vključki: temno sivi in črni delci;
žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda; faktura:
NK1;
Pr. ustja 21,1cm, v. 1,6 cm, d. 0,3-0,7 cm.
78. SE 1425, sek 1, kv D 9, OBD 76
Manjši odlomek roba kuhinjskega pokrova;
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine: 10YR 4/1 temno siva; barva preloma:
10YR 4/3 rjava; sestava: grobo zrnata
keramična masa, vsebuje pesek, drobne delce
sljude; žganje: stihijsko; trdota: zelo trda;
faktura: KK;
V. 1,8 cm, š. 2,9 cm, d. 0,8 cm.
79. SE 1425, sek 1, E 8, OBD 93
Ustje amfore tipa Dressel 6B; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 7.5YR 6/6 rdečkasto rumena; sestava:
grobo zrnata keramična masa, zelo redki
vključki: delci zdrobljene keramike, drobni črni
delci; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka;
faktura: AMF1;
V. 4,9 cm, š. 5,9 cm, d. 1,1 cm.
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SE 1406 (polnilo jarka SE 1407)
82. SE 1406, sek 1, kv B 11, OBD 60
Odlomka prstanastega dna krožnika z zelo
slabo ohranjenim premazom; keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preloma: 5YR 7/6 rdečkasto rumena; barva
premaza: 2.5YR 3/3 temno rdečkasta rjava;
sestava: zelo fino zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
ITA TS;
V. 3,2 cm, d. 0,7-1,1 cm.
83. SE 1406, sek 1, kv B 11, OBD 200
Odlomek prstanastega dna skodele tankih sten;
fina namizna keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preloma: 2.5YR 6/8
svetlo rdeča; sestava: zelo fino zrnata
keramična masa, brez vključkov; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: KTS A;.
Pr. dna 4,9 cm v. 0,9 cm, š. d. 0,24 cm.
84. SE 1406, sek 1, kv D 9, PN 1020, OBD
35
Odlomek ostenja kuhinjske posode zalit s
svinčeno plombo/sponko (ang. lead rivet);
izdelava: ?; barva površine: 5YR 5/3 rdečkasto
rjava; barva preloma: 5YR 5/8 rumenkasto
rdeča; sestava: zelo redki vključki; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: KK;
V. 2,2 cm, š. 5,2 cm, d. 0,65 cm.
85. SE 1406, sek 1, kv B 11, PN 1082, OBD
260
Ostenje kadilnice , ornament valovitega rebra
na zunanji površini, v notranjosti recipienta
sledovi uporabe (ožganost površine);
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine: 5YR 6/6 rdečkasto rumena; barva
preloma: 5YR 5/8 rumenkasto rdeča; sestava:
srednje zrnata keramična masa, drobni temni
delci veliki do 0,5 mm; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: NK;
V. 4,3 cm, š. 5,1 cm, d. 0,3-0,8 cm.

86. SE 1406, sek 1, kv D 9, PN 1019, OBD
34
Dno in ostenje amforiska; keramika; izdelava:
na vretenu; barva površine=barva preloma:
2.5Y 8/3 bledo rumena; sestava: zelo redki
vključki, temni delci veliki do 0,1 mm; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: AMF;
V. 4,8 cm, d. 0,7-1,1 cm.
87. SE 1406, sek 1, kv D 19, OBD 58
Odlomek oljenke z oglato zaključenim noskom,
z zelo slabo ohranjenim premazom; keramika;
izdelava: v kalupu; barva površine=barva
preloma: 2.5YR 6/8 svetlo rdeča; sestava: zelo
redki vključki, delci zdrobljene keramike veliki
do 0,3 mm; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: O1;
V. 1,6 cm, dol. 1,8 cm, š. 1,4 cm.
88. SE 1406, sek 1, kv B 11, OBD 59
Odlomek pečatne oljenke tipa Loeschcke IX/X;
keramika; izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preloma:. 7.5YR 7/6 rdečkasto
rumena; sestava: zelo redki vključki, delci
zdrobljene keramike veliki do 0,6 mm; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: OP;
V. 2,6 cm, dol. 6,2 cm, š. 2,3 cm.
89. SE 1406, sek 2, kv B 11,OBD 202
Steklenica s kvadratnim dnom iz naravno
obarvanega modrikastozelenega stekla.
Pr. dna 3,5 cm, v. 1,4 cm.
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90. SE 1406 ,sek 1 , kv E7, PN 1024
Vespasianus ali Titus
69-81
As, Roma, RIC ?
Določljiv po portretu. T.: 4,84g. Dim.: 26 x
26,5 mm. Zelo močno izrabljen. Določlijivost
novca je bila uničena ob konservaciji.

SE 1426 (polnilo jarka 1427)
91. SE 1426, sek 1, kv C, D 10, OBD 131
Manjši odlomek navzdol zavihanega ustja
sigilatne posode z zelo slabo ohranjenim
premazom; keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 5YR 6/6
rdečkasto rumena; barva premaza: 10R 4/4
rdeča; sestava: fino zrnata keramična masa,
brez vključkov; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: ITA TS;
V. 0,8 cm, š. 1,8 cm, d. 0,3-0,5 cm.

93. SE 1426, sek 1, kv C, D 10, OBD 160
Odlomka kuhinjskega pokrova z oddebeljenim
robom; egejska kuhinjska keramika; izdelava:
na vretenu; barva površine=barva preseka:
2.5YR 5/6 rdeča; sestava: grobo zrnata
keramična masa, srednje gosti vključki: drobni
beli in temno sivi delci, sljuda/kremen?,
zdrobljena keramika ;žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: EK;
Pr. ustja 31,8 cm v. 1,8 cm, d. 0,4-0,8 cm.
94. SE 1426, sek 1, kv C 10, OBD 63
Ustje z ostenjem kadilnice, ornament
valovitega rebra na ustju in na zunanji
površini, v notranjosti recipienta sledovi
uporabe (ožganost površine); keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine: 10YR 8/3
zelo bledo rjava; barva preseka: 7.5YR 8/4
roza; sestava: drobno zrnata keramična masa,
srednje gosti zelo drobni vključki: temni delci
in sljuda; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo
trda; faktura: NK;
Pr. ustja 25 cm, v. 5,1 cm, d. 0,6 cm.

92. SE 1426, sek 1, kv C 10, OBD 118
Odlomek trakastega ročaja z delom ostenja
vrča; namizna keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 5YR 6/8
rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa, redki vključki zdrobljene
keramike in peska; žganje: oksidacijsko;
trdota: mehka; faktura: NK;
V. 7,4 cm, š. 4,6-6,1 cm, d. 1,6 cm.

95. SE 1426, sek 1, kv C 10, OBD 128
Odlomek pokrovčka za amforo strehate oblike;
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine: 7.5YR 8/3 roza; barva preseka: 7.5YR
7/6 rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa, zelo redki vključki: sljuda,
zelo drobni temni delci; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: AMF1;
Pr. roba 9,3cm, v. 2,9 cm, d. 0,5 cm.
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96. SE 1426, sek 2, kv F 15, OBD 253
Amforisk; keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 5YR 6/6
rdečkasto rumena; sestava: grobo zrnata
keramična masa, zelo redki vključki: delci
zdrobljene keramike veliki do 0,3 cm, drobni
temni delci; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: AMF1;
V. 5,1 cm, d. 1-1,6 cm.
97. SE 1426, sek 1, kv A 9, OBD 119
Dno posode iz razbarvanega stekla.
Pr. dna 6,3 cm, v. 0,8 cm, d. 0,1 cm.
SE 1431 (polnilo jarka SE 1432)
98. SE 1431, sek 1, kv F 2, OBD 153
Ustje sigilatne sklede; fina namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 5YR 7/6 rdečkasto rumena; barva
premaza: 10YR 4/4 rdeča; sestava: zelo fino
prečiščena keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: zelo mehka; faktura: ITA
TS;
Pr. ustja 16,8 cm, v. 0.9 cm , d. 0,5 cm.
99. SE 1431, sek 3, kv I 2, PN 1121, OBD
269
Manjši odlomek ustja sigilatne skodelice,
verjetno oblike Conspectus 26; fina namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 6/4 svetla
rdečkasto rjava; barva premaza: 10YR 4/6
rdeča; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo mehka;
faktura: ITA TS;
V. 1 cm, š. 2 cm, d. 0,2 cm.
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100. SE 1431 OBD 175 risba 175 list 20
Ostenje sigilatne skodelice, verjetno oblike
Conspectus 34; fina namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 5YR 6/4 svetla rdečkasto rjava; barva
premaza: 10YR 4/6-4/8 rdeča; sestava: zelo
fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: zelo mehka in prašnata;
faktura: ITA TS;
V. 2 cm, š. 3,5 cm, d. 0,5 cm.
101.
SE 1431, sek 1, kv H 2, OBD 176
Ustje vrča; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 10YR
7/4 zelo bledo rjava; sestava: drobno zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NK;
Pr. ustja 20 cm, v. 1,4 cm, d. 0,5 cm.
102. SE 1431 OBD 152, risba 141, list 18
Skleda s kroglasto odebeljenim ustjem;
namizna keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 7/6 rdečkasto
rumena; sestava: drobno zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: trda;
faktura: NK;
Pr. ustja 25,4 cm, v. 3,1 cm, d. 0,7 cm.

SE 1476 (jama SE vkopa 1477)
106.
SE 1476, sek 2, kv I 19-20, OBD
206
Odlomek dna posode iz naravno obarvanega
modrikastozelenega stekla.
Pr. dna 3,7 cm, v. 0,8 cm, d. 0,2 cm.
107.
SE 1476, sek 2, kv I 19-20, OBD
207
Manjši odlomek ustja posode iz razbarvanega
stekla.
V. 1 cm, š. 1,3 cm, d. 0,1 cm.
SE 1450 (polnilo erozije SE 1456)
108.
SE 1450, sek 3, kv J-K 17-18, OBD
311
Krožnik v afriški sigilati oblike Hayes 50; fina
namizna keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine: 10R 5/8 rdeča; barva premaza: 10R
5/8-6/8 rdeča do svetlo rdeča; sestava: zelo
fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: ATS;
Pr. ustja 51,2 cm, v. 5 cm, d. 0,5 cm.

103.
SE 1431, sek 1, kv E 2, OBD 164
Dno pečatne oljenke, ohranjen le del žiga
(…VS); izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preseka: 2.5YR 6/8 svetlo
rdeča; sestava: fino zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda; faktura: OP;
D. 2 cm, š. 1,8 cm, d. 0,4 cm.
104.
SE 1431, sek 1, kv F 4, OBD 170
Ustje z ostenjem posode iz razbarvanega stekla.
Pr. ustja 10,3 cm, v. 1,9 cm, d. 0,1 cm.
SE 1433 (polnilo jarka SE 1434)
105.
SE 1433, sek 1, kv G 2, OBD 177
Ročaj sigilatnega vrča; fino namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 7.5YR 7/4 roza; barva premaza: 10YR
4/6 rdeča; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo mehka;
faktura: ITA TS;
V. 3,7 cm, š. 1,6 cm.

109.
SE 1450, sek 3, kv J 19, OBD 308
Ustje vrča; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 7.5YR
7/6 rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NK;
Pr. ustja 12,1 cm, v. 2,7 cm, d. 0,9 cm.
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110.
SE 1450, sek 2, kv G-I 19-29, OBD
187
Profiliran ročaj večjega vrča ali amfore z
ravnim dnom; namizna/shranjevalna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine: 7.5YR 7/6 rdečkasto rumena; barva
preseka: 10YR 5/1 siva; sestava: drobno zrnata
keramična masa; žganje: v začetku redukcijsko,
potem oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
NK;
V. 6,8 cm, š. 4,9 cm, d. 1,9 cm.
111. SE 1450, sek 3, kv L 19, OBD 307
Krožnik; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 7.5YR
6/6 rdečkasto rumena; sestava: drobno zrnata
keramična masa, redki vključki; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NK;
Pr. ustja 34,6 cm, v. 5,2 cm, d. 1,1 cm.

114.
SE 1450, sek 2, kv I 20, PN 1080,
OBD 321
Melonasta jagoda iz fajanse.
Pr. 1,6 cm, v. 1,3 cm.
SE 1473 (polnilo erozije SE 1456; struga)
115.
SE 1473, sek 2, kv F 21, OBD 212
Ustje vrča; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 7.5YR
6/6 rdečkasto rumena; sestava: drobno zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NK;
Pr. ustja 12.9 cm, v. 1,2 cm, d. 0,4 cm.

112.
SE 1450, sek 2, kv F-H 19-21,
OBD 195
Pokrov; namizna keramika; izdelava:
prostoročna?; barva površine=barva preseka:
5YR 6/8 rdečkasto rjava; sestava: grobo zrnata
keramična masa, redki vključki; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: NK;
Pr. 7,6 cm, v. 1,2 cm.
113.
SE 1450, sek 3, kv J-K 19-20,
OBD 313
Pekač s pompejansko rdečim premazom,
zunanja površina pekača je ožgana (sledovi
uporabe); importirana kuhinjska keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine: 7.5YR
5/4 rjava; barva premaza: 10R 4/6 rdeča;
sestava: grobo zrnata keramična masa, zelo
gosti vključki vulkanskega peska, sljude;
žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda; faktura:
KK IMP1;
Pr. ustja 41,6 cm, v. 4,6 cm, d. 0,7 cm.
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SE 1361

SE 1363

116.
SE 1361, sek 1, kv F 5, PN 1053,
OBD 46
Ročaj vrča; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 5YR
5/6 rumenkasto rdeča; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NK;
V. 7,8 cm, d. 0,5 cm.

120.
SE 1363, sek 1, kv E 6, OBD 136
Ustje krožnika oblike Hayes 50 s slabo
ohranjenim premazom; fina namizna
keramika; izdelava: na vretenu?; barva
površine=barva preseka: 2.5YR 5/8 rdeča;
barva premaza: 10R 5/8 rdeča; sestava: zelo
fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko: trdota: mehka; faktura: ATS;
V. 1,1 cm, d. 0,3 cm, š. 2,5 cm.

117.
SE 1361, sek 1, kv B, C 7,8, OBD
122
Odlomek dna balzamarija iz naravno
obarvanega modrikastozelenega stekla.
Pr. dna 1,6 cm, v. 1 cm, db. 0,2 cm.

118.
SE 1361, sek 2, kv E 19, OBD 294
Odlomki ustja in ostenja sklede iz naravno
obarvanega modrikastega stekla.
Pr. ustja 10 cm, v. 1,4 cm, d. 0,2 cm.
119.
SE 1361, sek 1, kv E 1, 2, OBD 159
Odlomek ustja z ostenjem sklede iz
razbarvanega stekla.
Pr. ustja …, v. 1,1 cm, d. 0,2 cm.

121.
SE 1363, sek 2, kv G 21, OBD 301
Dno sigilatnega krožnika z zelo slabo
ohranjenim premazom; fina namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 7/6 rdečkasto
rumena; barva premaza: 10YR 4/6 rdeča;
sestava: zelo fino zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
ITA TS:
V. 2,7 cm, š. 6,9 cm, d. 0,7 cm.
122.
SE 1363, sek 1, E-F 3, OBD 154
Kozarec tankih sten; fina namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine: 5YR 7/4
roza; barva preseka:10YR 5/1 siva; sestava:
fino zrnata keramična masa; žganje: najprej
redukcijsko, na koncu uzpostavljena
oksidacijska atmosfera; trdota: mehka;
faktura: KTS A;
Pr. dna 4,2 cm, v. 2,4 cm, d. 0,3 cm.
123.
SE 1363, sek 2, kv C 20, OBD 288
Vrč z bikoničnim trupom; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 7.5YR 6/6
rdečkasto rumena; sestava: drobno zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NK;
Pr. ustja 15,6 cm, v. 1,7 cm, d. 0,5 cm.
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124.
SE 1363, sek 2, kv I 21, OBD 276
Vrč z zelo slabo ohranjenimi ostanki premaza
na zunanji površini: namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 5YR 6/8 rdečkasto rumena; barva
premaza: 10R 5/6 rdeča; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 10 cm, v. 3,2 cm, d. 0,5 cm.

129.
SE 1363, sek 1, kv D 8, OBD 55
Ročaj vrča z zlatasto rjavo glazuro; namizna
keramika; izdelava: na vretenu (ročaj
prostoročno); barva površine=barva preseka:
lisasta, rdečkasto rumena do svetlo sivorjava;
sestava: drobno zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda; faktura:
NK;
V. 6,8 cm, š. 2,4 cm, d. 1,6 cm.

125.
SE 1363, sek 2, kv H 20, OBD 280
Vrč s profiliranim vratom; namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 7.5YR 7/4 roza; sestava: drobno
zrnata keramična masa; žganje: oksidacijsko;
trdota: mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 14 cm, v. 4,5 cm, d. 0,4 cm.

130.
SE 1363, sek 1, kv A 6, OBD 135
Ustje krožnika s premazom; namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 5/6 rumenkasto
rdeča; sestava: fino zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
NK;
V. 3,1 cm, d. 0,6 cm, š. 3,5 cm.

126.
SE 1363. Sek 3, kv L 20, OBD 309
Ustje vrča; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 5YR
6/8 rdečkasto rumena; sestava: drobno zrnata,
zelo redki vključki; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: NK;
Pr. ustja 11 cm, v. 3,1 cm, d. 0,4 cm.
127.
SE 1363, sek 3, kv K 18, OBD 312
Vrč s kroglasto oddebeljenim ustjem; namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine: 7.5YR 8/3 roza; barva preseka: 5YR
6/6 rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NK;
Pr. ustja 5,8 cm, v. 2,7 cm, d. 0,4 cm.
128.
SE 1363, sek 1, kv E 8, PN 1023,
OBD 36
Ročaj posode; namizna keramika; izdelava:
prostoročno; barva površine=barva preseka:
10YR 7/4 zelo bledo rjava; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NK;
Dol. 4,6 cm, d. 2 cm.

131.
SE 1363, sek 2, kv B 20, OBD 256
Ustje krožnika s premazom; namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 6/8 rdečkasto
rumena; sestava: drobno zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka;
faktura: NK;
Pr. ustja 22 cm, v. 2,7 cm, d. 0,7 cm.
132.
SE 1363, sek 2, kv D 20, OBD 282
Ustje krožnika s premazom; namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 6/8 rdečkasto
rumena; sestava: drobno zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka;
faktura: NK;
Pr. ustja 22,6 cm, v. 3 cm, d. 0,6 cm.
133.
SE 1363, sek 2, kv O 19, OBD 283
Skleda z visečim ustjem, verjetno s premazom,
ki ni ohranjen; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 7.5YR
7/6 rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
zelo mehka; faktura: NK;
Pr. ustja 14 cm, v. 2,8 cm, d. 0,6 cm.
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134.
SE 1363, sek 2, kv F 19, OBD 285
Ustje sklede z visečim ustjem; namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 7.5YR 6/4 svetlo
rjava; sestava: drobno zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NK;
Pr. ustja 19,9 cm, v. 1,1 cm, d. 0,5 cm.
135.
SE 1363, sek 2, kv C-F 19-21, OBD
244
Lonec manjših dimenzij; namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine: 10YR 4/1
temno siva; barva preseka: 5YR 4/4 rdečkasto
rjava; sestava: fino zrnata keramična masa;
žganje: na začetku oksidacijsko, potem
redukcijska vzpostavljena atmosfera; trdota:
trda; faktura: NK;
Pr. ustja 4,8 cm, v. 3,6 cm, d. 0,3 cm.
136.
SE 1363, sek 2, kv K 20, OBD 296
Pokrov; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 7.5YR
6/6rdečkasto rumena; sestava: drobno zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NK;
Pr. ustja 25 cm, v. 2,8 cm, d. 0,6 cm.
137.
SE 1363, sek 1, kv E-F 3, OBD 162
Lonec z izvihanim ustjem, stanjšanim na vrhu;
kuhinjska keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: lisasta; sestava:
grobo zrnata keramična masa; žganje:
stihijsko; trdota: trda; faktura: KK;
V. 4 cm, š. 5,3 cm, d. 0,9 cm.
138.
SE 1363, sek 2, kv G 20, OBD 299
Lonec; kuhinjski lonec; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: lisasta; sestava:
drobno zrnata keramična masa; žganje:
stihijsko; trdota: trda; faktura: KK;
Pr. ustja 14,3 cm, v. 2,7 cm , d. 0,7 cm.

139.
SE 1363, sek 1, kv E-F 2. OBD 165
Pekač; kuhinjska keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 5YR
5/6 rumenkasto rdeča; sestava: drobno zrnata
keramična masa z zelo gostimi vključki delcev
vulkanskega peska; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: KK IMP;
V. 2,2 cm, š. 3 cm, d. 0,9 cm.
140.
SE 1363, sek 2, kv K 20, OBD 302
Pokrov z oddebeljenim robom ustja, ki je ožgan
(sledovi uporabe); importirana kuhinjska
keramika (kampanska); izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: lisasta; sestava:
drobno zrnata keramična masa (gosti vključki
vulkanskega peska, ang. black sand); žganje:
oksidacijsko; trdota: zelo trda; faktura: KK
IMP;
Pr. ustja 26 cm, v. 2,3 cm, d. 0,6 cm.
141.
SE 1363, sek 3, kv M 20, OBD 316
Pokrov s krožno oddebeljenim robom;
kuhinjska keramika; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: pokrov je
sekundarno močno prežgan, posledično mi
moč prepoznati prvotne barve; sestava: drobno
zrnata; trdota: trda; faktura: KK;
Pr. ustja 20 cm, v. 1,8 cm, d. 0,6 cm.
142.
SE 1363, sek 1, kv E 3, OBD 133
Ustje melnice; kuhinjska keramika; izdelava:
na vretenu; barva površine=barva preseka:
5YR 6/6 rdečkasto rumena; sestava: drobno
zrnata keramična masa, srednje gosti vključki
sljude, pepela, zdrobljena keramika, beli delci;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda; faktura:
MEL.;
Pr. ustja 38,3 cm, v. 1,7 cm, d. 1,2 cm.
143.
SE 1363, sek 2, kv C 19, OBD 291
Melnica z visečim ustjem; izdelava: na vretenu;
barva površine=barva preseka: 7.5YR 7/6
rdečkasto rumena; sestava: grobo zrnata
keramična masa, redki vključki; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: MEL;
Pr. ustja 37 cm, v. 3 cm, d. 1 cm.
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144.
SE 1363, sek 2, kv C-F 19-21, OBD
217
Dno amfore; transportna keramika; izdelava:
na vretenu; barva površine=barva preseka:
10YR 7/4 zelo bleda rjava; sestava: drobno
zrnata keramična masa; žganje: oksidacijsko;
trdota: zelo mehka; faktura: AMF;
V. 11,8 cm, d. 0,8 cm.
145. SE 1363, sek 2, kv F-H 19_21,
OBD 190
Pečatna oljenka; izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preseka:. 2.5YR 5/8 rdeča;
sestava: fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: OP;
Dol. 5,2 cm, š. 2,2 cm.
146.
SE 1363, sek 2, kv E 20, OBD 254
Komična maska z diska pečatne oljenke;
izdelava: v kalupu; barva površine=barva
preseka: 2.5YR 5/8 rdeča; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
mehka; faktura: OP;
dol. 2,7 cm, š. 2,4 cm, d. 0,6 cm.

147.
SE 1363, sek 2, kv C 19, PN 1097,
OBD 258
Disk in rama pečatne oljenke; izdelava: v
kalupu; barva površine=barva preseka: 5YR
5/8 rumenkasto rdeča; sestava: drobno zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
zelo trda; faktura: OP;
Dol. 5,6 cm, š. 3,3 cm, v. 1 cm.
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148.
SE 1363 OBD 272, risba 123, list
16
Odlomek rame pečatne oljenke; izdelava: v
kalupu; barva površine=barva preseka: 5YR
6/8 rdečkasto rumena; sestava: drobno zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: OP;
V. 1,1 cm; š. 4,9 cm.
149.
SE 1363, sek 2, kv F 12, OBD 286
Pečatna oljenka, ohranjen le del rame z
ostenjenem; izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preseka: 5YR 6/8 rdečkasto
rumena; sestava: drobno zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka;
faktura: OP;
Dol. 3,7 cm, v. 2,4 cm, š. 1,7 cm.
150.
SE 1363, sek 3, kv L 19, OBD 315
Dno pečatne oljenke z delno ohranjenim žigom
[..RTIS]; izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preseka: 2.5YR 6/8 svetlo
rdeča; sestava: drobno zrnata; trdota: mehka;
faktura: OP;
D. 2,2 cm, š. 2,1 cm, d. 0,4 cm.

155.
SE 1363, sek 2, kv C-F 19-21, OBD
246
Odlomki (4)ostenja narebrene skodele iz
naravno obarvanega modrikastozelenega
stekla.
V. 2,7 cm, š. 3,5 cm, d. 0,4-0,9 cm.
156.
SE 1363, sek 2 kv C 20, OBD 287
Odlomek dna kvadratne steklenice iz naravno
obarvanega modrikastozelenega stekla.
V. 2,2 cm, š. 5 cm, d. 0,5 cm.
157.
SE 1363, sek 2, kv E 19, PN 1063,
OBD 322
Ustje in del vratu steklenice iz razbarvanega
stekla.
Pr. ustja 2,6 cm, v. 3,2 cm, d. 0,1-0,2 cm.
158.
SE 1363, sek 1, kv E 10, PN 1025,
OBD 38
Melonasta jagoda iz fajanse.
V. 1,4 cm, d. 0,7 cm.

151.
SE 1363, sek 1, kv G 3, PN 1013,
OBD
Odlomek ostenja posode iz millefiori stekla.
D. 2 cm, š. 1,8 cm, d. 0,35 cm.
152.
SE 1363, sek 2, kv D 19, OBD 208
Odlomek ostenja posode izdelane iz
marmoriziranega stekla.
D. 2,1 cm, š. 1,9 cm, d. 0,1 cm.

153.
SE 1363, sek 2, kv E 21, OBD 184
Odlomek dna posode iz naravno obarvanega
zelenega stekla.
Pr. dna 8,7 cm, v. 0,9 cm, d. 0,3 cm.
154.
SE 1363, sek 2, kv F-H, 19-21,
OBD 189
Odlomek ustja posode iz naravno obarvanega
modrikastozelenega stekla.
V. 1,1 cm, š. 2,2 cm, d. 0,1 cm.
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159.
SE 1363 ,sek 2 , kv F14, PN 1078
Nedoločljiv
1.-2.st.
Dp, Roma, RIC ?
T.: 9,72g. Dim.: 25,5 x 27 mm. Zelo močno
izrabljen.

160.
SE 1363 ,sek 3 , kv M19, PN 1135
Constans, Constantius II., Constantius Gallus
ali Iulianus
348-361
AE 2, ?, RIC ?
Fragmentiran. T.: 1,86g. Izrabljen. Določljivost
novca je bila uničena ob konservaciji.

161.
SE 1363 ,sek 3 , kv M19, PN 1134
Cladius I.
41-54
Quad, Roma, RIC 91
T.: 1,25g. Dim.: 15 x 15.5 mm. Pol. peč.: 6.
Dobro ohranjen.

162.
SE 1363 ,sek 1 , kv C8, PN 1047
Nedoločljiv
4.st.
Cen/AE 3, ?, RIC ?
Fragmentiran. T.: 1,08g. Zelo močno izrabljen.

163.
SE 1363 ,sek 2 , kv F19, PN 1059
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz Joseph
I. (1848-1916), (Avstrijski deželni novci)
1861
Kreuzer, Wien, J. 1970, 322/4
T.: 2,64g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.

SE 1430 (del plasti 1363 – koncentracija
najdb na površini le-te)
164.
SE 1430, sek 1, kv E 4, OBD 150
Vrč z ustjem trikotnega preseka; namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 7/8 rdečkasto
rumena; sestava: fino zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
NK;
V. 2 cm, š. 2,4 cm, d. 0,5 cm.
SE 1430, sek 1, kv F 4, OBD 156
165.
Pokrov z zravnanim robom; namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 5/8
rumenkasto rdeča; sestava: drobno zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko;
trdota: zelo trda; faktura: NK;
Pr. ustja 18 cm, v. 1,7 cm, d. 0,4 cm.
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166.
SE 1430, sek 1, kv E-F 4-5, OBD
161
Ostenje rimske glazirane posode, zunanja
površina obdelana s koleščkanjem; namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 5/8, rumenkasto
rdeča; sestava: fino zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NK;
V. 2,7 cm, š. 3,5 cm, d. 0,5 cm.
167.
SE 1430, sek 1, kv F 4, OBD 157
Manjši odlomek pokrova; kuhinjska keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: lisasta; sestava: drobno zrnata, zelo
gosti vključki; žganje: stihijsko; trdota: zelo
trda; faktura: KK;
Pr. ustja 20 cm, v. 1,7 cm, d. 0,5 cm.
168.
SE 1430, sek 1, kv E 4-5, PN 1050,
OBD 6, 45, 147
Amfora Dressel 2-4; transportna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 5YR 6/4 svetlo rdečkasto rjava;
sestava: grobo zrnata keramična masa, srednje
gosti vključki, zdrobljena keramika, beli delci,
kremen?, sljuda; žganje: oksidacijsko; trdota:
zelo trda; faktura: AMF2;
Pr. ustja 11 cm, v. 9,3 cm, d. 0,5-0,9 cm.

SE 1000
171.
SE 1000, sek 2, kv F 13, OBD 199
Ustje amfore Dressel 6B; transportna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 5/6 rumenkasto
rdeča; sestava: drobno zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
AMF1;
Pr. ustja 13 cm, v. 5,2 cm, d. 1,1 cm.
172.
SE 1000, sek 2, kv E 19, OBD 51
Disk in rama pečatne oljenke oblike Loeschcke
X; izdelava: v kalupu; barva površine=barva
preseka: 5YR 6/8 rdečkasto rumena; sestava:
fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: OP;
D. 5 cm, š. 4,3 cm, v. 1,8 cm.

169.
SE 1430, sek 1, kv E 4, OBD 149
Odlomek ostenja posode iz millefiori stekla.
D. 1,8 cm, š. 1,3 cm, d. 0,4 cm.

170.
SE 1430 ,sek 1 , kv E5, PN 1049
Tericus I.
271-274
An, -, RIC ?
Imitacija. T.: 1,09g. φ.: 15mm. Pol. peč.: 12.
Dobro ohranjen.
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173.
SE 1000, sek 2, kv D 19, PN 1055,
OBD 48
Enoročajni vrč iz modrikastozelenega stekla.
Pr. ustja 3,3 cm, v. 8,7 cm, d. 0,1-0,2 cm.
174.
SE 1000, sek 2, kv D 19, PN 1055,
OBD 49
Ročaj enoročajnega vrča iz modrikastozelenega
stekla.
Š. ,2-2,5 cm, v. 7,2 cm, 0. 0,5 cm.
175.
SE 1000, sek 2, kv D 19, PN 1055,
OBD 50
Ustje lonca iz modrikastozelenega stekla. Ustje
je izvihano, navznoter zavito in z vrha
sploščeno, tip lonca Isings 67a.
Pr. ustja 16 cm,, v. 1,3 cm, d. 0,25 cm.
176.
SE 1000 ,sek 1 , kv C20, PN 1054
Italija, Lombardska-beneška kraljevina, Franz
Joseph I. (1848-1859/66)
1862
Soldo, Wien,J. 1970, 347/1
T.: 2,94g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.

SE 1201
177.
SE 1201, sek 1, kv E 10, 11, OBD
14
Ustje sigilatnega krožnika; fina namizna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 7/6 rdečkasto
rumena; barva premaza: 2.5YR 6/6 svetlo
rdeča; sestava: zelo fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo mehka;
faktura: ITA TS;
Pr. ustja 28 cm, v. 1 cm, d. 0,5 cm.

178.
SE 1201, sek 1, kv E 4-5, OBD 7
Ustje krožnika; namizna keramika; izdelava:
na vretenu; barva površine=barva preseka:
5YR 6/6 rdečkasto rumena; sestava: drobno
prečiščena keramična masa, redki vključki;
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
NK;
V. 3,7 cm, š. 4,2 cm, d. 0,6 cm.
179.
SE 1201, sek 2, kv F 15
SE 1201 OBD 216 risba 158 list 19-R158
Profiliran ročaj večjega vrča ali amfore z
ravnim dnom; namizna/shranjevalna
keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 5YR 6/8 rdečkasto
rjava; sestava: drobno zrnata keramična masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka;
fakturaNK;
V. 6 cm, š. 4,5 cm, d. 2,1 cm.
180.
SE 1201, sek 1, kv E-F 7-8, OBD
24
Ustje vrča z ostanki zelenkasto rumene glazure;
namizno posodje; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 7.5YR 8/2 rozasto
bela; barva premaza: zelenkasto rumena;
sestava: fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NK;
Pr. ustja 13,8 cm, v. 1 cm, d. 0,6 cm.
181.
SE 1201, sek 1, kv B 10, OBD 20
Kadilnica z dvema valovitima rebroma ob ustju
in na zunanji površini; izdelava: na vretenu;
barva površine: 7.5YR 7/6 rdečkasto rumena;
barva preseka: 10YR 5/1 siva; sestava: fino
zrnata keramična masa; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: NK;
Pr. ustja 21,7 cm, v. 4,4 cm, d. 0,6 cm.
182.
SE 1201, sek 1, kv D 11, OBD 19
Odlomek dna pečatne oljenke z delom žiga
[…TIS]; izdelava: v kalupu; barva
površine=barva preseka: 2.5YR 6/8 svetlo
rdeča; sestava: drobno prečiščena keramična
masa, zelo redki vključki; žganje: oksidacijsko;
trdota: mehka; faktura: OP;
Dol. 2,1 cm, š. 1,9 cm, d. 0,4 cm.
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183.
SE 1201. Sek 2, kv E 17, OBD 211
Dno posode iz razbarvanega stekla.
Pr. dna 6,4 cm, v. 3,8 cm, d. 0,4 cm.
SE 1408 (polnilo novoveške jame)
184.
SE 1408, sek 1, kv C 10, OBD 99
Ustje vrča; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine: 10YR 8/4 zelo bledo
rjava; barva preseka: 7.5YR 6/8 rdečkasto
rumena; sestava: fino zrnata keramična masa,
zelo drobni delci sljude; žganje: oksidacijsko;
trdota: trda; faktura: NK;
Pr. ustja 15, 2 cm, v. 2,3 cm, d. 0,5 cm.
185.
SE 1408, sek 1, kv C 10, OBD 98
Ustje kadilnice z valovito oblikovanim robom
ustja; keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine: 7.5 8/3 roza; barva preloma: 7.5YR
7/8 rdečkasto rumena; sestava: drobno zrnata
keramična masa,organski vključki; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NK;
V. 2,2 cm, š. 4,4 cm, d. 0,3 cm
SREDNJI VEK
186.
SE 1430, sek 1, kv E-F 4, OBD 163
Lonec; kuhinjska keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine: 7.5YR 6/4 svetlo
rjava; barva preseka: 10YR 2/1 črna; sestava:
drobno zrnata keramična masa, porozna
površina; žganje: v začetku redukcijsko, v
zaključni fazi vzpostavljena oksidacijska
atmosfera; trdota: trda; faktura: KKS;
Pr. ustja 17,2 cm, v. 2,7 cm, d. 0,7 cm
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NOVI VEK
SE 1000
187.
SE 1000, sek 2, kv C 11, OBD 198
Ustje z ostenjem lonca, v notranjosti oker
glazura, ustje in zunanjost temno rjava glazura;
namizna keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 7.5YR 8/3 roza;
sestava: fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NVK;
Pr. ustja 15,8 cm, v. 3,5 cm, d. 0,4 cm.
188.
SE 1000, sek 2, kv B 12, OBD 199
Ustje in ostenje lonca s slabo ohranjeno zeleno
glazuro; namizna keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka: 10YR
7/2 svetlo siva; sestava: fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: trda;
faktura: NVK;
Pr. ustja 10,6 cm, v. 3,9 cm, d. 0,9 cm.
189.
SE 1000, sek 2, kv E 13, OBD 197
Manjši odlomek ustja z delom ostenja lonca, v
notranjosti oker glazura, ustje in zunanjost
temno rjava glazura; namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 7.5YR 8/3 roza; sestava: fino zrnata
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota:
trda; faktura: NVK;
Pr. ustja 16 cm, v. 1,5 cm, d. 0,4 cm.
190.
SE 1000, sek 2, kv C 11, OBD 192
Ustje z ostenjem lonca, v notranjosti oker
glazura, ustje in zunanjost temno rjava glazura;
namizna keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 7.5YR 8/3 roza;
sestava: fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: zelo trda; faktura: NVK;
Pr. ustja 16,6 cm, v. 4,5 cm, d. 0,4 cm.

191.
SE 1000, sek 2, kv C 11, OBD 193
Ustje z ostenjem lonca, v notranjosti oker
glazura, ustje in zunanjost temno rjava glazura;
namizna keramika; izdelava: na vretenu; barva
površine=barva preseka: 7.5YR 8/3 roza;
sestava: fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: zelo trda; faktura: NVK;
Pr. ustja 8,8 cm, v. 5,3 cm, d. 0,3 cm.
192.
SE 1002 ,sek 2 , kv J 20, PN 1110
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz Joseph
I. (1848-1916), (Avstrijski deželni novci)
1858-1863
Kreuzer, ?, J. 1970, 322/1-6
T.: 2,52g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.

193.
SE 1002 ,sek 1 , kv B 8, PN 1005
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz Joseph
I. (1848-1916), (Avstrijski deželni novci)
1858-1859
Kreuzer, ?, J. 1970, 322/1-6
T.: 2,64g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.
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194.
SE 1002 ,sek 1 , kv F 7, PN 1010
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz Joseph
I. (1848-1916), (Avstrijski deželni novci)
1860
Kreuzer, ?,J. 1970, 322/1-2
T.: 2,24g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.

SE 1145
195.
SE 1145 ,sek 1 , kv C 9, PN 1000
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz Joseph
I. (1848-1916), (Avstrijski deželni novci)
1860
Kreuzer, Kremnica (=Kremnitz), J. 1970,
322/3
T.: 2,24g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.

Pr. 15,7 cm, v. 1,3 cm, d. 0,5 cm.

198.
SE 1201, sek 1, kv D 10, OBD 27
Ustje z ostenjem pokrova z zeleno glazuro na
zgornji površini; namizna keramika; izdelava:
na vretenu; barva površine=barva preseka:
5YR 8/3 roza; sestava: fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda;
faktura: NVK;
Pr. 21,6 cm, v. 2,4 cm, d. 0,5 cm.
199.
SE 1201, sek 1, kv F 4, OBD 56
Ustje z ostenjem lonca, kljunasto oblikovano
ustje; kuhinjska keramika; izdelava: na
vretenu; barva površine=barva preseka:
stihijska; sestava: drobno zrnata keramična
masa; žganje: ?; trdota: zelo trda; faktura:
NVK;
Pr. ustja 16,1 cm, v. 2,4 cm, d. 0,6 cm.
SE 1473
200. SE 1473, sek 2, kv F-G 20, OBD
205
Ustje in ostenje krožnika z zelo slabo
ohranjeno glazuro; namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 5YR 7/6 rdečkasto rumena; sestava:
fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NVK;
Pr. ustja 38,8 cm, v. 2,2 cm, d. 0,7 cm.

SE 1201
196.
SE 1201, sek 2, kv E 15, OBD 214
Ustje in ostenje krožnika z zelo slabo
ohranjeno glazuro; namizna keramika;
izdelava: na vretenu; barva površine=barva
preseka: 5YR 7/6 rdečkasto rumena; sestava:
fino zrnata keramična masa; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; faktura: NVK;
Pr. ustja 38,8 cm, v. 2,6 cm, d. 1,1 cm.
197.
SE 1201, sek 2, kv E 15, OBD 215
Ustje z ostenjem pokrova z zeleno glazuro na
zgornji površini; namizna keramika; izdelava:
na vretenu; barva površine=barva preseka:
5YR 8/3 roza; sestava: fino zrnata keramična
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda;
faktura: NVK;
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8. ANALIZE
8.1. Antropološke analize
Rezultati antropološke analize kremiranih človeških ostankov iz groba 1001
Tatjana Tomazo-Ravnik
Analizirali smo oprano in osušeno žganino z naslednjimi oznakami:
LJ-TOBA 11; 844
Datum: 27.07. 2011
GROB 1001; sektor 2/kvadrant D 19; SE 1453/plast 1
Vsebino smo presejali z tremi siti in tako pridobili štiri velikostne skupine. Vsako od
njih smo razdelili na anatomske skupine. Izvedli smo makroskopsko analizo in po
potrebi uporabili povečevalno steklo. Pri analizi smo uporabili standardne metode
obdelave žganih kostnih ostankov.
Rezultati
Skupina velikosti nad 10 mm
Teža: 46 gr
Vsebina: 40 fragmentov
Barva: umazano bela in temno siva
Fragmenti craniuma
Število: 4.
Velikost fragmentov: 1.0 do 1.7 cm; debelina fragmentov od 3.2 do 4.4 mm.
Ohranjeni deli sutur kažejo na odrasel skelet. Nekaj delčkov ima prisotno le
endocranialno obliteracijo, eden pa tudi ectocranialno. Ker ne moremo določiti
katerim kostem craniuma pripadajo mali fragmenti lahko podamo le okvirno starost
v času smrti: adultus-maturus (med 20 in 60 let ali odrasel).
Fragmenti epifiz
Število: 12
Kateri dolgi kosti delčki pripadajo nismo mogli identificirati.
Fragmenti sten corpusov dolgih cevastih kosti
120

TOBAČNA MESTO, Zaključno poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na najdišču Tobačna mesto (faza 1.1.)

Število: 22
Kateri dolgi kosti delčki pripadajo nismo mogli identificirati.
Nedoločljivi fragmenti
Število :2
Skupina velikosti od 10 mm do 5 mm
Teža 40 gr
Delčki so nedoločljivi. Sive barve.
Za štiri delčke domnevamo, da so fragmenti živalskih kosti.
Skupina velikosti od 5 mm do 2 mm
Teža: 44 gr
Delčki so nedoločljivi.
Skupina drobcev manjših od 2 mm
Teža: 4 gr
Druga vrečka z oznakami LJ-TOBA 11; 837, 27. 07. 2011
Grob 1001; sektor 2/kvadrant D19; SE/plast 1451
Teža 0.01 gr
Ohranjen le fragment dolžine 2.1 cm, ki verjetno pripada steni dolge cevaste kosti.
Zaključki
Že sama skupna teža žganih ostankov 134 gr kaže na to, da podrobnejših informacij
ne moremo podati. Barva žganih delčkov nakazuje na temperaturo v času sežiga okoli
600 stopinj.
Zanesljivo lahko določimo le domnevno starost ob času smrti. To je obdobje adultusmaturus. Fragmentov, ki bi nam omogočili določiti spol pokopane osebe nismo našli.
Tudi delčkov, ki bi nam omogočili določiti minimalno število oseb v grobu ni
ohranjenih.
Pokopana je bila najmanj ena oseba.
Našli smo nekaj fragmentov, ki pripadajo živalskim kostem.
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8.2. Zoološke analize
Živalski ostanki rimskodobne starosti z najdišča Ljubljana – Tobačna
mesto (faza 1.1)
Borut Toškan in Janez Dirjec
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; E-naslov: borut.toskan@zrc-sazu.si

V nadaljevanju so predstavljeni izsledki analize živalskih ostankov iz najdišča
Tobačna mesto (faza 1.1.).
Taksonomija
Analizirano favnistično gradivo je obsegalo izključno ostanke rimskodobne starosti.
Izmed 735 najdb jih je bilo mogoče do nivoja rodu (v primeru drobnice pa do nivoja
poddružine, tj. Caprinae) taksonomsko opredeliti 182 oziroma 24,8 odstotka. Z
izjemo po dveh odlomkov nadlahtnice in golenice ter fragmenta stegnenice domače
kokoši (Gallus domesticus) iz SE 1363 (tj. antična hodna površina), ki najverjetneje
pripadajo istemu skeletu, taksonomsko opredeljive najdbe vključujejo zgolj ostanke
sesalcev. Med slednjimi so zastopane najmanj štiri vrste iz treh družin (tab. 1).
Tab. 1: Zastopanost posameznih živalskih taksonov v gradivu z najdišča Ljubljana – Tobačna mesto
(faza 1.1). Količina najdb je podana kot število določenih primerkov (NISP).
Takson
Bos taurus
Equus caballus
B. taurus / E. caballus
Caprinae
Sus domesticus
Gallus domesticus

NISP
115
55
2
4
1
5

% NISP
63,2
30,2
1,1
2,2
0,5
2,7

Najbolje zastopani vrsti sta domače govedo (Bos taurus) in konj (Equus caballus), ki
skupaj predstavljata 94,5 odstotka vsek taksonomsko opredeljenih najdb. Vodilna
vloga domačega goveda je v tem smislu povsem skladna s pričakovanji, saj podobno
sliko kažejo praktično vsa arheozoološko obdelana rimskodobna najdišča na
Slovenskem. Drugače velja za konja, katerega najdbe v okviru sočasnih najdišč iz
jugovzhodnoalpskega prostora praviloma ne predstavljajo niti desetine vseh
opredeljenih živalskih ostankov. Razloge za ugotovljen razkorak gre iskati v naravi
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vzorca s tukaj obravnavanega najdišča. Ta namreč ne predstavlja tipičnega
naselbinskega gradiva s prevladujočim deležem klavnih in/ali kuhinjskih odpadkov
pač pa ga v veliki meri sestavljajo kosti in (predvsem!) zobje iz drenažnih in obcestnih
jarkov izven urbaniziranega teritorija (tab. 2). Glede na to, da konjskega mesa lokalno
prebivalstvo v tistem času praviloma ni več uživalo, je prisotnost ostankov te živalske
vrste v perifernih odpadnih jamah/kanalih in obcestnih jarkih pravzaprav
pričakovana (prim. Bartosiewicz 2008).
Tab. 2: Zastopanost posameznih sesalskih taksonov v gradivu z najdišča Ljubljana – Tobačna mesto
(faza 1.1) po kontekstih. Zvezda (*) označuje podatke, kjer večina najdb predstavlja ostanke majhnega
števila različnih živali (za podrobnejšo razlago glej besedilo). Količina najdb je podana kot število
določenih primerkov (NISP).

Takson
Bos taurus
Equus caballus
Caprinae
Sus domesticus

Hodna površina

Drenažni jarki

Obcestni jarki

Jarek SE 1407

SE 1363

SE 1414, 1426

1
3
1
-

1
7*
-

SE 1475, 1483–85
( + SE 1505)
19*
29*
-

11
2
1

Seveda pa je treba v zvezi z interpretacijo podatkov o številu najdb posameznih
taksonov seveda opozoriti še na to, da z izražanjem količine kosti in zob kot 'število
določenih primerkov' ni mogoče prepoznati skupke, ki v resnici predstavljajo ostanke
iste živali. Takih skupkov je bilo v primeru tukaj obravnavanega gradiva več. Tako
npr. kar 84 vseh govejih kosti in zob (tj. 73 % NISPBos) pripada zgolj dvema
različnima skeletoma (glej spodaj), enako pa velja tudi za konjske najdbe iz
obcestnega jarka SE 1436 = 1484 (polnilo SE 1483) v sektorju 2: kvadrata E14 (NISP
= 13) in E16 (NISP = 12). Sorazmerno veliko število ostankov goveda in konja lahko
tako v resnici povežemo s precej skromnim številom različnih živali.
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Tab. 3: Zastopanost posameznih skeletnih elementov domačega goveda in konja v gradivu z najdišča
Ljubljana – Tobačna mesto (faza 1.1). Posebej so navedeni še podatki za goveja skeleta SE 1502 in
1505. Zvezda (*) označuje primerke kosti, ki so bile v gradivu zastopane z več odlomki. Ostanki levih in
desnih kosti posameznih skeletnih elementov so ločeni s poševnico (/). Količina najdb je podana kot
število določenih primerkov (NISP).
Sk. element
Mandibula
Dentes
Vertebrae
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Metacarpalia
Ossa carpalia
Ossa coxae
Femur
Tibia
Patella
Metatarsalia
Astragalus
Calcaneus
Ossa tarsalia
Phalanges
Metapodia (indet.)

SE 1502
1*
7
10
1/ 1
1* / 1
1* / 1
1/1/1/1
1/1
1* / 1*
1* / 1*
1/1
1/1/1
1/1
1/2
1

B. taurus
SE 1505
1*
4
-/1
-/1
- / 1*
- / 1*
1/1/-/1
- / 1*
1/1
1/1
2
-

Σ B. taurus
11
30
10
2
5
5
3
3
4
3
9
4
2
5
2
4
6
5
2

E. caballus
1
37
4
1
1
6
3
1
1
-

Nabor zastopanih sesalskih vrst zaključujeta prašič in drobnica. Najdbe slednje (v
vseh štirih primerih je šlo za izolirane meljake) razlikovanja med ovco (Ovis aries) in
kozo (Capra hircus) niso dopuščale. Je pa to bilo mogoče v primeru edinega ostanka
rodu prašičev (tj. izoliran I3), ki sva ga na podlagi njegovih dimenzij pripisala
domačemu prašiču (Sus domesticus). Skromno število najdb navedenih dveh
taksonov ne omogoča vpogleda v njuno siceršnjo priljubljenostjo v tedanji lokalni
ekonomiji. Tudi sicer podatki z drugih lokacij na območju Emone in njene
neposredne okolice v tem smislu ne izkazujejo večje homogenosti, kar bi lahko
razumeli kot odsev dejanskih razlik v prehrambnih navadah (statusno / funkcionalno
/ po poreklu) različnih skupin ljudi (glej npr. Andrič s sod., v tisku).
Ob živalskih ostankih iz drenažnih in obcestnih jarkov ter tistih, ki so bili pobrani iz
plasti SE 1363, sicer interpretirane kot antična hodna površina, velja na tem mestu
posebej omeniti še skoraj v celoti ohranjen skelet goveda z dna odpadne jame SE
1499 ter najdbe iz jarka SE 1407 (polnila: SE 1406, 1424 in 1425; glej spodaj).
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Izkopani goveji skelet 9 vključuje predvsem kosti apendikularnega skeleta, medtem ko
ostanki lobanje in/ali zgornje čeljustnice v celoti manjkajo (tab. 3). Po drugi strani
med izolirinaimi zobmi prevladujejo prav zgornji kočniki, kar nakazuje možnost, da
gre manjko ostankov lobanje pripisati tafonomskim izgubam (glej spodaj). Na podalgi
stopnje obrabe žvekalne površine kočnikov je mogoče ugotoviti, da je bila žival že
odrasla (MWS sensu Grant 1982 = 46 / 47). To potrjujejo tudi v celoti osificirana
telesa vretenc, saj se to pri domačem govedu praviloma ne zgodi pred petim letom
starosti. Dimenzije ohranjenih dolgih kosti okončin so skromne (tab. 4). Skelet je
torej najbrž pripadal kravi, morda celo kravi primitivne lokalne oblike (sl. 1). Ta se je
namreč v slovenskem prostoru ohranila skozi celotno antiko, navkljub sicer
prevladujoči vlogi z romanizacijo vnešene napredne »rimske« pasme (Boschin,
Toškan 2012).
Tab. 4: Dimenzije dovolj dobro ohranjenih kosti v okviru govejih skeletov SE 1502 in 1505 z najdišča
Ljubljana – Tobačna mesto (faza 1.1). Dimenzije so povzete po von den Driesch (1976). Vse mere so v
mm.
Sk. element
Humerus
Radius
Metacarpus
Metatarsus
Tibia

Dimenzija
Najmanjša širina diafize
Širina distalnega dela
Širina proksimalnega dela
Najmanjša širina diafize
Širina proksimalnega dela
Najmanjša širina diafize
Širina distalnega dela
Širina proksimalnega dela
Širina distalnega dela
Najmanjša širina diafize

SE 1502
33,0
65,0
75,0
34,5
46,5
29,5
33,0

SE 1505
88,0
64,0
37,0
64,5
52,0
55,0
-

Ob obravnavanem skeletu SE 1502 je bil na območju najdišča Ljubljana – Tobačna
mesto najden še en delno ohranjen skelet domačega goveda, tj. SE 1505. Ležal je v
obcestnem jarku SE 1436 = 1484 (polnilo SE 1483), tudi v tem primeru pa
prevladujejo ostanki apendikularnega skeleta, predvsem kosti okončin (tab. 3). Ker
zobje niso ohranjeni je bilo mogoče starost živali ob zakolu / poginu oceniti zgolj na
podlagi stopnje zraščenosti epi- in diafiz posameznih skeletnih elementov. Najdba že
v celoti osificiranih distalnih koncev nadlahtnice, dlančnice in stopalnice ter še
nezraščena stegnenična glava stegnenice kažejo na to, da je bila žival ob smrti stara
med dvema in pol ter tremi in pol leti (prim. Silver 1972). Sodeč po robustnosti kosti
sklepava, da gre za ostanek bika ali vola napredne »rimske« pasme. Na kosteh sicer
9

Sam skelet je obravnavan kot samostojna stratigrafska enota, tj. SE 1502.
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nisva zasledila patologij, ki bi kazale na izkoriščanje živali kot delovne živine (to bi
sicer lahko razumeli kot dokaz za pripis skeleta volu). Po drugi strani pa nasprotnega
v luči relativno nizke starosti primerka niti ne bi pričakovali.

Sl. 1: Širina distalnega dela nadlahtnice in širina proksimalnega dela koželjnice domačega goveda pri
skeletih SE 1502 (označeno kot: *1) in 1505 (označeno kot: *2) z najdišča Ljubljana – Tobačna mesto
(faza 1.1). Za primerjavo so podani tudi mediana (krog), meji drugega in tretjega kvartila ter celoten
razpon vrednosti istih dimenzij pri govedu z drugih rimskodobnih najdišč na Slovenskem. Dimenzije
so povzete po von den Driesch (1976).

Jarek SE 1407
V polnilih jarka SE 1407 je bilo najdenih zgolj 14 taksonomsko opredeljivih živalskih
ostankov, med katerimi pa so zastopani kar trije različni taksoni (tab. 2). Pri tem je
pomenljivo, da so bili vsi tukaj najdeni odlomki kosti ožgani, medtem ko je bil med
vsemi drugimi najdbami z obravnavanega najdišča takšen le en primerek (iz SE
1363). Na podlagi dimenzij jarka in števila ter strukture najdb se ponuja možnost, da
bi tu morda lahko locirali deponijo predmetov, uporabljenih pri pogrebnih ritualih, ki
so se izvajali ob sežiganju pokojnikov. Za doslej znano zahodno-emonsko grobišče
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velja, da pokojniki niso bili sežgani na mestu pokopa (pokop tipa bustum), pač pa
očitno na skupnem sežigališču – ustrini (Hvalec s sod. 2012, 76).
Pri tem odkrite arheološke najdbe sensu strict ne gre neposredno povezovati z
daritvami položenimi na samo grmado, saj le-te ne kažejo sledi neposrednega
izpostavljanja ognju. Prej bi v njih lahko videli predmete uporabljene ob
spremljajočih pogrebnih obredih kot je npr. pogrebna pojedina. O tem pričajo tudi
odlomki kadilnic s sledovi sežiganja dišavnic, ki je spremljalo različne obrede (Hvalec
s sod. 2012, 76). Slednjemu sicer podatek o ožganosti živalskih ostankov vsaj na prvi
pogled nasprotuje. Glede na prevladujočo sivkastobelo do belo obarvanost
fragmentov (sl. 2) so morale biti namreč kosti za dlje časa izpostavljene razmeroma
močnemu ognju, pri čemer se je njihova temperatura dvignila nad 600° C (Nicholson
1993, tab. 1 in 2). Do tega torej zagotovo ni prišlo med procesom priprave hrane v
kontekstu pogrebne pojedine. Je pa seveda povsem mogoče, da so bili ostanki takšne
pojedine na koncu zavrženi na sežigališče, kjer je do kalciniranja kostnih odlomkov
nato tudi prišlo.

Sl. 2: Kostni odlomki iz jarka SE 1407 na najdišču Ljubljana – Tobačna mesto (faza 1.1). Foto: B.
Toškan.

Sklep
Živalski ostanki z najdišča Ljubljana – Tobačna mesto (faza 1.1) so zanimivi predvsem
z dveh vidikov. Prvega predstavlja dejstvo, da ti posredno potrjujejo utemeljenost
povezave gradiva iz jarka SE 1407 s pogrebnimi rituali Emončanov. V kolikor gre
sicer skromen vzorec tam najdenih ožganih kosti razumeti kot ostanek pogrebnih
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pojedin lahko ti obenem ponudijo tudi možnost primejave izbora hrane za tovrstne
obredne obroke in vsakodnevnimi prehranskimi navadami lokalnega prebivalstva. Na
drugi strani pa gre pomen obravnavanega gradiva poiskati v okolju, iz katerega le-to
izhaja. Za razliko od drugih v zadnjem času raziskanih delov Emone in njene
neposredne okolice, ki so zajeli urbanizirane dele tega mesta oziroma kvečjemu še
vojaški tabor na Tribuni, je moralo biti namreč območje najdišča Tobačna mesto
(faza 1.1) v antičnem času namenjeno agrarni rabi (Hvalec s sod. 2012, 2).

Sl. 3: Luščenje in razpokanost kosti iz najdišča Ljubljana – Tobačna mesto (faza 1.1) na primeru
nekaterih ostankov iz SE 1505. Foto: B. Toškan.

Žal je obravnavani favnistični vzorec precej manj primerna podlaga za naslovitev
»klasičnih« arheozooloških problematik o zastopanosti različnih anatomskih delov
živali, ocenah starostne in spolne strukture populacij različnih živalskih vrst, študijo
patlogije ipd. Skupno število razpoložljivih najdb je namreč za kaj takega skromno, v
oči pa bode tudi izrazita prevlada zob. Brez upoštevanja obeh govejih skeletov (tj. SE
1502 in 1505) namreč zobje predstavljajo kar 61,2 odstotka vseh najdb domačega
goveda in celo 67,2 odstotka vseh najdb konja. K temu velja nenazadnje dodati, da sta
bila tudi drobnica in domači prašič v vzorcu zastopana izključno z izoliranimi zobmi.
Glede na naravo vzorca (gradivo večinoma izvira iz odpadnih oziroma obcestnih
jarkov ter iz odpadnih jam) bi takšno prevlado zob lahko razumeli kot posledico
sorazmerno velikih tafonomskih izgub. Temu gre nemara v veliki meri pripisati tudi
odsotnost ostankov lobanj, ki manjkajo celo v okviru sicer skoraj v celoti ohranjenega
govejega skeleta SE 1505. V jarke/jame zavržene živalske kosti (trupla) očitno niso
bila prekrita s sedimentom oziroma se je to dogajalo počasi, pač z odlaganjem
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dodatnega odpadnega materiala. Kosti so bile torej za daljše obdobje izpostavljene
neposrednim destruktivnimim vremenskimim vplivom, kar se odraža na luščenju in
razpokanosti tudi najbolj robustnih skeletnih elementov (sl. 3). Dodatno »škodo« pa
je v tem smislu utegnila povzročiti tudi izpostavljenost (tekoči?) vodi.
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8.3.

Numizmatične analize

Andrej Šemrov

SE 1430, sek 1 , kv E5, PN 1049 , (1.)
Tericus I.
271-274
An, -, RIC ?
Imitacija. T.: 1,09g. φ.: 15mm. Pol. peč.:
12. Dobro ohranjen.
SE 1425, kv G6, PN 1046, (2.)
Nedoločljiv
1.-2.st.
As, Roma, RIC ?
Preluknjan. T.: 5, 05g. Dim.: 24 x 26 mm.
Dobro ohranjen. Določljivost novca je bila
uničena ob konservaciji.
SE 1424, sek 1 , kv G6, PN 1038 , (3.)
Nedoločljiv
1.-2.st.
As, Roma, RIC ?
Preluknjan. T.: 4,1g. φ.: 25,5 mm. Dobro
ohranjen. Določljivost novca je bila
uničena ob konservaciji.
SE 1406, sek 1 , kv E7, PN 1024 , (4.)
Vespasianus ali Titus
69-81
As, Roma, RIC ?
Določljiv po portretu. T.: 4,84g. Dim.: 26 x
26,5 mm. Zelo močno izrabljen.
Določlijivost novca je bila uničena ob
konservaciji.
SE 1363, sek 2 , kv F14, PN 1078 , (5.)
Nedoločljiv
1.-2.st.
Dp, Roma, RIC ?
T.: 9,72g. Dim.: 25,5 x 27 mm. Zelo močno
izrabljen.

SE 1363 ,sek 3 , kv M19, PN 1135 , (6.)
Constans, Constantius II., Constantius
Gallus ali Iulianus
348-361
AE 2, ?, RIC ?
Fragmentiran. T.: 1,86g. Izrabljen.
Določljivost novca je bila uničena ob
konservaciji.

SE 1363, sek 3, kv M19, PN 1134 , (7.)
Cladius I.
41-54
Quad, Roma, RIC 91
T.: 1,25g. Dim.: 15 x 15.5 mm. Pol. peč.: 6.
Dobro ohranjen.
SE 1363, sek 1 , kv C8, PN 1047 , (8.)
Nedoločljiv
4.st.
Cen/AE 3, ?, RIC ?
Fragmentiran. T.: 1,08g. Zelo močno
izrabljen.
SE 1414, sek 1 , kv F8, PN 1015 , (9.)
Sveto rimsko cesarstvo, Avstrijsko-češki
okrog, Avstrijska hiša, Maria
Theresia(1740-1780),(Dedne dežele)
1772-1780
Kreuzer, ?, Eyp. 222-223
Fragmentiran. T.: 3,42g. Pol. peč.: 12.
Izrabljen.
SE 1002, sek 2 , kv J20, PN 1110 , (10.)
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz
Joseph I. (1848-1916), (Avstrijski deželni
novci)
1858-1863
Kreuzer, ?, J. 1970, 322/1-6
T.: 2,52g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.
SE 1002, sek 1 , kv B8, PN 1005 , (11.)
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz
Joseph I. (1848-1916), (Avstrijski deželni
novci)
1858-1859
Kreuzer, ?, J. 1970, 322/1-6
T.: 2,64g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.
SE 1002, sek 1 , kv F7, PN 1010 , (12.)
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz
Joseph I. (1848-1916), (Avstrijski deželni
novci)
1860
Kreuzer, ?,J. 1970, 322/1-2
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T.: 2,24g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.
SE 1145, sek 1 , kv C9, PN 1000 , (13.)
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz
Joseph I. (1848-1916), (Avstrijski deželni
novci)
1860
Kreuzer, Kremnica (=Kremnitz), J. 1970,
322/3
T.: 2,24g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.

SE 1363, sek 2 , kv F19, PN 1059, (14.)
Naslednice Svetega rimskega cesarstva,
novci)
1861
Kreuzer, Wien, J. 1970, 322/4
T.: 2,64g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.Avstrijski kraljestvo (1806-1867),
Franz Joseph I. (1848-1916), (Avstrijski
deželni
SE 1000, sek 1 , kv C20, PN 1054 , (16.)
Italija, Lombardska-beneška kraljevina,
Franz Joseph I. (1848-1859/66)
1862
Soldo, Wien,J. 1970, 347/1
T.: 2,94g. φ.: 19 mm. Pol. peč.: 12. Dobro
ohranjen.
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8.4.

Paleobotanične analize
Metka Culiberg

Analizirani so bili rastlinski ostanki (oglje) iz polnila jarka SE 1424, pridobljeni med
arheološkimi izkopavanji, in iz žganine SE 1453 iz žare v grobu 1001, ki so bili
pridobljeni s flotiranjem žganine.
Vz. 764 , sek 2, kv B 12, SE 1424:
(večji kosi oglja)
Fagus (bukev)
Quercus (hrast)
Acer (javor)
Corylus (leska)

42
13
5
1

Vz. 844, sek 2, kv D 19, SE 1453, Grob 1001:
Fagus (bukev) 11
Carpinus (gaber)? 1
Drobci prežganih kosti
11
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8.5. Radiokarbonske analize
Radiokarbonske analize na dveh vzorcih iz najdišča Tobačna mesto je opravil:
The University of Waikato, Radiocarbon Dating Laboratory, PB 3105, Hamilton,
New Zealand.

SE 1483 - polnilo obcestnega jarka SE 1484
Sample Material:Charcoal
Physical Pretreatment: Sample cleaned.
Chemical Pretreatment Sample washed in hot HCl, rinsed and treated with multiple hot
NaOH washes. The NaOH insoluble fraction was treated with hot HCl, filtered, rinsed and
dried.
σ13C -25.0 ± 0.2 ‰
D14C -225.5 ± 2.4 ‰
F14C% 77.4 ± 0.2 ‰
Result

2053 ± 25 BP

Result is Conventional Age or Percent Modern Carbon (pMC) following Stuiver and Polach,
1977, Radiocarbon 19, 355-363. This is based on the Libby half-life of 5568 yr with correction
for isotopic fractionation applied. This age is normally quoted in publications and must
include the appropriate error term and Wk number.
Quoted errors are 1 standard deviation due to counting statistics multiplied by an
experimentally determined Laboratory Error Multiplier.
The isotopic fractionation, σ13C, is expressed as ‰ wrt PDB.
F14C% is also known as percent modern carbon (pMC).
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SE 1424 - polnilo jarka SE 1407
Sample Material Charcoal
.
Physical Pretreatment Possible contaminants were removed. Washed in ultrasonic bath.
Chemical Pretreatment Sample washed in hot 10% HCl, rinsed and treated with hot 1%
NaOH. The NaOH insoluble fraction was treated with hot 10% HCl, filtered, rinsed and dried
σ13C -26.1 ± 0.2 ‰
D14C --214.0 ± 2.9 ‰
F14C% 78.6 ± 0.3‰
Result

1935 ± 30 BP

Result is Conventional Age or Percent Modern Carbon (pMC) following Stuiver and Polach,
1977, Radiocarbon 19, 355-363. This is based on the Libby half-life of 5568 yr with correction
for isotopic fractionation applied. This age is normally quoted in publications and must
include the appropriate error term and Wk number.
Quoted errors are 1 standard deviation due to counting statistics multiplied by an
experimentally determined Laboratory Error Multiplier.
The isotopic fractionation, σ13C, is expressed as ‰ wrt PDB.
F14C% is also known as percent modern carbon (pMC).
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Sliki 42 in 43: Grafični prikaz rezultatov radiokarbonskih analiz (levo SE 1483; desno SE
1424)
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9. ZAKLJUČEK
Arheološke raziskave na najdišču Tobačna mesto so podale nekatere odgovore na
vprašanja razvoja obravnavanega prostora v preteklosti, prav tako pa so odprla
nekatera zanimiva vprašanja.
Na rabo tega prostora so vse do konca 19. st. ključno vplivale geološke danosti tega
področja. Poplavna ravnica, nastala na barjanskih sedimentih nekdanjega jezerskega
okolja, kot takšna ni bila najprimernejše območje za poselitev, je pa ležala v
neposredni bližini poselitvenih centrov.
Prvi sledovi človekove prisotnosti na najdišču izhajajo prav iz rimske dobe. Zasledili
smo jih na nivoju t.i. obrečnih tleh, ki jih sestavljajo poplavni sedimenti.
Obravnavano območje je predstavljalo robno oz. primestno področje Emone. Preko
najdišča je potekala cesta, sestavljena iz preprostega prodnatega cestišča z
obcestnima jarkoma. Vodila je iz mesta proti severozahodu v smeri Polhograjskega
hribovja. Začetke rimske prisotnosti na tem prostoru, na podlagi najdenega
arheološkega gradiva, postavljamo v avgustejsko obdobje, torej konec 1. stol. pr. n. št.
V naslednjih stoletjih na večjem delu najdišča ni prišlo do opaznejših sprememb v
rabi tega prostora. Izjemo predstavlja jugovzhodni del, kjer je ležal rimski žarni grob,
s stekleno žaro, ki je bila položena v grobno skrinjo iz tegul z lesenim dnom. Datiramo
ga v čas med 1. in 2. stol. n. št. Odkritje žarnega pokopa priča o tem, da bi lahko vsaj
vzhodni del najdišča še predstavljal del zahodne emonske nekropole. Drugi element,
ki prav tako nakazuje neposredno povezavo tega prostora z bližnjo nekropolo, je
jarek, v polnilih katerega je odkrita velika količina najdb. Izstopa delež finega
namiznega in namiznega posodja, kadilnic ter žlindre. Prav tako se skoraj izključno v
tem jarku pojavljajo fragmenti ožganih živalskih kosti.
Vse najdbe iz jarka kažejo da je v nekem trenutku funkcioniral v drugačni vlogi od
ostalih jarkov. Postavlja se vprašanje ali gre za slučajnost ali za odlaganje posod v
zvezi z nekim posebnim dogajanjem.
Pri iskanju odgovora na to vprašanje nam pomagajo odkriti odlomki kadilnic.
Notranja površina vseh odkritih kadilnic je namreč ožgana, iz česar je razvidno da so
bile uporabljane. Pri tem je zanimivo da med grobnimi pridatki v do danes
objavljenih grobov emonskih nekropol nismo zasledili kadilnic, medtem ko so bile
odkrite v rimskih lončarskih pečeh izkopanih med zadnjimi raziskavami Kongresnega
trga l. 2009-2011 (Petru 1972; Plesničar-Gec 1972; Hrustel et al. 2011, 67-74).

136

TOBAČNA MESTO, Zaključno poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na najdišču Tobačna mesto (faza 1.1.)

Možna razlaga je da so prebivalci Emone uporabljali kadilnice ob obredu kremacije
preminulih svojcev na skupnem sežigališču (ustrina), vendar jih niso polagali v
grobove z ostalimi pridatki. Takšne kadilnice in tudi ostalo gradivo najdeno v jarku,
bi lahko v jarku končalo kot del procesa čiščenja skupnega sežigališča oz. prostora
izvajanja pogrebnih ritualov ob in na nekropoli.

Slika 44: Rekonstrukcija pogreba na nekropoli Mainz-Weisenau (Witteyer, Fasold, str. 126)

Struktura odkritih najdb torej nakazuje, da jarek ne gre obravnavati kot
melioracijskega, medtem ko preostale odkrite jarke povezujemo z dreniranjem tega,
sicer poplavnega področja. Potek jarkov bi lahko nakazoval zemljiško razdelitev
prostora, povezano s širšo centuriacijo emonskega agra.
Arheološko gradivo kaže rimsko prisotnost na najdišču tja do 4. stol. n. št.
Po odhodu Rimljanov je bil ta prostor izključno v agrarni rabi vse do konca 19. st., ko
je doživel izrazito prostorsko preobrazbo z izgradnjo Tobačne tovarne.

137

TOBAČNA MESTO, Zaključno poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na najdišču Tobačna mesto (faza 1.1.)

LITERATURA
ADAMIČ, T. et al., 2002, Zgodnja industrijska arhitektura na Slovenskem: vodnik
po arhitekturi, Ljubljana.
BEZECZKY, T. 1997, Amphorae from the auxiliary fort of Carnuntum”, V :
Auxiliarkastell von Carnuntum 1, Österreichisches Archäologisches Institut,
Sonderschriften Band 29, Wien, 147-178.
BUCHI, E. 1975, Lucerne del museo di Aquileia. Vol. I. Lucerne romane con marchio
di fabbrica, Aquileia.
CONSPECTUS: Ettlinger et al. 1990, Conspectus formarum terrae sigillatae Italico
modo confectae.-V: Materialen zur römisch-germanischen Keramik 10, Bonn.
COOL, H. E. M. 2006, Eating and drinking in Roman Britain, Cambridge.
DI FILIPPO BALESTRAZZI, E. 1988, Lucerne del museo di Aquileia. Vol. II. Lucerne
romane di età repubblicana ed imperiale, Aquileia.
GASPARI, A. 2010, »Apud horridas gentis…« Začetki rimskega mesta Colonia Iulia
Emona, Ljubljana.
GUŠTIN, M. 2003, Il campo militare romano a Čatež presso Brežice (Slovenia).
Quaderni friulani di archeologia XXII, 69-75.
HAYES, J. W. 1972, Late Roman Pottery, London.
HOFMAN, B. 2011, Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na lokaciji
Ljubljana - Tobačna 2009, parc. št. 188/1, 188/2, 188/5 in 18894 k. o. Gradišče II,
EŠD 18810 Ljubljana - Arheološko najdišče ob Tržaški cesti. (neobjavljeno).
HVALEC, S. 2011, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na lokaciji
Tobačna tovarna Ljubljana – 1. faza. (neobjavljeno).
HVALEC, S. 2011, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah (faza izkopavanj)
na najdišču Ljubljana – Gimnazija Vič. (neobjavljeno).
ISTENIČ, J. 1999, Poetovio, zahodna grobišča I: grobne celote iz Deželnega muzeja
Joanneuma v Gradcu.- Katalogi in Monografije 32, Ljubljana.
ISTENIČ, J. 2000, Poetovio, zahodna grobišča II: grobne celote iz Deželnega muzeja
Joanneuma v Gradcu.- Katalogi in Monografije 33, Ljubljana.
KENRICK, P.M. 1985, Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice). Vol III
Part 1: The Fine Pottery. Supplements to Libya Antiqua 5. Tripoli.
KRAJŠEK, J., P. STERGAR 2008, Keramika iz rimskega svetiščnega območja v
Podkraju pri Hrastniku.- Arheološki vestnik 59, 245-277.
LAZAR, I. 2003, Rimsko steklo Slovenije. The Roman Glass of Slovenia.- Opera
Instituti Archaeologici Sloveniae 7, Ljubljana, ZRC SAZU.
LOESCHCKE, S. 1919, Lampen aus Vindonissa, Ein Beitrag zur Geschichte von
Vindonissa und des Antiken Beleuchtungswesens, Zürich.
MASON, P. 2003, Rimska vojaška utrdba. - Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija
na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, Ljubljana, 202 - 203.
MURKO, M. CIGLAR, I. 2012, Dolenje Kronovo pri Beli Cerkvi. Ljubljana.

138

TOBAČNA MESTO, Zaključno poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na najdišču Tobačna mesto (faza 1.1.)

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., T. VERBIČ. 2007, Špica in Brežina Gruberjevega nabrežja s
pristaniščem - predhodne raziskave za določitev arheološkega potenciala –
arheološko vrednotenje jedrnih vrtin. (neobjavljeno).
OLCESE, G. (ur.) 2003, Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione,
circolazione e tecnologia (tarda età repubblicana- prima età imperiale).- Documenti
di archeologia 28, Roma.
PEACOCK, D. P. S. 1977, Pompeian Red Ware.- V: Peacock (ur.), Pottery and
commerce. Characterization and trade in Roman and later ceramics, 147-162.
PETRU, S. 1972, Emonske nekropole.- Katalogi in Monografije 7, Ljubljana.
PLESNIČAR-GEC, L. 1972, Severno emonsko grobišče.- Katalogi in Monografije 8,
Ljubljana.
PLESNIČAR-GEC, L. 1977, Keramika emonskih nekropol.- Dissertationes et
monographiae 20, Ljubljana.
PLESNIČAR-GEC, L. 1999, Urbanizem Emone, Ljubljana.
PREDOVNIK, K. K. 2006, Srednjeveška in novoveška lončenina s planin v KamniškoSavinjskih Alpah (Mittelalterliche und neuzeitliche Keramik der Almen in den
Kamniker Alpen).- Cevc Tone (ur.) 2006, Človek v Alpah. Desetletje (1996-2006)
raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. / Der Mensch in den Alpen. Zehn
Jahre (1996-2006) Forschungen über die Anwesenheit des Menschen in den
Slowenischen Alpen.- Zbirka Linguistica et philologica 15, Ljubljana, ZRC SAZU.
PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani. - Razprave
SAZU 7/1.
PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani. - Razprave SAZU 13/2.
RIHA, E. 1979, Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst - Forschungen in
Augst 3, Augst.
RIHA, E. 1990, Die römische schmuck aus Augst und Kaiseraugst.- Forschungen in
Augst 10, Augst.
SCHINDLER-KAUDELKA, E. 1975, Die dünnwandige Gebrauchkeramik vom
Magdalensberg.- Kärntner Museumsschriften 58, Archäologische Forschungen zu
den Grabungen auf dem Magdalensberg 3, Klagenfurt.
SCHINDLER, E., M., SCHEFFENEGGER, S. 1977, Die glatte rote Terra sigillata vom
Magdalensberg.- V: Kärntner Museumsschriften 62, Archäologische Forschungen zu
den Grabungen auf dem Magdalensberg 5, Klagenfurt.
SCHNEIDER, G. 2000, X-ray fluorescence analysis of vernice nera, sigillata and
Firmalampen from North Italy.- V: Brogiolo, Olcese (ur.) 2000, Produzione ceramica
in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di
ricerca.- Documenti di archeologia 21, Mantova.
ŠTULAR, B. 2007, Lonci v opremi visokosrednjeveške kuhinje s Kamniškega Malega
gradu. - Arheološki vestnik 58, 375-404.

139

TOBAČNA MESTO, Zaključno poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na najdišču Tobačna mesto (faza 1.1.)

TOMBER,R., J. DORE 1998, The National Roman Fabric Reference Collection. A
handbook, Museum of London Archaeology Service, London.
VERBIČ, T. (v tisku), The sedimentary eviroment in the Ljubljansko barje basin
during the pile-dwelling period. - Arheološki vestnik 62, Ljubljana.
VIČIČ, B. 1994, Zgodnjerimsko naselje pod Grajskim gričem v Ljubljani, Gornji trg
30, Stari trg 17 in 32.- Arheološki vestnik 45, 25-80.
VIDRIH PERKO, V. 1992, Afriška sigilata v Emoni.- Arheološki vestnik 43, 93-104.
VIDRIH PERKO, V. 1997, Rimskodobna keramika z Ajdovščine pri Rodiku.Arheološki vestnik 48, 341-358.
VIDRIH PERKO, V. 2006, Amfore.- Plesničar-Gec (ur.) 2006, Emonski forum.
Emona forum.- Annales Mediterranea, Koper, 99-108.
VOJAKOVIĆ, P. 2009, Poročilo o arheološki dokumentaciji uničenja ob gradbenih
delih na lokaciji Ljubljana - Prule 15. (neobjavljeno).
VOJAKOVIĆ, P. et al. 2009, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na
lokaciji Ljubljana - stanovanjska soseska Tribuna. (neobjavljeno).
ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, S. 1990, Böden und Standringe.- V: Ettlinger et
al. 1990, 153-164.Conspectus formarum terrae sigillatae Italico modo confectae.
153-164, Bonn.
ŽERJAL, T. 2005, Sigilata s Školaric pri Spodnjih Škofijah. Trgovina s sigilatnim
posodjem v severni Istri v 1. In 2. Stol.- Arheološki vestnik 56, 263-292.
ŽERJAL, T. 2008, Rimska vila rustika v luči drobnih najdb: primer najdišča
Školarice pri Spodnjih Škofijah.- Doktorska disertacija Oddelka za arheologijo na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. (neobjavljeno).
ŽORŽ, A. 2010, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju
predvidene gradnje - izvedbe investicijskih vzdrževalnih del pri OŠ Prule.
(neobjavljeno).

140

