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I. UVOD
Ana Plestenjak

PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE IN
SESTAVA KNJIGE
V pričujoči študiji združujemo rezultate arheoloških
raziskav na lokaciji Ivančna Gorica, Novi center z
ugotovitvami, ki so jih prinesle geološke raziskave ter
tako ugotavljamo povezave med naravnim okoljem
in človekom, ki je ta prostor uporabljal. Obravnavano
pokrajino so namreč močno preoblikovali naravni
procesi, zato brez poznavanja metodoloških principov
in tehnik geologije in pedologije, ni moč razumeti
arheološkega
zapisa.
Razumevanje
naravnih
geomorfoloških procesov na najdišču omogoča
spoznavanje načina in sledenja kronološkega
sosledja procesov nastajanja najdišča. Po drugi strani
pa arheološke najdbe in drugi ohranjeni ostanki
človekovih posegov omogočajo datiranje teh procesov,
kar omogoča vpogled v zgodovino razvoja pokrajine.
Zato za razumevanje nastajanja najdišča, interpretacijo
arheoloških kontekstov in identifikacijo sprememb v
pokrajini skozi čas uporabljamo geoarheološki pristop.
Ugotovitve, ki so jih prinesle raziskave, predstavljamo
v nadaljevanju knjige, ki je razdeljena na tri dele.
Uvodnemu delu sledi kratek opis zgodovine projekta
arheoloških raziskav na območju Novi center. Nato
je predstavljen opis raziskav in njihovih izsledkov in
sicer v dveh sklopih. Prvi je naravoslovni del, kjer je
predstavljena geološka, geomorfološka, pedološka
in hidrogeološka analiza širšega območja Ivančne
Gorice ter posebnosti mikrolokacije obravnavanega
najdišča. Drugi del obravnava arheološke raziskave.
Na začetku je predstavljena metodologija del, sledi
opis različnih faz oziroma lokacij arheoloških
raziskav. Najprej se predstavljeni rezultati terenskih
pregledov in vrednotenja najdišča. Nato so podani še
opisi obeh območij, kjer so se izvedla izkopavanja:
območje mrliške vežice in Gruča 2. Pri izkopavanjah
je na kratko opisana mikrolokacija najdišča, sledi
pa opis izsledkov po ugotovljenih fazah. Pri vsaki
fazi je najprej predstavljena stratigrafska slika, nato
arheološke najdbe, na koncu pa podajamo interpretacijo
posamezne faze. Knjigo zaključujemo z geoarheološko
sintezo vseh izsledkov, s katerimi skušamo predstaviti
razvoj pokrajine skozi čas.

Medvedjek. Na jugu pa se dolina postopoma izteka v
dolino reke Krke (Gams 2003).
V primerjavi s sosednjo Stično, ki jo je ustanovitev
cistercianskega samostana že v l. 1136 umestila na
zemljevid zgodovine, je Ivančna Gorica razmeroma
novo naselje. Nastalo je vzhodno od sotočja Višnjice in
Stiškega potoka in je ime dobilo po Ivanki, prijateljici
vojvodinje Viride. Slednja je od plemkinje dobila v dar
vinograd (gorico) na griču nad križiščem cest, ki tečeta
iz Stične proti Žužemberku in iz Višnje gore v Šentvid.
Naselje, ki je nastalo pod gričem so sprva imenovali
Pod Ivankino gorico oziroma krajše Pod Ivančno.
Sedanja oblika imena kraja se je uveljavila šele po drugi
svetovni vojni, ko se je kraj začel intenzivneje razvijati
(Svoljšak 2008, 6). Pri tem sta bili pomembni zlasti
železniška proga Ljubljana – Novo mesto ter l. 1958
zgrajena regionalna cesta Ljubljana – Zagreb – Beograd,
imenovana tudi Cesta bratstva in enotnosti. Tej trasi je
med leti 1996 in 1999 sledila tudi gradnja avtocestne
povezave.
Jugovzhodno od centra naselja se dviguje grič, na
katerem je bila v 90-tih letih prejšnjega stoletja
postavljena cerkev sv. Jožefa. Razvoj kraja v zadnjih

Sl. 1. - Ivančna Gorica, Novi center: lokacija obravnavanega
območja. (vir: http://www.geopedia.si/)

GEOGRAFSKI POLOŽAJ IN LOKACIJA
PROSTORA OBRAVNAVE
Geografsko gledano leži Ivančna Gorica v Muljavski
dolini, sredi Dolenjskega podolja (Sl. 1-4). Dolina
je topografsko močno razgibana, griči in planote se
menjavajo s poplavnimi kotlinami, kraškimi polji in
uvalami. Muljavsko dolino na zahodu zamejuje Kriška
ali Polževska planota, ki jo deli od Grosupeljske
kotline, na severnem delu se Muljavska dolina stika s
Stiškim kotom, ki ga zamejuje Posavsko hribovje, na
vzhodu leži dolina Temenice. Mejo predstavlja prelaz

Sl. 2. - Ivančna Gorica, Novi center: lokacija obravnavanega
območja. (vir: http://www.geopedia.si/)
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Sl. 3. - Ivančna Gorica, Novi center: lokacija obravnavanega
območja (vir: Franciscejski kataster za Dolenjsko M1:10000;
AS 3000/C499, C083; c499a04, c083a01, c083a03, c083a04
©Arhiv Slovenije)

Sl. 4. - Ivančna Gorica, Novi center: lokacija obravnavanega
območja v 18. stoletju (vir: Vincenc Rajšp in Majda Ficko 1996,
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787. 2. zvezek)

petnajstih letih je povzročil potrebo po zazidavi
predela med centrom naselja in avtocesto. Ob tem je
bilo za zidavo namenjeno tudi področje vzhodno od
avtocestnega priključka vključno z omenjeno vzpetino.
Ker predel nima znanega toponima, so področje
poimenovali Novi center. Prav to pa je področje, ki ga v
pričujočem delu obravnavamo. Na severu ga zamejujeta
Zdravstveni dom in železniška proga Ljubljana – Novo
mesto, na vzhodu Rimska cesta z dostopom na most
preko železniške proge, na jugu Rimska cesta in lokalna
cesta Ivančna Gorica – Studenec, na zahodu pa Cesta 2.
grupe odredov (Sl.6).

KRATEK
PROSTORA

ARHEOLOŠKI

ORIS

Ana Plestenjak, Sašo Porenta, Petra Vojaković

Ožje območje Ivančne Gorice je bilo v arheološkem
smislu do nedavnega slabo poznano. Šele ob gradnji
avtocestnega križa med leti 1996 in 1999 so se začela
prva spoznavanja ostalin na Mrzlem polju, južno
od Ivančne Gorice (Svoljšak 2008). V naplavinskih
sedimentih in ornici so se na najdišču pojavljali
8

posamezni odlomki lončenine pozne bronaste dobe in
železne dobe, zaradi česar so izkopavalci sklepali na
obstoj naselbine iz tega časa v bližnji okolici (Istenič
2008, 62-3, 65). Vzporedno z avtocesto, na severni
strani je bila odkrita trasa rimske ceste Emona-Siscia
(Istenič 2008, 75-81), ki je bila kasneje potrjena tudi pri
gradnji bencinskega servisa. Ob teh delih so bili odkriti
tudi ostanki sočasnih objektov (Josipović, ustno 2011).
Na Mrzlem polju (Jerin 2008, 60-75) ter na lokaciji
Ivančna Gorica – na Špici so bili odkriti tudi ostanki
rimskodobnega grobišča, na Špici pa poleg tega še
ostanki peči (Istenič 2008, 66-75). Zaradi tovrstnih najdb
je bilo širše območje vpisano v Register nepremične
kulturne dediščine Slovenije kot območje arheološkega
najdišča rimske vicinalne ceste z rimskim zaselkom ob
njej (EŠD 192 - Ivančna Gorica - arheološko najdišče).
Omeniti velja tudi najdbo dela novoveške ceste, ki je od
Mrzlega polja tekla proti Muljavi (Nabergoj 2008).
Širše območje Muljavske doline s Stiškim kotom kaže
bolj pestro poselitveno strukturo, saj je prisotnost
človeka na tem koncu znana iz malodane vseh
arheoloških obdobjih (Sl. 5). Najstarejše posamične
najdbe domnevno segajo v čas bakrene dobe (Kastelic
1963, 73). Iz srednje bronaste dobe poznamo najdišča
Podsmreka pri Višnji Gori, Krka, Krška jama (Gabrovec
1991, 200, sl. 11; Dular et al. 2002, 179, sl. 24: 1-3;
Murgelj 2008) in Male Dole pri Stehanji vasi (Pleterski
1986, 244). Poselitev na teh lokacijah se je nadaljevala
še v začetek pozne bronaste dobe. Iz pozne bronaste
dobe poznamo tudi naselbine Gradišče nad Petrušnjo
vasjo, Višnja gora, Griže in Stepčeve njive pri Dolu
(Teržan 2008), Sv. Lambert nad Pristavo pri Stični
(Ciglenečki 1984; Dular in Tecco Hvala 2007, 274),
Stična – samostan, Gradišče pri Mekinjem nad Stično
in plana grobišča v Grižah in Dolah pri Pristavlji vasi
(Dular in Tecco Hvala 2007, 276-77; Teržan 2008, 274275).
Največji razcvet je prostor zagotovo doživel v času
starejše železne dobe, ko je na Cvingerju nad Virom pri
Stični nastala po izmerjenem obsegu največja naselbina
na Slovenskem in hkrati središče železnodobne
dolenjske halštatske skupine (Gabrovec 1975a, 1994,
1999; Gabrovec et al. 2006). Naselju so pripadala tudi
gomilna grobišča, ki se razprostirajo po bližnji okolici:
Vir, Glogovica, Radohova vas, Velike Pece, Podsmreka,
Nova vas, Sušica, Zaboršt pri Šentvidu, Griže pri Stični
(Dular in Tecco Hvala 2007, 276-277). V neposredni
bližini pa so na gričih nastala tudi manjša gradišča
(Metnaj (Gabrovec 1975b; Dular et al. 2007, 276-277),
sv. Rok pri Šentvidu (Gabrovec 1975c; Dular in Tecco
Hvala 2007, 276-277), Petrušnja vas – sv. Miklavž
(Petru 1975; Dular in Tecco Hvala 2007, 276-277),
Višnja gora (Puš 1975a; Dular et al. 2007, 276-277),
Radohova vas (Gabrovec 1975d; Dular in Tecco Hvala
2007, 276-277), Muljava (Puš 1975b; Dular in Tecco
Hvala 2007, 276-277), Gradišče nad Vrhom pri Višnji
Gori (Puš 1975c; Dular in Tecco Hvala 2007, 276-277).
Ostanki poselitve iz tega časa so bili zabeleženi tudi
na Marjanovem hribu na Studencu pri Ivančni Gorici

Sl. 5. - Karta arheoloških najdišč v okolici Ivančne Gorice (po Svoljšak 2008)

(Svoljšak 2008, 85).
V rimskem času je skozi te kraje vodila že omenjena
glavna cestna povezava na Balkan: cesta Emona –
Siscia (Ljubljana - Sisak). V okolici Ivančne Gorice
so bili odkriti tudi trije miljniki. Dva sta bila najdena v
bližini železniške postaje v Ivančni Gorici v smeri proti
vasi Malo Hudo. V bližini odkritja miljnikov naj bi se
glavni cesti Emona- Neviodunum priključila stranska
pot, ki je vodila proti Cikavi (Gabrovec 1975a, 197).
Eden od obeh miljnikov danes stoji v Ivančni Gorici,
na odcepu za Stično. Kot podstavek znamenju ga je dal
postaviti stiški opat Lavrencij Rainer l. 1583 (Kastelic
1963, 77). Tretji miljnik je bil najden na Mrzlem polju
in danes stoji ob cerkvi sv. Jožefa (Istenič 2008, 75).
V okolico Ivančne Gorice je locirana tudi rimska cestna
postaja Acervo, ki se omenja na Tabuli Peutingeriani s
konca 4 oz. začetka 5. stoletja. Točna lokacija ni znana,
po nekaterih predvidevanjih pa naj bi šlo za vas Hudo
(Gabrovec 1975a). Naselbinski ostanki iz rimskega
časa so poznani tudi iz Muljave, kjer so bili ob cerkvi
odkriti ostanki podeželske vile (Hofman 2008). Da so
bili poseljeni tudi drugi deli širšega območja, pričajo
znana rimskodobna grobišča v Viru, Šentvidu pri Stični
– Farovški hrib (Gabrovec 1975c) in na Veliki Dobravi
(Novšak 2006). Znani so tudi nagrobniki, ki so danes
vzidani v cerkvena pročelja (Spodnja Draga, Pristava
nad Stično, Mrzlo polje, Stiški samostan, Šentvid pri
Stični, Žalna, Višnja gora). Poleg tega so posamezne
rimskodobne najdbe znane tudi iz krajev Malo Črnelo
in Male Češnjice (Gabrovec 1975e; Frey, Gabrovec
1969, 25).
Zgodnjesrednjeveška poselitev tega prostora je slabše
znana. Najbližjo naselbino iz tega časa poznamo iz
Zagorice pri Velikem Gabru (Vičič 2002). Poleg tega
je na Muljavi ob cerkvi sv. Marije znano grobišče iz 10.

stoletja (Kastelic 1965, 78).
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II. ZGODOVINA PROJEKTA
Ana Plestenjak

Leta 2008 je Občina Ivančna Gorica v novem
prostorskem načrtu predvidela pozidavo območja
imenovanega Novi center. Skladno s prostorskimi
načrti je bilo predvidenih več gradbenih posegov. Na
vrhu griča naj bi ob Rimski cesti vzhodno od ceste stala
nova mrliška vežica, ob kateri naj bi bilo urejeno tudi
pokopališče. Ob severnem in zahodnem vznožju hriba
je bilo predvideno novo stanovanjsko naselje (t.i. Gruča
2). Na zahodnem delu pa naj bi bile nove občinske
stavbe in prostori drugih javnih služb (t.i. Gruča 1).
Pred kakršnimikoli posegi v prostor je Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
predpisal izvedbo arheoloških raziskav. Najprej je bilo
potrebno izvesti intenzivni arheološki terenski pregled
z vrednotenjem najdišča. Arheološki pregled je potekal
med 14.2.2008 in 29.2.2008. Opravila ga je ekipa Arhej
d.o.o. pod vodstvom Ane Plestenjak in pod strokovnim
nadzorom Jožeta Omana (ZVKDS, OE Ljubljana).
Investitor del je bila Občina Ivančna Gorica. Pregled je
bil izveden na območju v velikosti 3,5ha, na parcelah
št. 50, 33/2, 53/1 in deloma na parcelah št. 54/4 ter 54/1,
vse k.o. Gorenja vas (Sl. 7).
Na podlagi rezultatov pregleda in določitev arheološkega
potenciala pa so se na posameznih območjih izvedla
arheološka izkopavanja (Sl. 6-7).
Leta 2008 je bilo raziskovano območje namenjeno
izgradnji mrliške vežice, ki leži na vrhu griča sv.
Jožefa severno od dovoza iz Rimske ceste proti cerkvi
(485562.42 Vgd, 88121.32 Sgš, 336 m n.m.v.). Zajelo je
območje 510m2. Arheološki izkop je za ZVKDS izvajalo
podjetje Arhej d.o.o. pod vodstvom Ane Plestenjak
(pogodba št. 2-135/2008) in pod strokovnim nadzorom
Mije Topličanec (ZVKDS, OE Ljubljana) (št. odločbe
MK 62240-59/2008/2). Dela so potekala od 21.7. do
31.7.2008. Na površini 430m2 je bilo izkopanih in z
arheološko metodo raziskanih 96m3 zemljine. Naročnik
in investitor del je bila Občina Ivančna Gorica.

Sl. 6. - Ivančna Gorica, Novi center: lokacija izvedbe
arheoloških raziskav med leti 2008-2009 (1 – terenski pregled
z vrednotenjem 2008; 2 – izkopavanje Mrliška vežica 2008; 3 –
izkopavanje Gruča 2 2009; 4 – dokumentiranje uničenja 2009)
(vir: http://www.geopedia.si/)
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Leta 2009 je bilo raziskano t.i. območje Ivančna Gorica
– Novi center, Gruča 2, ki leži ob severnem in zahodnem
vznožju griča (485420.9208, 88182.7874, 325m n.m.v.).
Najdišče na severnem delu zamejuje železniška proga
Ljubljana – Novo mesto, na zahodu pa novozgrajena
dovozna pot, ki teče v smeri sever-jug. Na območju
velikem 8711m2 je Stanovanjski sklad Republike
Slovenije predvideval gradnjo večih stanovanjskih
blokov, vse potrebne infrastrukture parkirnih mest in
dovoznih poti. Arheološki izkop je med februarjem
in julijem 2009 izvedlo podjetje Arhej d.o.o., pod
vodstvom Ane Plestenjak in pod strokovnim nadzorom
Borisa Vičiča (ZVKDS, OE Ljubljana) (št. odločbe MK
3502-3/08-8). V 117 delovnih dneh je bilo z arheološko
metodo raziskanih 8406m3 zemljine.
Sočasno so se začela izvajati manjša gradbena dela
na območju Novi center – Gruča 1. Investitor, Občina
Ivančna Gorica, je predel želel urediti za parkirišče.
Ob tem je bilo odstranjeno do 0,30m vrhnjega sloja
zemljine (ornica). Ob gradbenih delih je potekal
arheološki nadzor, ki ga je izvajalo podjetje Arhej d.o.o.
Po odstranitvi zemljine je bila situacija dokumentirana.
Glede na to, da je bil poseg zelo plitev, ni bilo
dokumentiranih arheoloških struktur. Odkrit je bil le en
krak struge potoka.
Poleg tega je ob gradbenih delih za izgradnjo mrliške
vežice julija 2009 prišlo do neljubega zapleta. Izvajalci
gradbenih del za mrliško vežico so za potrebe
deponiranja odvečnega materiala izkopali luknjo
na vrhu griča, južno od Rimske ceste in vzhodno od
cerkve. Vanjo so nameravali nasuti izkopani material
iz severnega dela ceste ter ga nato prekriti s humusom.
Ob tem so močno poškodovali arheološke plasti in
strukture. Dokumentiranje uničenja je za ZVKDS, OE
Ljubljana izvedel Matej Draksler s.p..
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III. GEOLOŠKE DANOSTI V ARHEOLOŠKEM OKVIRU
Tomaž Verbič

GEOTEKTONSKI POLOŽAJ
Širše območje Ivančne Gorice pripada Dolenjskemu
kraškemu podolju, ki ga v geotektonskem smislu
uvrščamo v Prehodno območje med Zunanjimi in
Notranjimi Dinaridi (Placer 2008). Litološko to območje
opredeljuje predvsem nekaj kilometrov širok pas
srednje- in zgornjetriasnih dolomitov, ki v smeri vzhod
– zahod poteka med Pijavo Gorico in Trebnjem (Sl. 8).
Glede na geološko karto (Buser 1969) omenjeni pas
dolomitnih kamnin proti jugu tone pod jurske in kredne
karbonatne kamnine, ki so nastajale na mezozojski
Dinarski karbonatni platformi, proti severu pa nalega
na različne srednje- in spodnjetriasne ter paleozojske
kamnine, ki gradijo južno krilo Litijske antiklinale in ki
že pripadajo Posavskim gubam. Posavske gube imajo
zapleteno strukturno zgradbo in pestro litostratigrafsko
sestavo. Tu namreč v različnih strukturnih odnosih
najdemo kamnine od paleozojske do neogenske
starosti. Razen tega so za Dolenjsko kraško podolje
značilne erozijske krpe nekoč verjetno bolj sklenjenega,
pretežno ilovnatega pedosedimentnega pokrova, ki je
po podatkih iz osnovne geološke karte (Buser 1969)
pliocenske in/ali kvartarne starosti.

Sl. 9. - Aeroposnetek Ivančne Gorice in okolice z nekaterimi
toponimi uporabljenimi v tekstu. Rumeni puščici nakazujeta
na dve novodobni koriti Stiškega potoka na območju današnje
obrtne cone Stransko polje. Modra puščica označuje današnje
sotočje Višnjice in Stiškega potoka. Rdeči puščici kažeta na
območje obrečnih tal na dolinskem dnu vzhodno od Gorice, ki
nakazujejo na aluvialno sedimentacijo vzdolž nekdanje struge
Stiškega potoka (vir: http://maps.google.com/)

MEZOZOJSKA LITOLOŠKA PODLAGA
Na samem najdišču Novi center mezozojska
podlaga sicer ne izdanja, saj je prekrita z omenjenim
pedosedimentnim pokrovom. V bližnji okolici izdanja
svetlo- do srednjesiv zgornjetriasni in spodnjejurski
mikritni apnenec ter apnenčeva breča izpod omenjenega
pedosedimentnega kompleksa na manjših, običajno do
nekaj kvadratnih metrov velikih površinah ob vzpetini
s cerkvijo Sv. Jožefa, v useku železniške proge vzhodno
od Ivančne Gorice, in severno od železniške postaje
na vzpetini (Ivankina) Gorica v Ivančni Gorici (Sl.
9). V smeri proti Stični apnenec postopoma prehaja v
dolomitiziran apnenec in dolomit.
Sl. 10. - Grosuplje, Hofer: Peščen mulj, pedološko ilovica, v
zgornjem delu sprana koluvialna tla, v arheološki sondi. Sledovi
bioturbacije in odlomki roženca se pojavljajo skozi celoten
profil tega pedosedimentnega zaporedja.

PLIOCENSKI
IN
KVARTARNI
PEDOSEDIMENTNI POKROV

Sl. 8. - Izsek iz geološke karte (Buser 1968).
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Glede na podatke iz geološke karte (Buser 1969) pretežno
dolomitne triasne kamnine med Ljubljanskim barjem
na zahodu in Trebnjem vzhodu na na številnih mestih
prekrivajo erozijske krpe pliocenskih in kvartarnih
sedimentov, ki naj bi pripadali rdeči in rjavi glini ter
glini z roženci (Sl. 8, 10). Na podlagi naših opazovanj pri
Ivančni Gorici in v okolici lahko rečemo, da ne gre samo
za sedimente pač pa tudi za različna tla, torej da lahko
govorimo o pedosedimentih oziroma pedosedimentnih
kompleksih (Durn 2003). Hkrati lahko do sedaj
poznano litološko sestavo pedosedimentov dopolnimo
s prodnato peščenim muljem oziroma prodnato

Sl. 11. - Ivančna Gorica, Novi center: Peščeno muljast prod,
pedološko ilovica s skeletom (prodniki), horizont Bt, v sklopu
pedosedimentnega kompleksa. Med prodniki razlikujemo
vijolične in sive kremenove peščenjake ter slabo zaobljene
rožence ter žilni kremen. Večina prodnikov je preperelih do
te mere, da njihova petrografska sestava makroskopsko ni
določljiva.

Sl. 12. - Ivančna Gorica, Novi center: Peščeno muljast prod v
sklopu pedosedimentnega kompleksa. Še ohranjeni siliciklastični
prodniki so prepereli do te mere, da se lahko režejo z nožem.

drsna razpoka

zamaknjena leča proda

mulj
“kraška ilovica” ali
“jerina” ali “jerovica”
ostanki dolomitnih samic

leče proda

Sl. 13. - Ivančna Gorica, Rogovila: ilovica s prodnimi lečami in
preperelimi dolomitnimi bloki.

ilovico . Pravih glin na tem območju nismo ugotovili,
praktično povsod ti pedosedimenti granulometrično
sestoje iz peska, melja in gline v različnih razmerjih.
Pogosto te granulometrične razrede spremljajo bodisi
dobro zaobljeni prodniki različnih nekarbonatnih
kamnin ali pa slabo zaobljeni odlomki roženca in/ali
žilnega kremena (Sl. 10-14). Le izjemoma lahko v teh
pedosedimentih opazujemo še ohranjene sedimentne
teksture. Mestoma in na omejenih površinah lahko
prihaja do resedimentacije (vključno s plazenjem) teh
pedosedimentov na krajše razdalje, kar bi pomenilo,
da imajo lahko tudi zelo mladi resedimenti podobne
lastnosti (barva, struktura) kot starejši.
Ta material močno spominja na kraška rdeča ilovnata
tla oziroma na terra rosso (tudi jerina, jerovica). Njena
barva je sicer le redko tako intenzivno rdeča kot pri
terra rossi v Istri, kjer je ta posledica močne prevlade
hematita nad goethitom v glinasti frakciji (Durn 2003).
Verjetno prav zaradi različnih klimatskih pogojev je bolj
kot rdečenje (rubifikacija) v pogojih na Dolenjskem
izrazita braunizacija (nastajanje hidratiziranih oblik
železa), mineraloško bi to pomenilo prevlada goethita
nad hematitom. Gregoričeva (1969), ki je raziskovala
na območju okoli Grosupljega, je ta ilovnat material
opredelila kot netopni ostanek karbonatnih kamnin in
jih genetsko opredelila kot avtohtona tla na dolomitu.
Podobno mnenje o nastanku kraških rdečih tal na
dolomitu izražajo raziskovalci ponekod drugod po
svetu tudi danes (npr. Feng et al. 2009). Kljub vsemu
na tak način ne moremo razlagati pojav alohtonih
prodnikov in grušča v tem materialu, na kar je opozorila
že Gregoričeva (1969). Material zato opredeljujemo ne
le kot tla ampak kot pedosedimente, ki imajo verjetno
poligenetski nastanek. Nedvomno je del materiala
aluvijalnega nastanka, poleg avtohtonega netopnega
ostanka karbonatnih kamnin seveda. Ne moremo
izključiti eolske komponente, ki je bila dokazana
tako v terra rossi v Istri (Durn et al. 2007) kot tudi v
tleh v slovenskem visokogorju (Skaberne et al. 2009).
Razen tega del materiala v opazovanih pedosedimentih
morda pripada tudi jamskim aluvijalnim sedimentom
(Sl. 13; fenomen brezstropih jam). Ves ta material
je na topografsko razgibanem terenu izpostavljen
tudi različnim pobočnim premikanjem. Natančneje
bo potrebno poligenetski izvor pedosedimentov na
Dolenjskem podolju še raziskati. Na nekaterih drugih
območjih so v zadnjih dveh desetletjih podobne
sedimente že opredelili kot poligenetske pedosedimentne
komplekse (Durn 2003; Durn et al. 2007; Schaetzl in
Anderson 2005, 201-202). Opazovane pedosedimete v
danem arheološkem kontekstu (bronasta doba in mlajša
obdobja) opredeljujemo kot podlago plasti arheoloških
na vseh najdiščih v okolici Ivančne Gorice.
Kot prodniki se v teh pedosedimentih pojavljajo vijolični
grödenski kremenovi peščenjaki ter sivi kremenovi
peščenjaki, redkeje meljevci in konglomerati, ki so
večinoma močno prepereli in jih lahko režemo z nožem
oziroma tudi zdrobimo v pesti (Sl. 11-14). Razen tega so
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pogosti različno obarvani roženci, ki so večinoma slabo
zaobljeni. Redkejši so kosi žilnega kremena. Drugih
prodnikov v tem materialu nismo zasledili, res pa je tudi,
da je večina prodnikov preperela do te mere, da njihove
prvotne petrografske sestave ne moremo opredeliti
samo s terenskimi opazovanji. Dobro so ohranjeni samo
najbolj odporni prodniki. Sedimentne teksture so vidne
le izjemoma. Omenimo lahko še lokacijo na Rogovili,
kjer so v tem pedosedimetu posamezni skoraj do
nerazpoznavnosti prepereli dolomitni kosi in bloki (Sl.
12). Ti kosi so imeli nekoč ostrorobe konture, na mestu
samem pa razpadajo v dolomitni pesek. V stenah sonde
na Rogovili smo dolomitne kose lahko od okoliškega
sedimenta ločili predvsem na podlagi svetlejše barve,
saj je se je med posamezna dolomitna zrna že vrinila
iluvialna glina (Sl. 13). Pojavljanje dolomitnih kosov
in blokov v tem pedosedimentu ne moremo enoznačno
interpretirati. Morda gre za jamsko sedimentacijsko
okolje in dolomitni kosi predstavljajo zruške v sicer
jamske aluvijalne sedimente. V tej sondi smo namreč
opazovali sedimentne teksture, ki dokazujejo aluvijalno
sedimentacijsko okolje, dolomitni bloki pa so »tujki« v
tem sedimentu (Verbič 2008a).

oblikovala nekdanja Mirna. Razvodje nekdanje Mirne
in Ljubljanice naj bi tedaj potekalo vzdolž današnjega
razvodja Višnjice in Grosupeljščice. Nasprotno pa je
Gams (1987) menil, da je celotno Dolenjsko podolje,
tudi dolinsko dno v okolici Ivančne Gorice, oblikovala
Paleoljubljanica, ki da je nekoč, pred posedanjem
Ljubljanskega barja, tekla od Vrhnike preko Grosuplja

drobnozrnat muljast roženčev prod

Sl. 14. - Ivančna Gorica, Novi center: Lečasta plast močno
zaglinjenega pretežno roženčevega drobnozrnatega proda
med ilovico. Nedvomno aluvialni (re)sediment v sklopu
pedosedimentnega zaporedja.

HIDROLOGIJA
Na raziskovani prostor se stekata površinska vodotoka
Višnjica in Stiški potok, ki odvodnjavata prostor
severozahodno in severno od Ivančne Gorice. Povodje
Višnjice skoraj v celoti prekrivajo različni triasni
dolomiti, močno podrejeno, skupno le 1-2 % površine
povodja, nastopajo paleozojske siliciklastične kamnine.
Podobne sestave je tudi povodje Stiškega potoka, le da
dolomitna podlaga tu prestavlja okoli 80% površine
povodja, ostalo pripada paleozojskim siliciklastičnim
kamninam in deloma spodnje- in srednjetriasnim
apnencem in apnencem z rožencem.
Omenjena potoka imata v njunih povodjih številne
kraške izvire. Potok Košca, levi pritok Višnjice takoj za
Višnjo goro, pa ima pod izvirom po nekaterih podatkih
celo najvišje lehnjakovo slapišče v Sloveniji (Kušlan
2008; Sl. 15-16). Oba potoka imata hudourniški
pretočni režim, največji pretoki Višnjice pri Mleščevem
dosegajo vrednosti nad 7 m3/s, dolvodno pa del vode
ponikne v kraško podzemlje, tako da pred izlivom v
Krko njen pretok redko presega 4 m3/s (ARSO 2005).
Podrobne analize izvirov v porečju Stiškega potoka in
Višnjice nismo naredili. Glede na geološko karto (Buser
1969) je večina izvirov vezana na dolomitne kamnine.
Menimo, da je večina teh izvirov vezana na neprepustne
cone v dolomitu, ki se v različnih tektonskih razmerah
lahko obnaša enkrat kot kraška in drugič kot nekraška
kamnina. V tem smislu so verjetno geološke strukture
v povezavi z Zogovićevim efektom glavni razlog za
pojavljanje kraških izvirov.
Geomorfološki razvoj širšega prostora
V zvezi z razvojem reliefa v okolici Ivančne Gorice
lahko omenimo dve hipotezi. Prvo je oblikoval Melik
(1931, 75), ko je domneval, da je relief v okolici
Ivančne Gorice relikt pliocenskega ravnika, ki ga je
14

Sl. 15. - Višnja Gora, potok Košca: Na potoku Košca in drugih
pritokih Višnjice ter stiškega potoka so številna lehnjakova
slapišča, ki predstavljajo izvorna območja lehnjakovega
drobirja, ki je naplavljen v okolico Ivančne Gorice.

Sl. 16. - Dolina Stiškega potoka pod vasjo Poljane: Velika
količina odlomkov lehnjaka, rdeči in sivi silikaklastiti ter
dolomit.

muljast pesek do peščen mulj

Sl. 17. - Ivančna Gorica, Novi center: Korito vrezano v
nekarbonatni pedosedimentni pokrov, zapolnjeno z mlajšimi
prodnatimi in peščeno muljastimi usedlinami. V leči proda
(detajl slike) so pretežno dolomitni prodniki, v manjšini pa tudi
nekarbonatni (rdeči in sivi kremenovi peščenjaki).

a

Sl. 20. - Ivančna Gorica, Novi center: Koritasta navzkrižna
plastnatost petrografsko mešanega drobnozrnatega proda,
sediment Stiškega potoka. Dobra sortiranost proda nakazuje na
konstanten in dokaj velik hidrološki pretok. S črno puščico je
označen blok apnenca, kar se je kasneje izkazalo eden od blokov
na dnu potočnega korita. Nad prodom je muljast pesek do pečen
mulj, sediment poplavne ravnine.

d
b

d

c
d

Sl. 18. - Ivančna Gorica, Novi center: a) mešan prod s sigastimi
oblogami; b) pretežno nekarbonaten prod; c) pretežno
dolomiten prod; d) peščen mulj. Vsi tipi prodov so precej
muljasti, kar je posledica slabših selektivnih procesov tekom
sedimentacije. Mešanje različnih litoloških različkov nakazuje
na pestro hidrološko vozlišče na tem območju v preteklosti.

Sl. 21. - Stransko polje, obrtna cona: Prerez zapolnjenega
korita Stiškega potoka. Korito je oblikovano v peščenem
mulju, zapolnjuje pa ga petrografsko mešan peščen prod z
lehnjakovimi oblogami.

a
b

c

d

Sl. 19. - Ivančna Gorica, Novi center: a) mešan prod s sigastimi
oblogami; b) pretežno nekarbonaten prod; c) pretežno
dolomiten prod; d) peščen mulj.

Sl. 22. - Stransko polje, obrtna cona: Vzorec prodnikov (2-4 cm)
iz peščenega proda po petrografskih različkih.
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in Ivančne Gorice proti Krški kotlini. Na tak potek
sklepa na podlagi proti vzhodu nagnjenega širokega
Dolenjskega podolja, ki ga spremljajo že omenjeni
pliocensko kvartarni pedosedimenti. Te naj bi vsaj
delno naplavila tedanja Paleoljubljanica.
Na podlagi sicer skromnega poznavanja litološke
sestave že omenjenih pedosedimentov ne moremo
potrditi ali ovreči omenjeni hipotezi, čeprav ne slonita
na prav oprijemljivih podatkih. Ustreznih podatkov, ki bi
enoznačno interpretirali kompleksno vprašanje razvoja
reliefa na tem območju enostavno ni, raziskovalci lahko
postavljajo različne bolj ali manj verjetne hipoteze. V
sklopu tega razmišljanja se nam zdi vprašljiva tudi
starostna (pliocen in kvartar) opredelitev teh (pedo)
sedimentov na geološki karti (Buser 1969). Menimo
tudi, da nastanka teh pedosedimentov ne moremo
povezovati le z enim geološkim procesom in da gre
za poligenetski nastanek, tako glede procesov kot tudi
časovnega razpona. Morda ti pedosedimenti vsaj delno
izhajajo tudi iz bistveno starejših obdobij, iz miocena ali
celo še iz oligocena in jih ne smemo časovno povezovati
le s pliocenom in kvartarjem. Pedosedimenti, kot jih
opazujemo danes, so se verjetno oblikovali skozi daljše
časovno obdobje, isti material je bil večkrat predelan z
različnimi geološkimi in pedološkimi procesi.

GEOLOŠKE RAZMERE V IZKOPNIH
POLJIH
V sklopu tega besedila uporabljam poleg opazovanj na
lokacijah Novi center in mrliške vežice tudi nekatere
ugotovitve pridobljene tekom arheoloških izkopavanj
na lokaciji Mrzlo polje v letu 1998, na lokaciji trgovine
Hofer in tudi obrtne cone Stransko polje v jugozahodnem
delu Ivančne Gorice (Sl. 9).
Sedimentna stratigrafija in petrografija
Kot sem že omenil je apnenec in apnenčeva breča
na najdišču Novi center prekrita z že omenjenim
pedosedimentnim kompleksom, ki na najdišču
predstavlja arheološko sterilno plast. Nad temi sedimenti
so na najdišču odložene različne naplavine. Aluvijalne
sedimente v pregledanih izkopnih poljih in sondah
lahko glede na facialne lastnosti lahko razdelimo na
štiri glavne skupine (Sl. 17-28):
1. Petrografsko mešan prod z izrazitimi kalcitnimi
lehnjakovimi oblogami je večinoma dobro zaobljen,
slabše so zaobljeni dolomitni prodniki. Po odstranitvi
lehnjakove obloge lahko določimo petrografsko sestavo
prodnikov: svetlosiv dolomit ter svetlo- do srednjesiv
apnenec, siv in rdeč kremenov peščenjak, v sledovih
roženec in žilni kremen. Prodniki roženca so slabše
zaobljeni. Vmes prodniki lehnjaka (cca 5%), ki se je
odlagal okoli organskih materialov (veje, korenine, …).
Ta prod spremljajo tudi leče pretežno lehnjakovega
peska (drobir lehnjaka).
2. Dolomiten prod, kjer imajo prodniki praviloma
lehnjakovo oblogo. Prodniki razpadajo po Zogovićevem
načelu, so večinoma svetlo sivi do beli. Glede na različno
stopnjo ohranjenosti dolomitnih prodnikov sklepamo
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Sl. 23. - Stransko polje, obrtna cona: Debelina lehnjakovih
oblog okoli prodnikov doseže do nekaj milimetrov.

Sl. 24. - Stransko polje, obrtna cona, zahodni profil, severni
del: V podlagi je pretežno dolomitni prod Višnjice, nad njim
(B)v horizont. Navzgor sledi pokopan Ab horizont, nad njim pa
nekarbonaten peščen mulj, poplavni sediment.

Sl. 25. - Ivančna Gorica, Hofer: Lehnjakov drobir med mešanim
prodom.

Sl. 26. - Ivančna Gorica, Hofer: Nekarbonaten prod, izjemoma
brez lehnjakovih oblog.

Siliciklastiti

Teža (g)

%

2859

78

Dolomit

335

9

Roženec

197

5

Žilni kremen

84

2

Lehnjak

204

6

Skupaj vzorec
3679
100
Tab. 2. - Kvantitativna petrografska analiza vzorca prodnikov
(1-4 cm) iz najdišča Novi center. Analizirani prod pripada
pretežno nekarbonatnemu produ (skupina 3).

Sl. 27. - Ivančna Gorica, Hofer: Pretežno dolomiten prod.

Ap
B1
Ab
(B)v

Sl. 28. - Stransko polje, obrtna cona, del severnega profila
izkopnega polja: Peščen mulj, poplavni sedimenti. Med
naplavljanjem daljše obdobje pedogeneze in nastanek Ab
horizonta. Glede na arheološko stratigrafijo bi lahko ta horizont
predstavljal antično hodno površino.

na več zasipov dolomitnega proda. Razen dolomitnih
prodnikov so v manjši količini (<10%) prisotni tudi
prodniki siliciklastitov. Zaobljenost dolomitnih
prodnikov je opazno slabša kot pri petrografsko
mešanem produ.
3. Pretežno nekarbonaten, siliciklastičen prod z
izrazitimi oblogami lehnjaka. Prevladujeta kremenov
peščenjak (rdeč in siv) ter roženec. Karbonatni
(predvsem dolomitni) prodniki so izjema in jih je manj
kot 20%. Pogosti so tudi prodniki lehnjaka.
4. Med prodnatimi naplavinami so plasti in leče peščeno
muljastih usedlin. Te naplavine lahko vsebujejo
tudi presedimentiran kulturni inventar. Med seboj
jih lahko ločujemo na podlagi strukturnih razredov,
barve in glede na vsebnost karbonata, vendar v
genetskem (sedimentološkem) kontekstu te razlike niso
interpretativne. Kot celota gre pri teh peščeno muljastih
usedlinah večinoma za poplavne sedimente. Med temi
Teža (g)
%
Dolomit
1316
45
Siliciklastiti
1249
43
Apnenec
212
7
Žilni kremen
25
1
Lehnjak
28
1
Keramika
44
2
Opeka
28
1
Skupaj vzorec
2902
100%
Tab. 1. - Kvantitativna petrografska analiza vzorca prodnikov
(2-4 cm, slika 16) iz nekdanjega korita Stiškega potoka, ki je
potekalo preko območja obrtne cone Stranska vas.

sedimenti se pojavljajo tudi pokopana tla, ki nakazujejo
na obdobje daljše stabilizacije poplavne ravnine.
Glede na navedeno petrografsko sestavo različnih prodov
lahko razmišljamo o zanimivem hidrološkem vozlišču
na tem območju. Na raznolike in hitro spreminjajoče
se nekdanje sedimentacijske razmere lahko sklepamo
tudi na podlagi geometrijskih odnosov med različnimi
prodovi. Na podlagi današnjega hidrološkega stanja z
reguliranimi vodotoki bi le težko sklepali na tako pestro
hidrološko vozlišče na tem območju.
Izvedli smo dve kvantitativni petrografski analizi
prodnikov in sicer iz nekdanjega, novodobnega korita
Stiškega potoka iz lokacije obrtne cone Stransko polje
(Sl. 22) ter iz profila na najdišču Novi center (vzorec
pretežno nekarbonatnega proda).
Izvorna območja prodnatih naplavin
Na izvorna območja posamezne vrste proda lahko
sklepamo na podlagi sorodnosti med petrografsko
sestavo proda in litološko sestavo povodja posameznega
vodotoka. Pri tem je potrebno upoštevati še nekatere
lastnosti samih litoloških različkov (obstojnost,
odpornost na aluvijalni transport, pojavljanje litoloških
različkov glede na lego kamnin v porečju, …).
Mešan prod z oblogami lehnjaka (1) je sediment
Stiškega potoka. To nedvomno dokazuje petrografska
analiza vzorca prodnikov iz nekdanje struge tega potoka
(tabela 1). Njegova kvantitativna petrografska sestava
(več kot 40% siliciklastitov) sicer ne odgovarja povsem
litološki sestavi porečja (manj kot 20% povodja pripada
siliciklastitom). Ta razlika je verjetno posledica večje
obstojnosti siliciklastitov tekom aluvijalnega transporta
v primerjavi z dolomitom, saj prodniki dolomita dokaj
hitro razpadajo v dolomiten pesek. Pretežno dolomiten
prod (2) je sediment Višnjice. Več kot 90% njenega
povodja tvorijo različne dolomitne kamnine (Buser,
1969). Pretežno nekarbonaten prod (3) neposredno
na podlagi primerjanja litološke sestave povodja in
petrografske sestave proda sicer ne moremo povezovati
niti z Višnjico niti s Stiškim potokom. Ta prod vsebuje
bistveno več siliciklastitov in manj dolomita kot mešan
prod. Vzrok za to obogatitev s siliciklastiti je verjetno
selekcijski proces tekom aluvijalnega transporta, morda
bistveno povečane erozijske aktivnosti na tistem delu
povodja, kjer so v podlagi siliciklastiti. To bi povečalo
vsebnost siliciklastitov v primerjavi z dolomitom.
Vsekakor menimo, da je tudi ta prod naplavina Stiškega
potoka.
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Praktično vsak prodnik ima vsaj delno lehnjakovo
oblogo, večino pa lehnjak obdaja v celoti, nekatere celo
v debelini do 5 mm. Razen tega se pojavljajo prodniki
lehnjaka in pa lehnjakov pesek. Vse to nakazuje na
kraško naravo izvornega območja teh sedimentov.
Obsežna najdišča lehnjaka so tako v povodju Višnjice
(izvir Košca, Sl. 15) kot tudi v povodju Stiškega potoka
(lokacija Izirk, Sl. 16). Praktično vsak pritok omenjenih
dveh vodotokov s seboj prinaša vsaj lehnjakov drobir
če že ne prodnike lehnjaka. Na nekaterih lokacijah
so lehnjak v bližnji preteklosti lokalni prebivalci tudi
izkoriščali kot gradbeni kamen (Miklavčič, 2006).
Stratigrafski

in

sedimentološki

različnimi naplavinami

odnosi

med

Omenjeni petrografski različki proda se pojavljajo v
različnih stratigrafskih odnosih. Na lokaciji obrtne cone
je pretežno dolomitni prod Višnjice povsod v talnini (Sl.
24). Tu dolomitni prodniki razpadajo v dolomitni pesek.
S te lokacije imamo kartografske dokumente, ki pričajo
o še nedavnem poteku struge Stiškega potoka. Zdi se, da
je bila struga še pred izdelavo Jožefinskega vojaškega
zemljevida (izdelan med leti 1763 in 1787) iz najnižjega
dela doline (kjer poteka spet danes) prestavljena v
vzdrževan kanal ob zahodni rob, ob vznožje (Ivankine)
Gorice. Ta kanal je potekal vzhodno od današnjega
nogometnega igrišča v smeri proti jugovzhodu in se je
kot reguliran izgon izlival v Višnjico približno 200 m
vzhodno od današnjega sotočja (Sl. 8). Kdaj natančno
je bila struga prestavljena na rob doline ni znano.
Tudi razloga za to premestitev ne poznamo, sklepamo
pa lahko, da so s tem želeli preprečiti poplavljanje
najnižjega dolinskega dna, ki naj bi tako postal bolj
uporaben za kmetijske namene.
Tudi na lokacijah Novi center in Hofer je pretežno
dolomitni prod večinoma v talnini ostalih dveh prodnih
različkov, vendar ne izključno. Še posebno na lokaciji
Hofer je dolomitni prod ukleščen med dva horizonta
mešanega proda. Na lokaciji Stransko polje pretežno
nekarbonatnega proda nismo ugotovili.
Sedimentne teksture nakazujejo na najbolj intenzivno
hidrološko aktivnost na lokaciji Novi center. Na
znatnem delu tega terena se je odvijala aluvijalna
aktivnost v koritih samih, le manjši del je bil omejen
na poplavno ravnino. Ugotovili smo več sukcesivnih
aluvijalnih korit, nekaterim smo lahko določili tudi čas
aktivnosti (v nadaljevanju pri opisih stratigrafskih enot).
Predvsem zgornji del polnila v najmlajšem koritu, ki
je verjetno po-antično, nakazuje na izrazito selektiven
rečni tok, ki se odraža tudi v koritasti navzkrižni
plastnatosti (Sl. 19-20). Te teksture tudi nakazujejo, da
je še v po-antičnem obdobju Stiški potok tekel vzhodno
od vzpetine v Ivančni Gorici .
Na lokaciji obrtne cone Stransko polje je bila aluvijalna
aktivnost znatno manjša. Večino te površine je skozi
arheološka obdobja obsegala nekdanja poplavna ravnina,
le manjši del je bil prizadet s sedimentacijo v samih
potočnih koritih. V nižjih delih izkopnega polja je na
več mestih izdanjal pretežno dolomiten prod (naplavina
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Višnjice), v njegovi krovnini pa je večinoma peščen
mulj, ki ga interpretiramo kot poplavni sediment. V tem
sedimentu je bilo ugotovljenih nekaj potočnih korit z
mešanim prodom, ki po sestavi ustrezajo sedimentom
Stiškega potoka. Le eno izmed njih je bilo bočno
povezano z domnevno antično hodno površino, ostala
tri so bila mlajša. Menimo, da je njihova aktivnost
vezana na že omenjeno prestavitev struge iz najnižjega
dela doline na prostor današnje obrtne cone. Šele ob
koncu dvajsetega stoletja ob gradnji nogometnega
igrišča je bil potok spet prestavljen na najnižje dolinsko
dno, kjer do svojega izliva v Višnjico poteka še danes.
Na še nedavni potek Stiškega potoka še priča ime ulice
Ob potoku, na jugozahodnem vznožju Ivankine gorice.

LITOLOŠKA
SESTAVA
KAMNITIH
BLOKOV
IN
LOMLJENCEV
NA
NAJDIŠČU
Antična kamnita struktura (Sl. 64-67) v mlajši strugi
sestoji pretežno iz korodiranih blokov svetlo- do
srednjesivega mikritnega apnenca (50%) in apnenčeve
breče (40%). Bloki dolomitiziranega apnenca in
dolomita so redki (okoli 10%).Ta apnenec se v okolici
najdišča pojavlja pri domačiji Lavrih (Rimska 14) in
od tam proti Vrhpolju, prav tako pa gradi tudi samo
vzpetino v Ivančni Gorici.
Podobno kvantitativno litološko sestavo imajo tudi
kamniti bloki in kosi povezani z drugimi arheološkimi
strukturami in tudi tisti ki jih s strukturami ne
povezujemo. Med njimi je nekoliko več dolomitnih
kosov.
Drugih litoloških različkov na najdišču nismo ugotovili.
Zaključimo lahko, da so pri gradnji arheoloških struktur
uporabljali lokalne karbonatne kamnine iz podlage na
najdišču samem oziroma v njegovi bližnji okolici.

IV. ARHEOLOŠKE RAZISKAVE
Ana Plestenjak, Ida Murgelj, Petra Vojaković. Sašo Porenta, Samo Hvalec, Iris Bekljanov Zidanšek

METODA DEL UPORABLJENA PRI
ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH
Intenzivni pregled je potekal na način zbiranja najdb po
kvadrantih, pri čemer je bila zbiralna enota velika 10 x
10 m. Večina površine na Novem centru je predstavljal
travnik, v manjšem deležu njive. Na zaprtih površinah
(travnik) smo uporabili tehniko podpovršinskega
pregleda s kopanjem 0,4 x 0,4 x 0,4 m velikih jam na
prečnicah. Pri pregledu sta bili kot korektivni faktor
beleženi stopnja vidljivosti in dolžina zbiralne enote,
uporabljeni sta bili pri količinski interpretaciji najdb
oziroma njihovi distribuciji.
Na podlagi rezultatov pregleda je bilo opravljeno še
arheološko vrednotenje s testnimi jarki, da bi natančneje
določili obseg in ohranjenost arheološkega najdišča. V
ta namen je bilo izkopanih trinajst ročnih testnih jarkov
(TJ) v velikosti 1 x 1 m (TJ 1–4, TJ 13). Poleg tega smo
namesto novih izkopov izkoristili preseke v geološki
testni sondi, izkopu za vodovod in kanalizacijo ter
v izkopu za cestišče, ki so nastali ob predhodnih
nedovoljenih gradbenih posegih . Preseke smo očistili
in dokumentirali (TJ 5 - TJ 12). Dodatno so bili narejeni
še štirje strojni testni jarki različnih dimenzij (TJ 1417; Sl. 33). Jarki so bili postavljeni glede na gostoto
najdb pri terenskih pregledih. Globine ročnih testnih
jarkov so znašale 1m, v nekaterih primerih pa smo jih
zaradi geomorfologije tal tudi povečali ali pa zmanjšali.
Globine strojnih testnih jarkov so variirale glede na
geološko osnovo. Globina TJ 14 je na najglobljem delu
znašala 1m, globina TJ 15 - 1,7m globina TJ 16 - 1,1m
in globina TJ 17 - 1,5m.
Pri izvedbi arheoloških izkopavanj je bila na obeh
lokacijah (območje mrliške vežice in najdišča Novi
center, Gruča 2) uporabljena enaka metodologija.
Najprej je bilo območje najdišč za potrebe vodenja
dokumentacije razdeljeno v mrežo kvadrantov v
velikosti 5 x 5m, pri čemer obe mreži med seboj nista
bili povezani (Sl. 34). Zaradi obsežnosti najdišča Gruča
2 je bilo območje dodatno razdeljeno v 3 sektorje. V
teh okvirjih smo izkopavanja izvajali po metodi

stratigrafskih izkopavanj (Hariss 1989; Barker 1998).
Najprej je bila pod arheološkim nadzorom strojno
odstranjena ruša oziroma ornica (Mrliška vežica 0,10,2m, Gruča 2 0,2-0,5m), sledilo je ročno strganje
površine za potrebe identifikacije vkopov in drugih
arheoloških sedimentov ali struktur, ki so bile nato ročno
izkopane. Na območju Gruče 2 je na predelih, kjer so
bili sedimenti zelo debeli, pri odkopu koluvialnih plasti
sodeloval tudi mini bager. Tako pridobljeni podatki
so bili beleženi skladno z metodologijo, ki vključuje
digitalni zajem prostorskih podatkov (http://www.arhej.
com/si/index.php?mID=arheologija&sub=l23).

REZULTATI RAZISKAV
A. TERENSKI PREGLED IN VREDNOTENJE
ARHEOLOŠKEGA POTENCIALA

Arheološki izsledki
Na celotnem pregledanem območju je bilo pobranih 95
artefaktov. Med temi prevladujejo odlomki lončenine
(68 kosov) in gradbenega materiala (23 kosov), sledijo
železni predmeti (2 kos), odlomki stekla (1 kos) in
brona (1kos). Odlomki lončenine, ki so za kronološko
in funkcionalno določanje najpogostejši vir, izhajajo
v glavnem iz mlajših obdobij (novi vek, moderni
čas) (39 kosov), najdeno pa je tudi nekaj odlomkov
prazgodovinske (17 kosov) in rimskodobne lončenine
(12 kosov). Tudi odlomki gradbenega materiala izvirajo
iz mlajših obdobij (vek, novi vek, moderni čas) (23
kosov), najden pa je tudi rimskodoben gradbeni material
(1 kos) (Sl. 30-32).
Distribucija prazgodovinskih in rimskodobnih najdb
ter njihovo število sta nakazovali veliko verjetnost
obstoja arheološkega najdišča na območju griča sv.
Jožefa. Na vznožju griča in na spodnjih delih pobočja je
prevladovala prazgodovinska lončenina, kar je kazalo
na arheološko najdišče s prazgodovinskimi ostalinami.
Na vrhu griča pa je bilo domnevno ugotovljeno
rimskodobno najdišče.
S testnimi jarki so bile ocenjene debeline sedimentov
(natančnejše podatke podajamo v prilogi), ki so
dodatno potrdile prisotnost prazgodovinskih najdb na
spodnjem delu področja. V TJ 13 pa smo naleteli na zid
in njegovo ruševino s tegulami in odlomki lončenine,
kar je potrdilo prisotnost rimskodobnih arhitekturnih
ostalin.

Sl. 29. - Ivančna Gorica, Novi center: pogled na območje pred
izvedbo arheoloških raziskav
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Sl. 30. - Ivančna Gorica, Novi center: rezultati terenskega pregleda – prazgodovinska in rimskodobna lončenina
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Sl. 31. - Ivančna Gorica, Novi center: rezultati terenskega pregleda – novoveška lončenina
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Sl. 32. - Ivančna Gorica, Novi center: rezultati terenskega pregleda – gradbeni material
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Sl. 33. - Ivančna Gorica, Novi center: lokacija testnih jarkov
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Sl. 34. - Ivančna Gorica: razporeditev kvadrantov na območjih Mrliška vežica (rumena) in Gruča 2 (modra)
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B. ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA NA OBMOČJU
GRADNJE MRLIŠKE VEŽICE

Opis najdišča
Območje izkopavanj za mrliško vežico, ki je ležalo na
griču sv. Jožefa severno od dovoza iz Rimske ceste proti
cerkvi, je zajelo območje 510m2 na vrhu vzpetine (Sl. 7
in 34: rumeno). Le-ta je bila pred začetkom del deloma
zatravljena, deloma pa porasla z grmičevjem.
Stratigrafska struktura na najdišču je bila precej
enostavna. Pod rušo (SE 1000) je na večjem delu
terena ležala zbita plast rumenkasto rdeče peščene
gline s prodniki rdečega grödenskega kremenovega
peščenjaka in roženca, s posameznimi preperelimi kosi
dolomita ter z manganovi in železovi oksidi (SE 1003),
ki predstavlja arheološko sterilno geološko osnovo. Z
geološkega stališča gre za ostanek starega aluvijalnega
zasipa. Potok, ki je naplavine odložil, je pritekal s
severa, verjetno po dolini današnjega Stiškega potoka
(Verbič tu, 16). Na preostalem (osrednjem in južnem)
delu izkopnega polja je pod rušo ležala plast zbite
rdečkastorumene peščene gline (SE 1001). Prekrila
je plast sivorjave meljaste gline (SE 1002). Prva plast
predstavlja recentno nasutje nastalo ob izkopu za
parkirišče. Druga, SE 1002, pa predstavlja pokopana
tla, t.j. staro rušo. Slednja je ležala na SE 1003.
Na zahodnem delu terena, ob Rimski cesti (v kv. F1-5), je
bila stratigrafska sekvenca nekoliko drugačna. Pod rušo
je ležala plast drobljive rjavkasto rumene meljaste gline
(SE 1015) z odlomki novoveške lončenine (T. 1: 20).
Pod njo je ležala plast drobljive sivkasto rjave meljaste
gline s posameznimi apnenčevimi in peščenjakovimi
prodniki (SE 1016). Vsebovala je odlomke novoveške
in rimskodobne lončenine. Ta plast enako kot SE
1002 predstavlja ostanke nekdanje ornice oziroma
ruše – pokopana tla. Najverjetneje te sedimente lahko
pripišemo antropogeni dejavnosti, povezani z izgradnjo
ceste. Pod SE 1016 je ležala plast zbite rumenkasto
rjave meljaste gline s prodniki roženca in kremenovega
peščenjaka ter močno preperelega dolomita (SE 1019).
Plast predstavlja sediment, ki je nastal s premeščanjem
zemljine iz višjih delov po pobočju navzdol (pobočni
resediment ilovice – glina je bila ob pobočnem izpiranju
odnesena). Plast je vsebovala drobce oglja in drobce
prazgodovinske lončenine. Nalegla je na geološko
osnovo (SE 1003).

na vzhodnem delu najdišča (SE 1019, 1016), torej v
drugotni legi. Gre za majhne, težko določljive odlomke
ostenij, ki jih ne moremo natančneje časovno opredeliti.
V to fazo lahko umestimo le jamo za stojko s presekom
v obliki črke »U« (SE 1017), zapolnjen s plastjo zbite
rumenkasto rjave meljaste gline z drobci oglja. V njej
je bil najden odlomek prazgodovinskega ostenja, ki ga
prav tako ne moremo podrobneje opredeliti.
II. Zgodnji srednji vek
Drugo fazo uporabe območja datiramo v čas zgodnjega
srednjega veka. V to obdobje sodijo jame, nanizane ob
zahodnem delu izkopnega polja (Sl. 36, 38). Odkriti sta
bili dve globlji in ena plitva jama (SE 1006, 1007, 1010).
Vse imajo dno banjaste oblike, le v jami SE 1007 je
osrednji del poglobljen, iz česar sklepamo, da je nastal
kot posledica zabijanja kola.
Vse jame so bile zapolnjene s prodniki (apnenec,
apnenčeva breča, dolomit; Sl. 39), ki bi lahko izvirali iz
bližnje okolice najdišča. Vendar so v neposredni podlagi
najdišča redki in jih skorajda ni moč najti prostoležeče
v sedimentih. Zato sklepamo, da so bili kamni načrtno
nabrani za potrebe zatrpanja jam. Funkcija teh jam ni
znana.
V dveh jamah (SE 1007, 1006) so bili najdeni tudi
odlomki lončenine. Gre za odlomke posod izdelanih
na počasnem vretenu. Posode so narejene iz drobno- in
finozrnate mase. Masa je imela vključke organskega
materiala (porozna). Površina je največkrat glajena
ali brisana. Prevladujejo posode žgane v redukcijski
atmosferi, pojavlja pa se tudi redukcijsko žganje, pri
čemer je bila v končni fazi vzpostavljena oksidacijska
atmosfera in pa nepopolno oksidacijsko žganje.

Arheološki izsledki
Arheološke strukture, ki smo jih odkrili na najdišču,
so presekale SE 1003 ali 1019. Na podlagi analize
najdb jih razvrščamo v tri faze. Prvo fazo predstavljajo
redki
prazgodovinski
elementi,
drugo
fazo
zgodnjesrednjeveške strukture, tretjo, najmlajšo fazo
pa novoveški in moderni elementi (Sl. 35-39).
I. Prazgodovina
Najstarejše ostanke na najdišču datiramo v čas
prazgodovine. Prevladujejo posamezni odlomki
lončenine, ki so se pojavljali v ruši in v sedimentih

Sl. 35. - Ivančna Gorica, Mrliška vežica: Harrisov diagram
stratigrafskih enot. S krožci so označene jame (vkopi), s
pravokotniki polnila jam, pikčasto pa ostali sedimenti.

25

LEGENDA:
Rob izkopnega polja

Kvadranti

Prazgodovina

Zgodnji srednji vek

Moderni čas

N

M 1:300

Sl. 36. - Ivančna Gorica, Mrliška vežica: lokacija struktur po fazah

Sl. 39. - Ivančna Gorica, Mrliška vežica: najdišče med izkopom (pogled proti Z; foto: D.Badovinac)

Sl. 37. - Ivančna Gorica, Mrliška vežica: izpraznjene jame
(pogled proti V; foto: D.Badovinac)
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Sl. 38. - Ivančna Gorica, Mrliška vežica: jame zapolnjene s
prodniki (pogled proti V; foto: D.Badovinac)

Prevladujejo rjavi, temno sivi in črni odtenki.
Tipološko prevladujejo posode, najverjetneje lonci, z
izvihanim, ravno odrezanim ustjem s plitvo užlebitvijo
na zgornjem delu (T. 1: 1, 2, 10). Izdelani so z
leplenjem in doglajeni na počasnem vretenu. Podobne
lonce najdemo na najdiščih Dragomelj (Turk 2002, 10),
Zasip in Predtrg pri Radovljici (Pleterski 1990, sl.7:3;
Knific, Pleterski 1993. T. 10:2), Bled - Pristava (Belak
et al. 2008, T.5:11, T.6:2) in Begunje (Knific 2002, 9),
kjer so datirani med 8. in 10. stoletjem. Na prekmurskih
najdiščih Nova tabla (Guštin in Tiefengraber 2002, Sl.
9:6, sl 10:1, 2, 5), Močna (Tica 2008, 2, 19), Popava
2 (Šavel 2008, 8, 20) in Grofovsko (Novšak 2002, 2)
pa se taki lonci pojavljajo nekoliko prej. Avtorji jih
datirajo med drugo polovico 7. in 9. stoletje. Širše
podobne lonce poznamo s hrvaškega najdišča Blizina
(Bekić 2008, 13, 17), kjer so kronološko umeščeni v
9. stoletje ter na avstrijskem najdišču Deutschfeistritz
– Kirchberg (Gutjahr 2002, 14), kjer so datirani v 9 in
10. stoletje. Ivančni Gorici najbližje je najdišče Grad na
Gorenjem Mokronogu, kjer se podobni lonci pojavljajo
na staroselskem najdišču (Pleterski, Belak 2002, 3-14).
Pleterski takšne lonce umešča v svojo tipološko skupino
S2 in jih datira med drugo polovico 7. in 9. stoletje,
pojavljale pa so se še do prve polovice 10. stoletja
(Pleterski 2010, 1).
Najden je bil tudi odlomek posode z izvihanim, rahlo
odebeljenim ustjem z žlebom v notranjosti (T. 1: 19).
Podobne posode so znane na najdišču Močna, kjer so
datirane so v 8. in 9. stoletje (Tica 2008, 13, 21). Znane
pa so tudi z najdišča Kamnik - Mali grad (Štular 2009,
T8: 4, 9). Pleterski ta ustja uvršča v skupino S 5 in
jih datira med konec 8. in prvo polovico 11. stoletja
(Pleterski 2010, 2).
Ramena posod so okrašena z značilnimi ornamenti kot
so npr. vzporedne vodoravne linije (T. 1: 5, 6, 13), vbodi
s šilom, ki so največkrat kombinirani z vodoravnimi
linijami (T. 1: 3, 13), in enojne valovnice (T. 1: 11, 12).
Dna posod so ravno odrezana (T. 1: 8, 14, 15) ali pa je
viden odtis podložne ploščice (T. 1: 16, 17). Podobna
dna poznamo tudi iz Pristave pri Bledu (Belak et. al.
2008, T. 16:2,5,7,14).
Omenjeni načini krašenja kot tudi sledovi uporabe
podložne ploščice so značilni za zgodnjesrednjeveško
lončenino, vendar časovno podrobneje niso opredeljivi
(Pleterski 2008, 66).
V neposredni bližini omenjenih treh jam, ki so bile
zasute s kamenjem, je bila najdena tudi jama za stojko
(SE 1008), zapolnjena z zemljenim polnilom. V njej
je bil najden odlomek prostoročno izdelanega lonca
dodelanega na vretenu, ki ima rahlo izvihano ustje
(T. 1: 18). Taka lončenina je znana iz staroslovanskih
objektov na najdiščih Nova tabla pri Murski Soboti
(Guštin, Tiefengraber 2002, sl.6:1), Spodnje Hoče
(Novšak 2001) in Kotare (Kerman 2002, 3). Tovrstno
posodje je starejše in je na najdišču Nova Tabla datirano
v horizont Murska Sobota 1 med konec 6. in konec 7.
stoletja. Na Madžarskem (Szoke v Kerman 2002, 24)
so podobni lonci datirani v prvo skupino lončenine, za

katere je značilen praški tip loncev (druga tretjina 7.
stoletja). Pleterski ta tip loncev umešča v skupino S1
in jih datira med konec 6. in začetek 7. stoletje (pred l.
674) (Pleterski 2010, 1).
Glede na analogije lončenine bi torej strukture lahko
datirali v dve fazi:
- Starejša faza, z jamo za stojko (SE 1008) s prostoročno
izdelavo loncev praškega tipa, ki jih datiramo med
konec 6. in začetek 7. stoletja;
- Mlajša faza, v katero uvrščamo jame zasute s prodniki,
ki jih umeščamo med konec 8. in 9. stoletje.
Vendar pa velja poudariti, da bi bile vse posode lahko v
uporabi sočasno tudi npr. v 9. stoletju. Zaradi skromnega
števila najdb, kot tudi zaradi majhne raziskanosti
najdišča dopuščamo odprte obe možnosti.
III. Moderni čas
Na zahodnem delu izkopnega polja smo dokumentirali
tudi večji vkop, globok cca. 2 m (SE 1012). Na eni
od sten vkopa so bile vidne sledi zob bagrske žlice. V
polnilu ni bilo najdb. Po pripovedovanju domačinov
gre za jamo, ki so jo izkopali za postavitev mlaja.
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C. ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA NA OBMOČJU
NOVI CENTER, GRUČA 2

OPIS NAJDIŠČA
Območje Ivančna Gorica – Novi center, Gruča 2 je
ležalo ob severnem in zahodnem vznožju griča ob cerkvi
sv. Jožefa v Ivančni Gorici. V geomorfološkem smislu
je predel zajemal ravnico in del vznožja griča, ki je proti
jugu oziroma vzhodu postopoma prehajal v pobočje (Sl.
40, 41). Območje je pred začetkom raziskav služilo kot
travnik. Sodeč po vojaškem zemljevidu 18. stoletja (Sl.
4) in po zemljevidu Franciscejskega katastra (Sl. 3) je
bilo tako tudi v 18. in 19. stoletju, kar gre pripisovati
pedološki sestavi in občasnemu poplavljanju terena,
o katerem še pripovedujejo domačini. Do regulacije
Stiškega potoka v 60-ih letih 20. stoletja so bile poplave
pogoste.
Kljub temu, da je danes teren videti precej raven, je
bilo geološko delovanje v preteklosti izjemno pestro.
V kvartarju se je oblikovala geološka osnova samega
griča sv. Jožefa, ki jo predstavlja plast zbite, gnetljive
rumenorjave peščene meljaste gline s prodniki rdečega
grödenskega kremenovega peščenjaka, roženca
večinoma svetlo sivih do skoraj belih odtenkov in
preperelimi kosi dolomita. Nahajala se je na robu
pobočja (sektor 1 – vzhodni del: SE 1063; sektor 2 –
južni del: SE 2083). Kot o arheološko sterilni geološki
osnovi lahko govorimo tudi o plasti zbite rumenordeče
oziroma rumenorjave meljaste gline, ki vsebuje
železove in manganove okside (limunit) ter posamezne
prodnike rožencev in peščenjakov (SE 2068, 1082). Gre
za degradirano terro roso, ki je nastala po preperevanju
predkvartarnega apnenca. Na njej so se mestoma
formirala t.i. rjava opozoljena tla (SE 2003, 2002), ki
predstavljajo koluvialne nanose.
Matično podlago so v pleistocenu in zlasti holocenu
(pre)oblikovali tudi številni vodotoki (Sl. 42). Gre
za kraške izvire, ki so dolbli pobočje ter iz okolice
prinašali material in ga odlagali na ravnico, zlasti na
zahodnem delu izkopnega polja (sektor 1 in 3). Na
najdišču se prepletajo peščeni in prodnati nanosi, ki
smo jih pripisali trem vodotokom:
- Mešan prod, v katerem so navzoči prodniki peščenjaka,
dolomita in apnenca ter imajo lehnjakove obloge (SE
1006, 1100, 3140), je sediment zgornjega dela porečja
Stiškega potoka.
- Dobro zaobljen, dolomitni prod s sigastimi oblogami
(SE 1050) je sediment Višnjice.
- Pretežno nekarbonaten prod, v katerem prevladujejo
prodniki peščenjaka in roženca (SE 1005, 1009, 1118,
3096, 2042), je sediment, ki je v primerjavi z mešanim
prodom bistveno obogaten z nekarbonatnimi prodniki.
Gre za naplavino Stiškega potoka, omenjena obogatitev
pa je posledica resedimentacije in sukcesivnega
razpadanja dolomitnih in korozije apnenčastih
prodnikov (glej Verbič tu, 14-16).
Ti nanosi niso posledica postopnega odlaganja
sedimentov ob potokih, temveč jih prej lahko
povezujemo z občasnim intenzivnim (hudourniškim)
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Sl. 40. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: pogled na
najdišče iz zraka (foto: M. Lenarčič)

Sl. 41. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: pogled na
najdišče iz severa (foto: J. Hobič)

vodnim delovanjem.
Znotraj izkopnega polja smo prepoznali pet večjih korit
strug (v nadaljevanju struga 1, struga 2, struga 3, struga 4
in struga 5) ter več manjših. Znotraj strug in na njihovih
robovih so se zgoraj opisani sedimenti vodotokov
odlagali v poljubnih zaporedjih. Usmeritev strug
poteka bolj ali manj v smeri sever-jug s posameznimi
odkloni. Nastanek teh strug pripisujemo posameznim
hudourniškim potokom, ki so z vodo prinašali tudi
večje količine materiala in ga odlagali na ravnici, kjer
se je tok vode postopoma umirjal. Ker dotok vode ni bi
stalen, so se tudi korita potokov spreminjala. Ko se je
kakšno korito zapolnilo, si je voda izbirala najugodnejšo
pot. Tako so te struge poljubno razvrščene po ravnici in
meandrirajo v različne smeri. Ker so bila korita nestalna,
so se tudi različno hitro polnila, kar je povzročilo, da
se je voda pogosto razlivala. Ponekod je glinena talna
osnova je preprečevala talno odtekanje, nastajala so
»močvirja«. Ob strugah so se postopoma nalagale
plasti gline in melja, ki so delno prekrile peščena vodna
nasutja in kotanje med njimi.
Na nekaterih delih terena, pa je bil odtok vode hitrejši.

Struga 4
Struga 2

Struga 5
Struga
1
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Sl. 42. - Ivančna Gorica, Novi center, gruča 2: struge, ki so jih v preteklosti oblikovali hudourniški pritoki

Sl. 43. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: objektni diagram stratigrafskih enot

Na najdišču smo odkrili kar pet za kraški svet značilnih
požiralnikov. Vsi so ležali na prelomu iz ravnice v
vznožje griča in sicer tako na njegovem severnem (SE
2012, 2102), kot zahodnem delu (SE 1070, 1101, 3257).
Preučitev vodnega delovanja je zelo pomembna, saj
glede na delovanje posameznih strug navezujemo
časovne faze najdišča. V strugah potokov je bilo namreč
odkrito arheološko gradivo. Opredelitev gradiva ponuja
okvirno datacijo strug; stratigrafska superpozicija
vodnih sedimentov pa datira odkrite arheološke
strukture, kjer sicer ni bilo odkritih drobnih najdb.

ARHEOLOŠKI IZSLEDKI
Arheološke ostaline na območju Novi center, Gruča 2
smo razvrstili v šest faz. Najzgodnejša sodi v zgodnjo
bronasto dobo, sledi srednja oziroma pozna bronasta
doba ter železna doba. Četrta faza sodi v rimski čas,

peta pa v čas pozne antike oziroma zgodnjega srednjega
veka. V zadnjo, šesto fazo umeščamo novoveške in
recentne posege (Sl. 43).
I. Zgodnja bronasta doba
Stratigrafska slika
Najstarejši dokazi o prisotnosti človeka na najdišču
segajo v čas zgodnje bronaste dobe in jih povezujemo
s strugo 4 (SE 3186) (Sl. 44). Slednja je bila le delno
ohranjena, saj so jo preoblikovali mlajši vodotoki
(struga 1), močno pa so jo poškodovali tudi moderni
posegi (vodovod, kanalizacija). Zaradi slednjih južnega
dela struge nismo mogli raziskati.
Iz ohranjenih segmentov je razvidno, da je voda pritekala
iz severozahoda ter na tem mestu naredila manjši okljuk
proti jugozahodu. Na dnu struge 4 je bilo več jam, ki
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so bile skoncentrirane v kv. O3 (SE 3197, 3199, 3201,
3203, 3205, 3207, 3209, 3211, 3213, 3215, 3217, 3219).
Gre za jame, ki so bile v tlorisu večinoma krožne ali
ovalne oblike s premerom med 0,09 in 0,21m. Profil
dna jam je bil največkrat v obliki črke U ali pravokotne
oblike. Izjema je jama, ki je imela profil v obliki črke
»V« (SE 3219). Le dve jami sta bili večji in nepravilnih
oblik (SE 3197 in SE 3228). Na dnu jame SE 3197 se
je ohranila plast bogata z ogljem, kar je omogočilo
radiokarbonsko datacijo med 2030 in 1880 pr.n.št. .
Vse jame na dnu struge so bile antropogenega izvora.
Interpretiramo jih kot odtise kolov, ki so bili zabiti v tla
oziroma jame za stojke. Ohranila so se le še dna jam,
saj je tok vode poškodoval zgornje dele teh struktur (Sl.

Sl. 44. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: tloris struge 4 z
jamami za stojke (foto: J. Hobič)
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Sl. 45. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: Harrisov diagram stratigrafskih enot I faze

PRESEK STRUGE 4
P1: Struga 4 (SE 3186)
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Sl. 46. - Ivančna Gorica, Novi center, gruča 2: lokacija struktur faze I
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45, 46).
Kasneje je bila struga zapolnjena z vodnimi sedimenti.
Na dnu struge je bil sediment peščenega melja (SE
3221), ostalo polnilo pa je predstavljal mešan prodnat
sediment Stiškega potoka (SE 3140). V slednjem je bil
odkrit le en nedoločljiv odlomek lončenine (T. 2: 1).
Na številnih slovenskih najdiščih se sicer v tem času
(2030-1880 pr.n.št.) pojavlja t.i. pramenasta keramika ,
ki jo določuje značilen okras. Odlomek iz struge 4 ni bil
okrašen. Se pa faktura tega odlomka razlikuje od ostalih
odlomkov lončenine najdenih na najdišču.
Te sedimente je v mlajših fazah prekril glinen
nekarbonaten prod (SE 3096).
Interpretacija
Arheološke ostanke v strugi 4 datiramo na podlagi
radiokarbonskih analiz oglja med 2030 – 1880 pr.n. št..,
to je v zgodnjo bronasto dobo. Ohranili so se ostanki
večih jam za stojke in odtisi kolov, ki so ležali na dnu
struge. Dejstvo, da so vsi ostanki jam za kole ležali
znotraj struge, medtem ko na njenem robu ali izven
struge podobnih sledov ni, nakazujejo na aktivnosti, ki
so nedvomno povezane z vodo. Gostota in razporeditev
stojk nakazuje, da gre morda za ostanke mostu ali
lesenega zajetja.
II. Srednja in pozna bronasta doba
Stratigrafska slika
V drugi fazi je bila struga 4 najverjetneje že zasuta.
Ob zahodnem vznožju hriba je v tem času manjši
hudourniški potok ustvaril novo korito, t.i. strugo 3 (SE
3035=1173; Sl. 47). Slednja je tekla tik ob zahodnem
vznožju vzpetine. Usmerjena je bila v smeri sever-jug.
Na severnem delu, kjer se teren izravna je bil viden
manjši okljuk proti zahodu. Širina korita je znana le na
severnem delu, kjer znaša približno 10m, na osrednjem
delu izkopnega polja pa je vzhodni del struge ležal izven

območja raziskav, tako da širine korita ne poznamo.
Struga je bila na večjem delu terena raziskana s
posameznimi preseki, na območju okljuka pa v celoti.
Voda si je vrezala pot skozi plast rumenega glinastega
melja s peščenjaki (SE 3011=3012) in plast rjavorumene meljaste gline (SE 3131 = 3016 = 3110). Obe
plasti predstavljata geološko podlago.
Presek struge kaže pravilno banjasto obliko korita, le na
predelu okljuka je bilo dno struge neravno, polno kotanj
nepravilnih oblik. Na tem delu je bil ob robu izkopnega
polja na dnu struge odkrit tudi manjši požiralnik (SE
3257). Strugo so zapolnjevali aluvijalni nanosi pritokov,
ki so prenašali po sestavi zelo različne sedimente.
Nekateri so se med seboj klinasto zajedali, kar kaže o
daljši funkciji te struge, v katero so se zlivale vode iz
različnih izvirov. Mešali so se meljasti peski, peščeni
melji, meljaste gline, ki so večinoma vsebovale večji ali
manjši delež peščenjakovih prodnikov.
V sedimentih so bili najdeni odlomki lončenine, živalske
kosti in posamezni odlomki bronastih predmetov.
Najdbe so se koncentrirale zlasti na območju okljuka,
kjer je bilo na dnu struge tudi največ kotanj in že
omenjeni požiralnik (Sl. 48-50). Največ najdb je
bilo v plasteh, ki so zapolnjevale samo dno struge.
Kotanje so zapolnjevali glineni prodnati sedimenti s
peščenjakovimi prodniki (SE 3243: T. 7: 3; SE 3242: T.
7: 1-2), drugod pa je dno struge prekrival meljast peščen
prod (SE 3132=3102=3235; Sl. 51), v katerem je poleg
številnih odlomkov lončenine ležala igla z bikonično
glavico s predrtim vratom (T. 7: 4).
Spodnje sedimente je v osrednjem delu struge prekrival
peščen (SE 3137=3138) oziroma na južnem delu
glinen melj (SE 1141=1174). V obeh plasteh je bilo
najdenih največ odlomkov lončenine, v prvi pa tudi
bronasta igla s kijasto glavico (T. 4, 5; 7: 6) in kosti
goveda (glej Toškan in Dirjec tu, Tab.3). Plast SE
3137=3138 je prekril sipek prod iz peščenjakov (SE

Sl. 47. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: Harrisov diagram stratigrafskih enot II. faze
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Sl. 48. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: pogled na
izpraznjeno strugo 3in in strugo 2, ki jo je kasneje presekala;
pogled iz S (foto: J, Hobič)

Sl. 49. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: dno struge 3
je bilo v kv. R-N 10-12 nepravilno oblikovano, polno kotanj;
pogled iz severa (foto: J. Hobič)

Sl. 50. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: na dnu struge 3
je bil požiralnik; pogled iz severa (foto: J. Hobič)

Sl. 51. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: najdbe, ki so
ležale v zasutjih struge 3, so bile dobro ohranjene (foto: J. Hobič)
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3134). V tem aluvijalnem nanosu je bila najdena ena
najpomembnejših in redkih najdb – keramična ženska
figurina (T. 3: 5). Poleg te pomembne najdbe smo v
tej plasti našli še večje odlomke lončenine (T. 3: 7-10)
in kosti goveda ter drobnice (glej Toškan in Dirjec tu,
Tab.3). Veliko posod v teh plasteh je bilo skorajda celih,
razbiti odlomki lončenine pa so imeli ostre robove.
Na vrhu plasti SE 3134 je ležala večja koncentracija
apnenčevih blokov v velikosti do 0,6m (SE 3176) (Sl.
52). Glede na lego in razprostranjenost domnevamo, da
so ležali v sekundarni legi. Najverjetneje so se v strugo
prikotalili iz hriba. Ne gre za izpodjedene skale v naravni
legi, temveč bolj verjetno za neko podrto strukturo. Vrh
struge sta prekrila glinen prodnat sediment s prodniki
iz roženca in peščenjaka (SE 1115=1117) ter peščen
melj z drobci oglja (SE 2095=3009=3015). V obeh so
bili odlomki lončenine (T. 3: 1-4; T. 2: 2-18) in kosti
drobnice in goveda (glej Toškan in Dirjec tu, Tab.3).
Zanimivo je, da je med sedimenti, ki so strugo zapolnili
relativno majhna prisotnost karbonatnih prodnikov
in popolna odsotnost zasiganih peskov. Prevladuje
nekarbonatni prod, kar pomeni, da je strugo v večji meri
zapolnjeval Stiški potok s svojimi resedimenti, Višnjica
pa tod ni tekla.
Gradivo (T. 2-7)
Med najdbami, ki so bile v tej fazi odložene v
sedimentih struge 3, prevladujejo odlomki lončenine
različnih oblik, med ostalimi najdbami pa izstopata dve
bronasti igli (T. 4: 1; 7: 4) in najdba ženske figurice
(T. 3: 5). Za določevanje lončenine v nadaljevanju
podajamo opredelitev, ki sloni na tipoloških skupinah,
definiranih na podlagi najdb iz bližnje Podsmreke pri
Višnji Gori (Murgelj 2008, 31) in Olorisa pri Dolnjem
Lakošu (Dular et al. 2002, 145). Za obe naselbini velja,
da sta obstajali konec srednje bronaste dobe oziroma
Bd C, vendar pa sta njuna konca različna. Življenje v
Podsmreki je zamrlo na začetku pozne bronaste dobe, v
prvi polovici Bd D, medtem ko najdbe iz Olorisa kažejo
na konec naselbine v Ha A1.
Najštevilnejši so odlomki loncev tipov L1 (T. 3: 1; 5: 3;
6: 6; 7: 6; Murgelj 2008, 31, pril. 6, Dular et al. 2002,
147, sl. 5: L6), L 4 (T. 3: 8; Murgelj 2008, 34, pril. 8,
Dular et al. 2002, 147, sl. 5: L6), L5 (T. 7: 2, Murgelj
2008, 34, pril. 8, Dular et al. 2002, 147, sl. 5: L5), L9 (T.
3: 3; Murgelj 2008, 37, pril. 9, Dular et al. 2002, 145, sl.
4: L2), L11 (T. 3: 2; Murgelj 2008, 38, pril. 10, Dular
et al. 2002, 150, sl. 6: L10), L12 (T. 6: 5, Murgelj 2008,
38, pril. 10, Dular et al. 2002, 147, sl. 5: L8), L 13 (T.
5: 2; 6: 3, Murgelj 2008, 39, pril. 11, Dular et al. 2002,
150, sl. 6: L12) in L 14 (T. 7: 1, Murgelj 2008, 39, pril.
11). Štiri posode (T. 4: 2, 3; 5: 1; 7: 3) so oblikovno in v
okrasu podobne pithosom iz Krke (Gabrovec 1991, 200,
sl. 11) in Krške jame (Murgelj 2008, 68, sl. 13, 14). Dva
primera ustij bi lahko zaradi velikosti oziroma debeline
tudi pripisali pithosom (T. 3: 7; 6: 4).
Drugi najštevilčnejše zastopan tip posodja so skodele,
opredeljene kot tip SK 1/2 (T. 2: 5, 7, Murgelj 2008, 25,
pril. 3), SK 5 (T. 2: 2, 4, 8; 3: 9; 5: 5; 6:2, Murgelj, 28,

pril. 4) in v enem primeru SK 8 (T. 2: 9, Murgelj 2008,
30, pril. 5).
S po enim primerkom sta zastopana skleda S 6 (T. 5: 4,
Murgelj, 23, pril. 2) in vrč (T. 3: 4, Murgelj 2008, 43,
pril. 15, Dular et al. 2002, 154, sl. 9: V1). Nekaj več
je odlomkov, ki pripadajo miniaturnim posodicam tipa
MP 3 (T. 2: 6; 5: 6, 7; Murgelj 2008, 50, pril. 15).
V strugi 3 ne smemo spregledati okrasja in značilno
oblikovanih ustij, na katere opozarja in jih tudi temeljito
analizira Teržanova (Teržan 1995, 327; 1999, 132;
2010, 153). Srednje bronastodobno provenienco tako
kaže vrezan okras, omejen na vodoravne linije (T. 2:
14, 15), ki ga virovitiška skupina ne pozna. Podobno
je z bradavicami obrobljenimi s kaneluro (T. 7: 3),
najverjetneje pa gredo v isti čas tudi velike bradavice
brez kanelure (T. 5: 1; 6: 9), saj se pojavljajo na tipološko
podobnih posodah kot tiste obrobljene s kaneluro.
Ne gre spregledati niti T oblikovanega ustja (T. 5: 2),
značilnega, kot ugotavlja Teržanova, že za zgodnjo
bronasto dobo, pogostega v srednji in redkega v pozni
bronasti dobi. Podobno je verjetno z ravno odrezanimi,
navzven razširjenimi ustji (T. 2: 11; 3: 2; 6: 4). V strugi
3 je tako ustje še dodatno preoblikovano z rogljastim
izrastkom (T. 6: 3), ki je ravno tako značilnost krašenja
posodja v srednji bronasti dobi.
Dogajanje na tem prostoru v srednji bronasti dobi
potrjuje tudi kronološko dobro opredeljena najdba
bronaste igle z bikonično glavico in predrtim vratom,
ki je bila okrašene s polkrožnimi in ravnimi vrezi in je
imela križno profiliran trup (T. 7: 4). Igla sodi k tipu igel
poimenovanih Paarstadl. To je eden redkih primerov
odkritih v Sloveniji, saj jih poznamo le še iz Brinjeve
gore (Gabrovec 1983, 40 – 51, T.I: 10-12, Pahič 1985,
T. 14: 4, Pahič 1990, 11) in Dobrave pri Dobrniču
(Šinkovec 1995, 119, T. 36: 253; Svoljšak 2000, 115).
Igle so kulturno vezane na srednjeevropsko kulturo
grobnih gomil. Datirane so v sam začetek srednje
bronaste dobe, natančneje v stopnjo Bd B oziroma 16. –
15. stoletje pr.n. št. (Šinkovec 1995, 119-120, T. 36: 253;
Svoljšak 2000, 115, sl. 3:3; Innerhofer 2000, 34, T. 2, 7,
14-16, Karte 3). Na prisotnost človeka v bližnji okolici
v tem času kaže tudi najdba igle tipa Wetzleinsdorf II,
najdene v okolici Stične, žal v nejasnih okoliščinah
(Svoljšak 2000, 113, sl. 3: 4; Teržan 2008 (2010), 273,
sl. 38).
Mlajša od obeh igel iz struge 3 je igla, ki sodi v
skupino igel s kijasto glavico (T. 4: 1). Okrašena je s
tankimi vodoravnimi vrezi, med katerimi je vrezan
motiv smrekove vejice. Med podobnimi najdbami naj
omenimo iglo iz groba 277 na ljubljanskem grobišču
SAZU (Puš 1982, T. 7: 1), najdena pa je bila tudi v
Rabelčji vasi na Ptuju (Dular 2002, 173, sl. 21: 1). Za te
igle velja, da so najpogostejše na začetku pozne bronaste
dobe oziroma v stopnjo Bd D in Ha A1 (Řihovský 1979,
151; Teržan 1995, 327).
Prav tako je značilen mlajšebronastodoben element
miniaturna enoročajna posodica, okrašena od ramena
do največjega oboda s poševnimi kanelurami (T. 5: 6).
Fragmenti tako okrašenih in oblikovanih posod so znani

Sl. 52. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: struga 3 med
izkopom; SE 3176 pogled iz SV (foto: J. Hobič)

Sl. 53. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: presek struge 3 v
sektorju 1 (pogled iz severa; foto: J. Hobič)

iz Olorisa (Dular 2002, T. 3: 2; 6: 22; 15: 12; 31: 9; 59:
5) in Rabelčje vasi (Strmčnik-Gulič 1988-1989, T. 7: 2).
Dular ugotavlja, da je tak način krašenja prepoznavni
znak skupine Čaka na Slovaškem in Baierdorf v Avstriji
(Dular 2002, 173), značilen za drugo polovico stopnje
Bd D in Ha A1 (Teržan 1999, 132).
Med odkritimi artefakti ima posebno mesto keramična
antropomorfna figurina (T. 3: 5). Figurina predstavlja
stilizirano žensko silhueto in oblikovno spada med t.i.
plastične figurine. Odkrita je bila v treh kosih, pri čemer
manjka leva roka. Izdelana je prostoročno iz enega
kosa. Glava je stilizirana in je oblikovana s stiskanjem
prstov v nepravilno piramidalno obliko, ki je na vrhu
zaobljena. Zadnji del glave je prav tako oblikovan s
stiskanjem prstov tako, da je nastal greben, ki poteka
od vrha glave do ramenskega dela. Na mestu, kjer se ta
greben konča se nahaja okras vtisa, izdelanega z ozkim
šilastim predmetom. Ta vtis se nahaja na spodnjem delu
glave, kjer glava že prehaja v hrbtni del . Obrazni del
je oblikovan shematično in je postavljen poševno glede
na glavo. Od obraznih elementov so poudarjeni nos in
očesni vdolbini, ostali elementi obraza niso prikazani.
Nos je glede na velikost glave in obraza nesorazmerno
velik. Očesni vdolbini sta nakazani z odtisom prsta.
Omeniti je potrebno tudi dve slabo vidni plastični rebri,
ki potekata vzporedno ob obeh straneh obraza ter segata
skoraj do prsi. Morda ponazarjata pričesko v obliki kit.
Glava vezno prehaja v trup. Slednji predstavlja polovico
celotne višine figurine. Na zgornjem delu trupa sta
shematično nakazani roki v obliki zaobljenih izrastkov.
Roki sta v iztegnjenem položaju. Figurina ima močno
poudarjene prsi. Te so poleg morebitne pričeske edini
neposredni znak, ki kaže, da gre za žensko figurino. Prsi
so oblikovane plastično in se nahajajo bolj na robovih
trupa. V spodnjem delu trupa je jasno izražen tudi pas, ki
se kaže kot zožitev spodnjega dela trupa. Ločnico med
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trupom in spodnjim delom predstavlja rahla izbočenost,
ki verjetno predstavlja zadnjico. Nogi nista posebno
izraženi. Čeprav je stojna ploskev neenakomerna, je
bila figurina verjetno prostostoječa.
Nekaj odlomkov lončenine iz te faze je bilo tudi v
naplavinah levo in desno od struge 3. V njih so bili
prepoznavni lonci tipov L 5 (T. 8: 1; Murgelj 2008, 34,
pril. 8, Dular et al. 2002, 147, sl. 5: L5), L 11 (T. 10: 2;
Murgelj 2008, 38, pril. 10) in L 3/2 (T. 10: 3, Murgelj
2008, 32, pril. 7, Dular et al. 2002, 145, sl. 4: L1). S
po enim primerom so zastopane črepinje pithosa P 1
(T. 10: 1, Murgelj 2008, 41, pril. 13), vrča (T. 10: 4,
Murgelj 2008, 43, pril. 15, Dular et al. 2002, 154, sl.
9: V1) in skodelice SKO 4 (T. 10: 5, Murgelj 2008, 50,
pril. 15). Tudi v teh sedimentih najdemo primerljive
kose s podsmreškim gradivom. Srednje bronastodoben
karakter kažeta lonca L5, eden okrašen z bradavico
obrobljeno s kaneluro (T. 8: 1).
Najdbe faze II kažejo značilnosti, iz katerih lahko na tem
območju sklepamo o aktivnostih od srednje bronaste
dobe (Bd B) do starejše stopnje KŽG (Bd D in Ha A1),
kar nam potrjuje dobra primerljivost z gradivom iz
naselbin v Podsmreki in Olorisu pri Dolnjem Lakošu.
Interpretacija
Tudi v II. fazi je arheološki zapis omejen na področje
vodnega delovanja (Sl. 54). Tik ob zahodnem vznožju
hriba so v tem času vodni pritoki formirali strugo 3,
ki je segala tudi izven našega izkopnega polja. Tako
nismo mogli ugotoviti, ali so predmeti najdeni v strugi
posledica bočne erozije potoka, ali pa gre za izgubljene
ali morebiti celo namensko odložene najdbe. Glede na
majhno obrabo lončenine, lahko s precejšno gotovostjo
trdimo, da predmeti izhajajo iz neposredne bližine. Pri
prenašanju materiala voda gradivo vrtinči, pri čemer
ob drgnenju mehkejšega keramičnega gradiva s tršimi
kamnitimi delci pride do brušenja in zaobljanja robov
keramičnega materiala. Odlomki lončenine najdeni v
strugi so imeli le malo oziroma skoraj nič zaobljene
robove. Tudi bronasto gradivo je bilo izjemno dobro
in v celoti ohranjeno. Iz tega lahko sklepamo, da je bil
premik, v kolikor je obstajal, le na krajši razdalji in/ali
da so se zasutja zgodila v razmeroma kratkem času, kar
je preprečilo, da bi voda predmete vrtinčila na enem
mestu, kar bi povzročilo enake sledi obrabe.
Večina predmetov je ležala na kotanjastem dnu struge
oziroma v sedimentih, ki so te kotanje zapolnjevali.
Prevladuje keramično gradivo: lonci, sklede, skodelice,
ki jih datiramo od srednje bronaste dobe oziroma Bd
B dalje, še v čas pozne bronaste dobe oziroma Bd
D-Ha A1 (Virovitiško skupino). Pri dataciji gradiva je
zanimivo to, da so najstarejše najdbe, ki jih datiramo
v srednjo bronasto dobo ležale v spodnjih sedimentih
(SE 3132=3102=3235 in SE 3240), proti vrhu pa je bilo
gradivo mlajše in sicer pretežno pozno bronastodobno
(SE 3243, 3242, 3137=3138, 3134, 1115=1117,
2095=3009=3015). To je sicer neznačilno za erozijske
procese. V primeru bočne erozije bi pričakovali, da je
gradivo premešano. V našem primeru pa je bilo gradivo
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odloženo v kronološkem zaporedju, kar bi govorilo v prid
tezi o namernem ali nenamernem odlaganju predmetov
v vodo skozi daljši čas. Vendar pa je problematično
dejstvo, da hudourniški pritoki navadno ne odlagajo
sedimentov enega na drugega, temveč se korita sproti
spreminjajo. Tako se ustvarjajo sedimenti, ki se klinasto
zajedajo, prepletajo ali pa imajo ostre robove in jim
tako v tlorisu, kot v profilu le težko sledimo. Takšni
sedimenti so sicer značilni tudi za strugo 3.
Izpostaviti velja tudi prisotnost najdb, ki so v
naselbinskih kontekstih redkost. To so bronaste igle in
zlasti najdba figurine. Antropomorfne figurice so najbolj
znane predvsem v obdobju neolitika in eneolitika ter v
sebi nosijo ideološke in kulturne predstave iz daljne
preteklosti, saj lahko njihove predhodnice zasledimo
že v pozno paleolitskih kontekstih. Pojavljajo se na
širokem območju od Bližnjega vzhoda, Azije in do
Evrope. Na Slovenskem so najzgodnejše figuralne
antropomorfne upodobitve znane iz obdobja neolitika
in zgodnje bakrene dobe in sicer na najdiščih Murska
Sobota (Tomaž 2008, 47-55), Čatež (Tomaž 2008, 6061), Ptujski grad (Korošec 1950a, 13-15; Korošec 1951,
73-78, sl. 11; Tomaž 2008, 62-63, Tomanič Jeremov,
Tomaž, Kavur 2006, 175-194) in Bukovnica (Šavel 1994,
46; 1995, 7-19). Najbolj pogoste tovrstne upodobitve pa
so znane iz koliščarskih naselij Ljubljanskega barja iz
obdobja pozne bakrene dobe, kjer so bogato okrašene
z vrezi, vtisi in dolbenjem, ki ponazarjajo obleko
ter telesne značilnosti (Korošec, Korošec 1969, 13;
Velušček 2007, 100-103; Tomaž 2008, 64-65).
Iz obdobja srednje oziroma pozne bronaste dobe, kamor
glede na analogije lončenine iz iste plasti datiramo
ivanško figurino, je v Sloveniji znanih le malo figurin.
Najboljše primerjave najdemo na severovzhodu
Slovenije, kjer so bile odkrite figurine obeh spolov na
najdiščih Ormož (Perc 1962, 202-211; Lamut 1987, 52,
56; Lamut 2006, 14-15; Dular, Tomanič Jevremov 2010,
76-77) in Brinjeva gora (Pahič 1981, 107-108; Oman
1981, 144-149, Tab. 4, 12; Lamut 1989, 235-276, Tab.
1, 13), podobna figurina je bila najdena tudi na mlajše
žarnogrobiščni nekropoli v Mariboru (Korošec 1950b,
13-16; Perc 1962, 207; Müller-Karpe 1959, T.120:45).
Tudi v širšem kontekstu je v bronasti dobi prepoznati
upad števila figurin. Avtorji to povezujejo s spremembo
religioznih običajev. Na prehodu eneolitika v bronasto
dobo naj bi se pojavile patriarhalne družbe indoevropskega izvora, ki so izpodrinile matriarhalne družbe
starejših skupnosti (Gimbutas 1984, 196; Harding
2000, 409). Posledično naj bi se ženske upodobitve
začele umikati upodobitvam moških, ki so velikokrat
upodobljeni kot bojevniki ali lovci (Harding 2000,
409). Le na območjih, kjer je bil ženski kult v starejših
obdobjih zelo razširjen, se je še obdržalo upodabljanje
žensk. Med takimi območji, izstopajo Karpatski bazen,
Podonavje, Ciper ter minojska Grčija skupaj z njenim
vplivnim območjem, predvsem Anatolijo, v manjši
meri pa tudi mikenski del Grčije. Gabrovec meni, da
so plastične upodobitve tuje kulturi žarnih grobišč
(paralele išče na najdišču Ripač v Bosni in Hercegovini,
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v mediteranskih kulturah Grčije in Italije ter v nekaterih
primerih iz vzhodnoalpskih najdiščih vezanih na
halštatsko obdobje Gabrovec 1983, 90-91),. V zvezi s
tem Gabrovec ponuja dve interpretaciji: prva pravi, da
lahko v figurativnih upodobitvah vidimo nadaljevanje
antropomorfne bronastodobne plastike iz Podonavja,
po drugi razlagi pa gre za vpliv iz Mediterana
(Gabrovec 1983, 90-91). Čović antropomorfno plastiko,
ki je v pozni bronasti dobi znana na območju severne
Hercegovine (Varvari), povezuje s strogo določenimi
kulti (Čović 1983, 820-821).
Figurine so najdene v različnih kontekstih. Odkrili so jih
znotraj stanovanjskih objektov, pogosto poleg ognjišč
oziroma kurišč (kot na primer figurina iz Ptuja (Korošec
1950a, 13-15; Korošec 1951, 73-78, sl. 11; Tomaž 2008,
62-63, Tomanič Jeremov, Tomaž, Kavur 2006, 175194), Ormoža in Brinjeve Gore). Najdene so bile tudi
na domačih svetiščih oziroma oltarjih ali žrtvenikih,
ki so bili nepremični ali prenosni. Našli so jih tudi na
kultnih mestih (jame, spodmoli, vzpetine) manjših
skupnosti ali pa v večjih svetiščih, ki so imeli vlogo
kultnega kraja širšega območja. Ženske in druge (npr.
zoomorfne) figurine iz časa bronaste in železne dobe
največkrat povezujejo s čaščenjem boginj Artemide in
Hekate (Gimbutas 1984, 196-200), pa tudi Here, Zevsa,
Atene, Pozejdona (Averett 2007) in kanaanitske boginje
plodnosti Astarte . Poleg svetiščnih kontekstov so bile
figurine odkrite tudi v različnih vkopih znotraj naselij
(primer sicer starejše figurine iz Murske Sobote (Tomaž
2008, 47-55)), kjer so ležale poleg drugih predmetov.
V teh primerih jih morda lahko povezujemo z mesti,
kjer so se lahko opravljale razne religiozne daritve, t.i.
daritvene jame (Harding 2000, 322). Figurine pa se
pojavljajo tudi v kontekstih grobišč (npr. nekropola
v Mariboru), kjer so lahko imele vlogo varuhov duš
pokojnikov oziroma grobov.
O tem, kaj so figurine predstavljale in zakaj so jih
izdelovali, je bilo veliko napisanega. Zaradi velikosti
in shematičnega prikaz ženskih atributov ter obraza
se večina avtorjev nagiba k prepričanju, da ne gre za
portrete dejanskih oseb, temveč za upodobitve ženskega
božanstva; morda gre za hišno božanstvo ali božanstvo,
ki je skrbelo za rodovitnost in dobrobit celotne takratne
skupnosti, t.i. "velika boginja mati" (Gimbutas 1984;
Hansen 2007, 329-331). Koncept "velike boginje matere"
je ideološka predstava, ki je prisotna v religioznih
predstavah ljudi od paleolitika (paleolitske venere) do
danes (Devica Marija). Pripisovali so ji tudi različne
lastnosti. Lahko je bila gospodarica vode, velika boginja
življenja, smrti in ponovnega rojstva, boginja plodnosti
in rodovitnosti (Gimbutas 1984).
Nekatere študije nakazujejo, da figurine niso upodabljale
le božanstev, temveč so predstavljale tudi častilce
različnih boginj, igrače, amulete, duhove prednikov
ali celo dejanske osebe, morda celo izdelovalce figurin
samih (Aldhouse-Green 2004, 7-8). Uporabljali so jih
tudi za namen izganjanja zlih duhov in zdravljenja
različnih bolezni posameznikov ali za odvračanje nesreč
celotne skupnosti (Aldhouse-Green 2004, 18). Takšna
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praksa je še danes v uporabi v nekaterih skupnostih,
ki poleg krščanskih vsebujejo tudi animistična in
totemistična verovanja (primer vudu verovanja), kjer
se figurine pojavljajo v kontekstih žrtvovanj, kjer naj
bi služile kot nadomestne obredne človeške žrtve.
Tovrstne figurine velikokrat kažejo znake namernega
razbijanja ali pohabljanja bodisi z odstranitvijo delov
telesa ali zabadanjem (Aldhouse-Green 2004, 16-20).
Tako lahko povzamemo, da so imele figurine različne
funkcije, ki se nanašajo na različne načine uporabe.
Torej je poleg vprašanja kaj oziroma koga upodabljajo
figurine pomembno tudi ali predvsem, kakšen je bil
njihov namen in način uporabe.
Ob tem se pojavlja vprašanje, kakšna je bila vloga
figurine iz Ivančne Gorice. Kaj je predstavljala, za
kakšen namen so jo izdelali, kdo jo je izdelal, kje
se je primarno nahajala? Prav zaradi konteksta, v
katerem je bila figurina odkrita, je razlaga pomena in
namembnosti težko opredeljiva. Problem povzroča že
sama datacija, saj jo lahko datiramo le glede na ostale
najdbe v isti plasti, ki so datirane v prehod iz srednje
v pozno bronasto dobo (Bd C-Ha A). Enako kot za
ostale najdbe tudi za figurino ne vemo, ali je prvotno
izhajala iz naselja, morda iz grobišča, ali pa je bila celo
namensko odložena v strugo potoka v neposredni bližini
požiralnika in je ob tem odigrala neko religiozno vlogo.
Ne glede na to, kako so najdbe prišle v strugo, pa njihova
količina kaže na veliko bližino naselbine, ki je delovala
skozi daljše obdobje. Zelo verjetno njeno središče
lahko pričakujemo na vrhu oziroma na pobočju griča sv.
Jožefa, ali pa glede na izvor sedimentov zasutij korita
struge, ob Stiškem potoku navzgor. Najbližja sočasna
naselbina je poznana iz Podsmreke pri Višnji gori.
Datirana je v konec srednje bronaste dobe in v začetek
pozne bronaste dobe (Bd C - začetek Bd D; Murgelj
2008, 76). Gradivo iz Ivančne Gorice je delno nekoliko
starejše, delno pa tudi nekoliko mlajše. To potrjujejo
tudi radiokarbonski datumi. Eden od sedimentov, ki so
prekrili polnila struge 3 (SE 1124=1080), je vseboval
dovolj drobcev oglja za radiokarbonsko datacijo, ki je
pokazala starost med 1050 do 890 pr.n.št. . To pomeni,
da je bila struga v tem času zagotovo že zasuta. Ker
so vsi podsmreški datumi starejši od datuma iz zasutja
struge 3, lahko govorimo o sočasnosti obeh najdišč
(Murgelj 2008, 72; sl. 15, 16).
III. Železna doba
Stratigrafska slika
Po postopnem zasutju struge 3 so vode izdolble novo
korito, t.i. strugo 2 (SE 1193=3135=3028=3107) (Sl.
55-69). Usmeritev te struge je bila podobna strugi 3,
potekala je le nekaj metrov proti zahodu in je podobno
vijugala. V osrednjem delu terena (v kv. M-O/11-12),
kjer se je okljuk vil proti vzhodu, je nova struga staro
tudi delno presekala. Očitno je, da je na tem delu prišlo
do vodnega razlivanja. Struga 2 je nekatere sedimente
prebila, druga zasutja stare struge pa prestavila (kot
npr. apnenčeve bloke – SE 3176). Novo korito se je

Sl. 55. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: Harrisov diagram stratigrafskih enot III faze

Sl. 59. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: presek struge v
sektorju 1 (pogled iz J; foto: J. Hobič)

Sl. 56. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: struga 2 je
presekala sedimente, ki so zapolnjevali strugo 3 (pogled iz S;
foto: J. Hobič

Sl. 57. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: struga 2 pred
izkopom; pogled iz JZ (foto: J. Hobič)

Sl. 58. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: presek struge v
sektorju 2 (pogled iz J; foto: J. Hobič)

Sl. 60. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: v severnem delu
terena je bilo več vzporednih jarkov, katerih funkcija ni znana
(foto: J. Hobič)
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Sl. 61. - Ivančna Gorica, Novi center, gruča 2: lokacija struktur faze III.
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postopoma zapolnilo s sedimenti, ki so po sestavi
podobni tistim iz struge 3. Prevladujejo mešani (SE 3101)
in nekarbonatni prodi (SE 3100, 3103), med meljastimi
lečami pa se pojavljajo tudi zasigani dolomitni prodi.
V sedimentih so bili prisotni tudi odlomki lončenine in
kosti svinje ter posamezne dobro ohranjene kovinske
najdbe (T. 9: 1-9). Najdbe v dolomitnih prodih so redke.
Na vzhodnem delu izkopnega polja (sektor 2) se
je odložil koluvialni sediment, ki je v tem času
predstavljal hodni nivo (SE 2003; T. 8: 14-19). Vanj
je bilo vkopanih več jam, ki jih lahko povezujemo z
naselbinskimi elementi. Gre bodisi za odpadne bodisi
za shrambene jame (SE 2018, 2045, 2027, 2035), nekaj
njih pa bi lahko pripisali jamam za stojke (SE 2059,
2061). V polnilih jam je bilo odkrito tudi več odlomkov
lončenine.
V ta čas uvrščamo tudi ostanke ognjišča (SE 2043) in
njegovo uničenje (SE 2035), v katerem sta bila najdena
svitek in okrašeno vretence (T. 9: 11-12) ter več plitvih
jarkov (SE 2047, 2023, 2055, 2049), ki so ležali
vzporedno drug ob drugem (Sl. 60). V enem od jarkov
je bil najden tudi nedoločljiv odlomek železa (T. 9: 10).
Namen teh jarkov ni znan. Tudi sicer so arheološke
strukture zelo neenakomerno razpršene po prostoru,
zato ni možno govoriti o koncentriranih človeških
aktivnostih. Vkope je prekril sediment SE 2010 (T. 10:
7-17).
Na jugozahodnem delu izkopnega polja je sedimente
struge 3 prekril aluvijalni sediment (SE 1011, T. 8:
7-13), ki ga je struga 2 presekala. Nanj je nalegel močno
humificiran sediment, ki ga interpretiramo tudi kot
pokopana tla (SE 1010=1035=1036=3125) V tej plasti
so ležali odlomki lončenine, ki sicer pripadajo II. fazi
(T. 10: 1-6). V ta dva sedimenta sta bili vkopani dve
plitvi jami: krožna jama s presekom v obliki črke »U«
(SE 1072) in jama ovalne oblike z banjastim presekom
(SE 1078). Obe sta bili zapolnjen z rjavo meljasto glino
in nista vsebovali najdb. Namembnost teh jam ni znana
(Sl. 61).
Gradivo (T. 9, 10)
V tej fazi so bile najdbe skromnejše in pripadajo
različnim časovnim obdobjem. Loncem tipa L 5 (T. 8:
7, Murgelj 2008, 34, pril. 8, Dular et al. 2002, 147, sl. 5:
L5) in L 8 (T. 8: 8; Murgelj 2008, 36, pril. 9, Dular et al.
2002, 145, sl. 4: L2), skodeli tipa SK 8 (T. 8: 14, Murgelj
2008, 30, pril. 5), odlomkom ustij (T. 8: 15; 9: 5, 8; 10:
8, 9) in trakastemu ročaju (T. 9: 1) še lahko pripišemo
bronastodobne značilnosti. Odlomek, ki morda pripada
fibuli z oblogo, ki pa se ni ohranila (T. 9: 7), odlomek
glavice igle (T. 9: 2;) in dobro ohranjena železna sulica
(T. 9: 6) pa kažejo na halštatsko obdobje.
Fibule z oblogo so za naš prostor zelo značilne in so
datirane v stopnjo Ha C-D oziroma v 7.-6. stol. pr. n. št.
(Stare 1978, 76). Igle z enostavno oblikovano kroglasto
glavico (Tolmin – vrsta II (Svoljšak, Pogačnik 2002, 4346, sl. 32a)), kakršna je najverjetneje tudi ta iz Ivančne
Gorice, so datirane v stopnjo Ha B2-B3 oziroma 9.8. stol. pr.n.št. (Teržan 2002, 88). Odlomek bi lahko

pripadal tudi večglavi igli. Slednje se pojavljajo v
stopnji Ha B3-C oziroma 8. - zgodnje 7. stol. pr.n.št.
(Carancini 1975, 291). Tako profilirane sulične osti so
na Dolenjskem dokaj pogost pridatek v grobovih (Dular
2003, T. 15: 1, 2; 28: 4; 61: 9; 79: 10, 11; Tecco Hvala
et al. 2004, T. 162: 5), vendar pa so velikokrat tako
poškodovane, da so težko primerljive.
Med najdbami sta še dva nedoločljiva bronasta
predmeta. V prvem primeru gre za okov okrašen z vrezi
in iztolčenimi pikicami ter ohranjeno zakovico (T. 9: 3),
v drugem pa zmečkano kalotasto pločevino, okrašeno
z vrezi, ki je morda del kraguljčka (T. 9: 4). Med
odlomki lončenine je treba omeniti dno t. i. grafitne
lončenine (T. 9: 9), ki je značilna za srednjeevropsko
keltsko lončenino oziroma za latensko obdobje (Kappel
1969, 65, pril. 2). Črepinja ni okrašena, zato je težko
opredeljiva. Najbližje najdbe grafitne lončenine so
bile odkrite na naselbini v Stični v sondi 19 in so
opredeljene kot poznolatenske (Teržan 1994, 130, T. 6).
Za to lončenino je značilno, da je pogostejša v vzhodni
in redka v zahodni Sloveniji (Horvat in Bavdek 2009,
80). V enem primeru je ohranjena miniaturna posodica
(T. 10: 10).
Da gre najverjetneje za naselbinsko gradivo kažeta
odlomka svitkov (T. 9: 12; 10: 15), okrogla kamnita
ploščica z luknjico (T. 10: 16), keramično vretence
okrašeno z vrezi (T. 9: 11). Najden je bil tudi kamnit
obesek okroglega preseka z luknjico (T. 10: 17).
Interpretacija
Tretjo fazo najdišča predstavlja razmeroma dolgo
obdobje med pozno bronasto dobo in rimskim časom.
Po postopnem zasutju struge 3 je voda izdolbla novo
pot, t.i. strugo 2 (Sl. 61). Slednja ima sicer enako
usmeritev kot struga 3 in jo mestoma tudi prekriva.
Prekritje strug je najizraziteje prav na predelu okljuka
proti vzhodu, kjer smo že v strugi 3 prepoznali največjo
količino arheoloških najdb. Na tem delu ne prva, ne
druga struga nista tako globoki kot na ostalih predelih.
Lahko bi celo rekli, da tu lahko zasledimo nekakšno
razlivanje vode. Zaradi prekrivanja obeh strug je težko
postaviti jasno ločnico med sedimenti, ki pripadajo eni
ali drugi strugi. V sedimentih, ki jih pripisujemo strugi
2, prevladujejo podobne najdbe, kot smo jih zabeležili v
starejši strugi in ki jih časovno umeščamo v čas srednje
in pozne bronaste dobe (BdB1-Ha A1), prisotne pa so
tudi mlajše, zlasti kovinske najdbe, ki jih datiramo do
stopnje Ha C/D.
Strugo na podlagi najdb torej potencialno datiramo v
čas železne dobe, lahko pa je tudi mlajša. Ker je struga
2 korito delno vrezala v zgornje sedimente struge 3
se v njenih zasutjih pojavljajo tudi odlomki starejše,
bronastodobne lončenine, ki jih moramo razumeti kot
rezidualne najdbe. Mlajše najdbe, ki so zlasti kovinske
(orožje, nakit), so prišle v strugo v času, ko se je ta
zapolnjevala in so večinoma starejše železnodobne.
Najdeni odlomek grafitne lončenine, pa bi lahko govoril
tudi o mlajšem, latenskem zasutju struge. Enako kot v
primeru struge 3 tudi tu ni jasno, ali so bile te najdbe
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Sl. 62. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: Harrisov diagram stratigrafskih enot IV. faze

namerno odložene ali ne. Dejstvo pa je, da se največja
koncentracija najdb v strugi 2 pojavlja na istem mestu,
kot največja koncentracija najdb v strugi 3, kar bi bil
argument v prid namernemu odlaganju.
In situ odkrite arheološke strukture – jame in
jarki – nakazujejo na možnost obstoja naselbine na
severovzhodnem delu območja. Večine gradiva iz teh
struktur ni moč natančnejše opredeliti. Vsi vkopi so
prebili koluvialno plast, v kateri so bili številni odlomki,
ki jih datiramo v čas srednje in pozne bronaste dobe (Bd
C-Ha A1), torej faze II. V samih vkopih je bilo le malo
najdb. Med njimi zasledimo tako starejšo lončenino, kot
tudi odlomke, ki jih uvrščamo v železno dobo (pojav
železnega fragmenta v SE 2022; in svitek ter vijček iz
ostankov kurišča).
Strukture so neenakomerno razpršene po prostoru, kar
kaže, da gre za posamične prostore aktivnosti, kakršni
so prej kot za strnjeno naselbino značilni za obrobja
naselbin oziroma za kulturno krajino; torej prostor, ki
je le občasno v uporabi. To potrjujejo tudi morfološke
značilnosti terena. Ravnica ob vznožju hriba je bila
občasno verjetno še vedno poplavljana. Vzhodni del
terena pa je bil nekoliko višji in so ga poplave težje
dosegle, zato so se tudi aktivnosti vezale na ta del terena.
IV. Rimski čas
Stratigrafska slika
Zares velik človeški poseg na območju najdišča
se je zgodil šele v rimskem času. Na zahodnem
delu izkopnega polja je bil izkopan večji jarek (SE
3054=1171), ki je tekel v smeri sever-jug s 6º odklonom
proti vzhodu. Segal je preko celega izkopnega polja in
se je proti severu ter jugu še nadaljeval izven izkopnega
polja. Odkrit jarek je bil dolg 129m, širok med 8,6 in
10,3m ter globok 0,7m. Stranice jarka so bile vkopane
pod kotom 60º. Ob izkopu so delno izrabili nekatere
stare struge, ki so bile morda na terenu še opazne . Jarek
je od severa proti jugu skladno z nagibom terena rahlo
padal. Višinska razlika med severnim in južnim delom
je 1,14m (Sl. 63).
Dno jarka je bilo izravnano s peščenim sedimentom (SE
3088). Na vzhodnem delu jarka je bila izravnava utrjena
s peščenim nasutjem (SE 1201=1212=1272=3173). V
njem so bile na nekaterih delih vidne kolesnice (SE
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3326, 3327=3170, 3328, 1288). Razdalja med njimi je
bila približno 1,2m, kar ustreza razdalji osi vozov iz
rimskih časov. Izravnava je torej predstavljala cestišče
(Sl. 64).
Na osrednjem delu jarka je bila na izravnano dno jarka
postavljena kamnita struktura (SE 3091=1076), ki
se je tako kot jarek nadaljevala proti severu in jugu
izven izkopnega polja . Gre za 129m dolgo in cca. 2m
široko strukturo, sestavljeno večinoma iz nevezanih
apnenčevih in delno dolomitnih lomljencev (Sl. 64-67).
Kamni so zelo različnih velikosti, povprečno cca. 0,20,3m, struktura pa je visoka le za eno vrsto kamnov. Na
nekaterih delih so bili za gradnjo uporabljeni manjši
kamni, ki so bili položeni v dve vrsti. Opaziti je, da
se na vsake 3m pojavljajo linearne meje pri gradnji
strukture. V teh pasovih je kamnito gradivo zelo enotno,
medtem ko se posamezni pasovi lahko med sabo precej
razlikujejo tako po velikosti kamnov, kot tudi po
materialu. Na enem delu je med sicer prevladujočimi
apnenčastimi lomljenci ležal 3m dolg pas zgrajen le z
dolomiti. Tako kot jarek, je tudi sama struktura padala
proti jugu. Višinska razlika med severnim in južnim
delom strukture znaša 1,44m. Med kamni so bili poleg
redkih rimskodobnih odlomkov lončenine najdeni tudi
kovinski predmeti: dva železna kovana žeblja, žebljiček
za čevlje, bronasta fibula (T. 12: 1-5) in kosti goveda in
konja.
Kamni so bili položeni na tanek meljasto glinen
sediment (SE 1235=3329) (Sl. 69). Na severnem delu
terena je slednji ležal na geološki osnovi terena, ki je
bila do 0,15 m višja od vzhodnega dela, kjer je potekalo
cestišče. Nasprotno je bil na južnem delu primarni teren
očitno drugačen. Za pripravo izravnave za strukturo je
bilo potrebno podlago dodatno dvigniti z nasutjem (SE
1225=1223=1234), ki je bilo deloma precej debelo (od
0,05-0,25m). Na tem delu je bil zahodni rob strukture
dodatno utrjen z večjimi kamni. Nekateri so bili veliki
tudi do enega metra.
Kako je v rimskem času izgledal predel zahodno od
kamnite strukture ni povsem jasno, saj so ga močno
preoblikovali naknadni vodni erozijski procesi. Le-ti so
povzročili, da je bil ta predel v času raziskav, zlasti na
južnem delu izkopnega polja, precej globlji kot vzhodni.
Morda se je ta poglobitev zgodila šele po rimskem času

Sl. 65. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: pogled na
strukturo (osrednji del – pogled iz JV; foto: J. Hobič)

Sl. 66. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: pogled na J del
strukture (pogled iz SZ; foto: J. Hobič)

Sl. 67. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: pogled na S del
strukture (pogled iz JZ; foto: J. Hobič)

Sl. 63. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: pogled na
izkopan jarek s strukturo iz zraka (foto: M. Lenarčič)

Sl. 68. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: na Z steni jarka
je bilo več stojk (pogled iz JV; foto: J. Hobič)

Sl. 64. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: na peščeni
izravnavi SE 3088 so bile vidne kolesnice (pogled iz JV; foto:
J. Hobič)

Sl. 69. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: presek strukture
in sedimentov pod njo (pogled iz S; foto: J. Hobič)
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oziroma po opustitvi kamnite strukture. Vendar pa glede
na to, da je prav na južnem delu struktura na zahodni
strani utrjena z velikimi kamni in da je bilo potrebno
izravnavanje predela pod strukturo, sklepamo, da je bil
jarek pravzaprav postavljen v nekdanjo strugo, ki je bila
na terenu še vidna. Morda je voda po jarku celo še tekla,
saj je bil zahodni rob strukture močno utrjen.
Na delu, kjer se utrditev strukture pričenja, je jarek
presekal sedimente starejše struge (struga 5). Presek
struge je bil lepo viden na zahodni stranici jarka,
kjer je na vrhu njenega polnila ležal tudi odlomek
rimskodobnega vrča (T. 11: 16). Na tem delu so bili v
zahodno pobočje jarka v navpični smeri zabiti manjši
koli s premerom do cca. 8 cm, od katerih so se ohranili
le odtisi (SE 1294, 1296, 1298, 1301, 1309, 1311, 1321,
1323 in 1326) (Sl. 68, 70). Podoben odtis je bil viden
na zahodnem robu jarka tudi nekaj metrov severno
(SE 3319), kjer je jarek presekal strugo 4. Namen teh
lesenih konstrukcij ni povsem jasen. Morda je kljub
zasutju strug, voda skozi sedimente še mezela in so s
tem skušali utrditi brežino jarka.
Hodno površino v tem času predstavljajo: na zahodni
strani jarka rumenkasto rjav glinast melj s posameznimi
peščenjakovimi in apnenčevimi prodniki (SE 3139),
na vzhodni strani pa rumenorjava meljasta glina (SE
3003=2052; T. 11: 1-5) in temno rumenorjava glina
(SE 1033). Poleg tega so bili na južnem delu v tej fazi
deloma izpostavljeni tudi nekateri starejši sedimenti in
sicer pokopana tla (SE 1010= 1035=1036=3125), pod
njimi ležeča temno rumenkasto rjava meljasta glina (SE
1011=1037) ter peščeno zasutje struge 2 (SE 1006=1207).
V teh plasteh je ležalo še nekaj odlomkov, primerljivih s
poznobronastodobno lončenino iz najdišča Podsmreka.
Tako prepoznamo skledi S 1 (T. 11: 1; Murgelj 2008,
20, pril. 1, Dular et al. 2002, 150, sl.1: S1) in S 3 (T. 11:
2; Murgelj 2008, 21, pril. 1). Omeniti je potrebno še
odlomek predmeta okroglega preseka (T. 11: 5), ki je
morda del neidentificirane figurice. Vrh plasti SE 1011
je bil najden tudi novec pripisan cesarjem Constansu,
Constantiusu II, Constsntiusu Gallusu ali Iulianusu,
datiran med 348-361 (T. 8: 13); v plasti SE 3139 pa
Avrelianov novec datiran v leto 272 (T. 14: 16).
V zasutje struge 2 (SE 1006=1207) je bil vkopan tudi
edini vkop z najdbami iz rimskega časa. Gre za plitev
vkop (SE 1211), v polnilu katerega je bilo šest razbitih
lončenih posod (glej dalje) in tri steklene jagode iz rdeče
in modre steklene paste (T. 11: 7-14). Poleg tega so bili
v jami drobci oglja, ki so bili datirani z radiokarbonsko
analizo v čas med leti 65 in 140 n. št. . Stratigrafsko
sočasen je tudi oglat vkop v kv. D4 (SE 1068), ki pa ni
vseboval gradiva.
Gradivo
V IV. fazo oz. rimsko obdobje sodi gradivo iz jame SE
1211 (T. 11: 6-13), gradivo iz polnila struge 5, ki ga je
presekal jarek SE3054=1171 (T. 11: 16) ter gradivo iz
kamnite strukture SE 3091=1076 (T. 12: 1-5).
Keramično gradivo iz polnila jame SE 1211 obsega
odlomke namiznega in kuhinjskega posodja (T. 11:
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6-12). Odkrito namizno posodje lahko razdelimo naprej
na oksidacijsko in redukcijsko žgano, pri čemer je
redukcijsko žgan le en lonec. K oksidacijsko žganemu
namiznemu posodju sodijo: odlomki vrča, sklede
in prstanasto dno posode (vrča?). Enoročajni vrč s
trikotno profiliranim ustjem in s trakastim ročajem (T.
11: 7) lahko na podlagi primerjav z vrči iz petovionskih
grobov (tip VE 8) datiramo v drugo polovico 1. in
2. stol. (Istenič 1999, 120-122). Enoročajni vrči so
pogost grobni pridatek na območju severnega Jadrana,
v severni Italiji in noriško-panonskem območju v
poznorepublikanskem in zgodnjecesarskem obdobju
(Žerjal 2008, 181). Drugi, fragmentarno ohranjen vrč
s širokim enostavno izvihanim ustjem in ročajem (T.
11: 11), ne omogoča natančne določitve. Morda gre
za eno ali za dvoročajni vrč ali celo lonec z ročajem.
Polkrožna skleda s krožno odebeljenim ustjem (T. 11:
12) je bila izdelana iz dobro prečiščene gline in žgana
v oksidacijski atmosferi, pri čemer je bila na koncu
vzpostavljena redukcijska atmosfera. Skleda ima svetlo
rjav prelom in sivo zunanjo površino. Posnema obliko
sklede sigilatne proizvodnje Drag. 37, katere posnetki so
bili pogosto izdelovani v delavnicah v Panoniji (Brukner
1981, T. 49, 50). Različice iz panonskih delavnic so bile
redukcijsko ali oksidacijsko žgane, z rdečim ali sivim
do črnim premazom, pogosto ornamentirane s pečatnim
okrasom (Gassner 1993, 359-383). Podobne oblike so
»polkrožne skodele« iz emonskih grobišč, katerih pojav
je datiran od začetka 2. stol. in so bile v rabi vse do
druge polovice 3. stol. (Plesničar-Gec 1972, T. 39: 6,
T. 52: 15; Plesničar-Gec 1977, 54). Takšne sklede so
bile pridane tudi v neviodunske in novomeške grobove
(S. in P. Petru 1978, T. 34: 1, 2, 8, 17; Knez 1992, T.
29: 2; 31: 1; 75: 9). Sklede, ki posnemajo obliko Drag.
37, so najpogostejši tip skled med gradivom iz rimskega
svetiščnega območja v Podkraju pri Hrastniku, kjer so
datirane v čas 2. in prvo polovico 3. stol. (Krajšek, Strgar
2008, 253, T. 5: 80, 83). Podobne sklede s koleščkanim
okrasom, neokrašene ter s kaneluro pod ustjem so bile
prepoznane med lončenino iz Ilovice pri Vranskem.
Keramično gradivo iz tega najdišča je okvirno datirano
v čas od 1. do konca 3. stol., večina pa sodi v 2. stol.
(Vidrih Perko 2006, 90-91, 95-96, kat. str. 173: 262,
193: 323, 229: 435).
Lonec (T. 11: 6) iz sive, redukcijsko žgane fino prečiščene
keramike, izdelan na hitro vrtečem se lončarskem
vretenu, spominja na lonce, izdelane v staroselski
oblikovni tradiciji z narebrenimi vratovi, okroglastim
trupom ter prstanastim dnom. Fragmentarna ohranjenost
nam otežuje natančnejšo tipološko določitev, ki sloni na
obliki ustja in trupa. Sivi lonci z narebrenim vratom so
pogosti v zgodnjerimskih grobovih na Beletovem vrtu
v Novem mestu in v Verdunu pri Stopičah (Knez 1992,
T. 9: 7, T. 21: 9, T. 35: 11, T. 39: 5, T. 40: 1, T. 42:
6, 11, T. 48: 3, 5, T. 56: 19, T. 91-94; Breščak 1989).
Obravnavani lonec s cilindričnim vratom je podoben
loncem iz grobov nekropole Gornja Vas na Žumberku
na Hrvaškem, datirane v čas od sredine 1. do sredine 2.
stol. n. št. (Gregl 2007, 221, 247, T. 28: 3). Takšni lonci

so bili prepoznani tudi v zgodnjerimskih kontekstih
najdišč NUK II in Šumi v Ljubljani (Gaspari 2010, 83,
T. 7: 7779).
H kuhinjskemu posodju lahko pripišemo dva trinožnika
(T. 11: 8, 9). Oba imata lečasto oblikovan recipient:
prvi ima ravno zaključeno ustje, drugi ima žleb na
vrhu ustja. Izdelana sta iz porozne, s peskom mešane
gline. Trinožniki, odkriti v grobovih severnoemonske
nekropole, so datirani v flavijsko obdobje, v grobovih
zahodne petovionske nekropole pa v čas od flavijskega
obdobja do začetka 2. stol. (Plesničar-Gec 1972, T. 100:
3, T. 188: 2; Istenič 1999, 144; Istenič 2000, T. 66: 6;
78: 8; 84: 4). Trinožniki z lečastim recipientom so bili
prepoznani med gradivom v Podkraju pri Hrastniku in
datirani med flavijsko obdobje in konec 1. stol. (Krajšek,
Stergar 2008, 256, T. 8: 118, T. 9: 136). Keramična
masa obravnavanih trinožnikov je podobna keramični
masi K1 trinožnikov iz Ilovice pri Vranskem, kjer so
na podlagi primerjav datirani v drugo polovico 1. in
celotno 2. stol. (Vidrih Perko 2006, 93, 94). Trinožniki
so bili priljubljeni v Noriku in Zgornji Panoniji v
zgodnjecesarskem obdobju. Na Štalenski gori so bili
odkriti že v zgodnjeavgustejskih kontekstih (SchindlerKaudelka, Zabehlicky-Scheffenegger 1995, 183, Abb.
13; Zabehlicky-Scheffenegger 1997, 127).
Ob keramičnem posodju so bile v jami odkrite še tri
steklene jagode (T. 11: 13-15): vretenasta jagoda iz
rdeče steklene paste tipa Riha 11.14 (Riha 1990, 87, T.
38: 1227-1231) in dve kvadratni oziroma kockasti iz
modre steklene paste tipa Riha 11.22 (Riha 1990, 89, T.
38: 1280-1308).
Najdbe iz jame SE 1210/1211 glede na analogije
datiramo med drugo polovico 1. in 2. stol.
Odlomek enoročajnega vrča z izlivkom (T. 11: 16) iz
struge 5 je podoben vrčem skupine V 1 s petovionskih
grobišč, ki so datirani od druge polovice 1. do vključno
2. stol, morda še v 3. stol. (Istenič 1999, 127, Sl. 117). V
podoben časovni okvir sodijo takšni vrči širom Panonije
(Brukner 1981, 44, T. 141).
V kamniti strukturi SE 3091=1076 se poleg posameznih
nedoločljivih odlomkov ostenij keramičnih posod
pojavljajo le kovinske najdbe. Poleg treh železnih
žebljev (T. 12: 1-3) in žebljička za čevlje (T. 12: 4) je
bila odkrita enodelna močno profilirana fibula s polno
nogo (T. 12: 5). Pripada tipu Almgren 68, različici
r. Isteničeva ta tip datira od poznoflavijskega časa do
prve polovice 2. stol. (Istenič 1999, 60). Veliko takih
fibul je bilo najdenih v Petovioni, kjer jih povezujejo
z lokalno produkcijo. Poleg tega naj bi jih izdelovali
tudi v Siscii, od koder so bile distribuirane naprej v
Slovenijo, Bosno, Vojvodino, Slovaško, na Moravo in
v Romunijo (Koščević 1980, 21, t. 10: 66, 68, t. 11: 71,
73; Koščević, Makjanić 1995, 33, 37, Fig. 23). Podobna
fibula je bila na obravnavanem najdišču najdena tudi v
mlajših zasutjih jarka (T. 12: 10).
Interpretacija
Enako kot v zgodnejših fazah, tudi v rimskem času za
raziskano območje ne moremo govoriti o naselbinskem

prostoru. Na zahodnem delu najdišča je bil izkopan
jarek, v katerega je bila postavljena obsežna kamnita
konstrukcija. Poleg slednje je bila odkrita le še ena jama
z najdbami (SE 1211).
Najpomembnejše vprašanje, ki se v zvezi s tem postavlja
je, kaj sta te dve strukturi predstavljali oziroma čemu
sta služili. Zlasti to velja za kamnito strukturo SE
3091=1076, o katere pomenu priča dejstvo, da je bila
za njeno izgradnjo potrebna večja količina delovne sile.
Žal so kasnejši erozijski procesi - hudourniški tokovi
- poškodovali prvotno obliko do te mere, da o njej
lahko samo posredno sklepamo. Namesto dokončne
interpretacije zato ponujamo le več verjetnih razlag.
Prva možnost je, da gre za obrambno strukturo, ki je
bila v nekem trenutku opuščena in delno podrta. Ta
razlaga je šibka, saj so obrambne konstrukcije navadno
postavljene na višje predele ob jarkih in ne v same jarke.
Druga možnost je, da gre za konstrukcijo, ki je
bila namenjena reguliranju vodnih tokov oziroma
preusmerjanju vode (npr. akvadukt). Temu v prid
pričajo tudi ostanki stojk na zahodnem delu struge 1
(SE 1195, 1197, 3319, 3320, 3303, 3313). Šibkost te
razlage je odsotnost morebitnih spremljajočih objektov,
ki bi opravičevali tako obsežen vkop v zemljo in
postavitev takšne konstrukcije. Vendar brez nadaljnih
raziskav obstoja morebitnih spremljevalnih objektov ni
moč izključiti.
Tretja možna razlaga je, da gre za ostanke ceste. Ob
tem prvotno cestišče SE 1202 s kolesnicami lahko
interpretiramo kot začasno pot, ki je nastala v času
gradnje strukture za dovoz materiala. Sama kamnita
struktura pa bi v tem primeru predstavljala temelj
oziroma posteljico za cestišče, katerega fine zgornje
plasti so kasnejši vodni tokovi odnesli. Takšna
tehnologija gradnje cest je značilna za gradnjo cest v
tem času. Podobna struktura cestišča je bila najdena
tudi na cestni povezavi Emona – Siscia. Vozna površina
le-te je bila sestavljena iz utrjenega peska pomešanega
s prodniki in je prav tako ležala na posteljici oziroma
podlagi iz večjih lomljencev položenih na utrjeno
osnovo (Predan 2006, 197-198, Breščak 2006, 200-201,
Istenič 2008). Vendar pa so bili lomljenci v podlagi
precej manjši, kot v našem primeru.
V kolikor zadnja teza drži, bi lahko šlo za vicinalno
rimsko cesto, ki se je nekoliko južneje navezovala na
itinerarsko cesto Emona - Neviodunum - Siscia. Trasa
slednje je potekala preko Višnje gore, Starega trga,
Zgornje in Spodnje Drage preko Hudega, kamor naj
bi bila locirana rimska cestna postaja Acervo, ki jo
omenja Tabula Peutingeriana (Šašel 1975, 88; Šašel
Kos 1997, 473). V nadaljevanju je cesta tekla mimo
Ivančne Gorice, kjer so bili ob gradnji avtocestnega
priključka in bencinskega servisa dokumentirani tudi
njeni ostanki (Istenič 2008, 75-81; Josipović, ustno
2011). Predvidoma se je trasa nadaljevala do Rogovile,
Studenca, Glogovice in Radohove vasi ter naprej v
smeri proti Neviodunu. V Hudem naj bi se od te ceste
odcepilo več stranskih cest. Ena proti jugu v dolino
reke Krke, druga v smeri Cikave. Nekje na območju
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Struga

Kamnita struktura
(SE 3091=1076)

Kolesnice

Ivančne Gorice se domneva tudi odcep, ki glavno cesto
povezuje s Stično (Premerstein, Rutar 1899, 21; Šašel
1975, 101). Odkrita struktura je usmerjena naravnost
proti Stični, kar bi bil argument za cesto. Rimljani so
namreč navadno izbirali najkrajše trase, zaradi česar
so bile ceste največkrat ravne (Staccioli 2003, 105;
Bohinec et al. 1972, 55).
Šibkost domneve je vkopanost ceste, ki bi poleg
neracionalnosti gradnje povzročala tudi, da bi se ob
nalivih po jarku pretakala voda. Razlog za to bi morda
lahko iskali v premoščanju nadmorskih višin med
glavno cesto in končno destinacijo, tako da bi se cesta
le enakomerno dvigovala proti Stični. Vendar glede na
to, da gre za relativno majhne spremembe nadmorskih
višin to ni mogel biti resen razlog za vkopavanje
eventualnega cestišča. Vendar zaradi neznatne višinske
razlike – le 1,3 metra na razdalji 130,0 metra - ta razlaga
ni verjetna . Glede na konfiguracijo terena sklepamo, da
se padec proti jugu še nadaljuje. Glavna cesta Emona–
Siscia, dokumentirana ob raziskavah pri gradnji cca.
200m oddaljenega avtocestnega priključka (Istenič
2008, 75-81), je ležala celo nekaj decimetrov više .
Torej bi se naša struktura, v primeru da bi želela doseči
glavno cesto proti jugu ponovno začeti dvigovati.
Pri povezavi teh dveh struktur, bi pomagala odkritja
iz arheoloških raziskav na lokaciji Bomax (danes
Mercator), vendar podatki iz poročila žal ne vsebujejo
absolutnih koordinat. Izvemo le, da je bila naši zelo
podobna struktura dokumentirana na globini -1,2m
(Josipović 2001, 4). Ob tem lahko navedemo podatek,
da je cesta Emona-Siscia ležala le pol metra pod
površjem (Istenič 2008, 78-79), naša struktura pa od
0,7m na severnem delu do kar 1,4m na južnem delu.
Za samo cestišče torej izkop jarka ni bil potreben, saj
višine niso prehude.
Tudi skromne najdbe ne pripomorejo k interpretaciji.
Prevladuje kovinsko gradivo (žeblji, fibula), datirano v
drugo polovico 1. in v prvo polovico 2. stoletja. Več
rimskodobnega gradiva izvira iz mlajših aluvijjalnih
sedimentov, ki ga datiramo med drugo polovico 1. in 4.
stoletje (glej nadaljevanje). Pregled inventarja nakazuje,
da ni šlo za daljše bivanje na tem območju, temveč le za
občasno zadrževanje ljudi.
Tudi funkcija jame SE 1211 ni jasna. Najdbe v njej
bi lahko pripisali grobnim pridatkom. Pivsko posodje,
steklene jagode,… prisotni so bili celo drobci oglja.
Manjkala pa je prava žganina z ostanki kremacije
oziroma ostanki kosti. Slednje so na najdišču sicer
dobro ohranjene, tako da o morebitnem grobu težko
govorimo.
V. Pozna antika in zgodnji srednji vek
Stratigrafska slika
V času pozne antike in v srednjem veku so na najdišču
delovali zlasti erozijsko akumulacijski procesi. Rimski
jarek s strukturo je postal aktivna struga (t.i. struga 1),
ki se je postopoma zapolnila. Med polnili se pojavljajo
sedimenti vseh treh identificiranih pritokov (Sl. 71, 73,

74). Med zasutji so bile ob zahodnem robu jarka odkrite
tudi jame za stojke. Nekatere so bile neenakomerno
razporejene po dnu jarka (SE 1195, 1197, 3320, 3303,
3313). Njihov namen ni znan.
Na višje ležečih predelih terena, kjer se hrib sv. Jožefa
preveša v ravninski del, smo tako na zahodnem (SE
1074), kot severnem delu pobočja (SE 2078, 2080)
naleteli na ostanke peči (Sl. 72). V vseh treh primerih
je šlo za enostavnejši tip peči, ki ima ognjišče s
predprostorom za čiščenje pepela. Ta predprostor je
v vseh primerih predstavljala plitva jama, ki je bila
zapolnjena z ogljem. Oglje iz ene od peči (SE 2080) je
bilo datirano z radiokarbonsko analizo v čas med 410
in 550 n.št .
Gradivo
V to fazo umeščamo pretežno najdbe iz zasutij struge 1.
V njih so najdeni tako prazgodovinski kot rimskodobni
odlomki lončenine, pogoste so tudi kovinske najdbe.
Med prazgodovinskimi prepoznamo oblike posodja,
primerljive s podsmreškim. Tak je lonec L 11 (T. 15:
15; Murgelj 2008, 38, pril. 10), skleda S 5 (T. 15: 1;
Murgelj 2008, 22, pril. 2) in pekač (T. 16: 3; Murgelj
2008, T. 16: 7).
Lončenina zajema tudi znatni delež rimskodobnega
keramičnega gradiva (84%). Preostalih 16% predstavlja
gradbeni material oziroma strešniki – tegule in imbreksi.
Med lončenino prevladuje groba, kuhinjska lončenina.
Tipični so lonci z izvihanim ustjem, ki imajo ostenje
obdelano s horizontalnim metličenjem (T. 12: 6, 16;
T.13: 4; T. 14: 18). Oblikovno so podobni loncem iz
emonskih grobov, ki so datirani od prve polovice 2. stol.
do prve polovice 3. stol. in vse do 4. stol, in loncem tipa
L2 iz Podkraja pri Hrastniku (Plesničar-Gec 1972, T.
43: 6, T. 59: 1; Plesničar-Gec 1977, 38; Krajšek, Stergar
2008, 258, T. 9: 127.133).
Prepoznan je bil en odlomek ostenja keramične posode
(čaše?) s slabo ohranjeno rumenozlato glazuro na obeh
površinah (T. 14: 1). Glazirano posodje je značilno za
najdišča od 4. stol. (Vidrih Perko 1997).
Najdena je bila tudi čaša z oddebeljenim profiliranim
ustjem (T. 12: 11), ki je podobna čašam tipa Č 6 s
petovionskih grobišč (Istenič 1999, 85-89, 116-117,
Sl. 102), le da je tukaj obravnavan primer izdelan v
keramični masi drugačnih lastnosti. Petovionske čaše
so datirane od (neronsko-)flavijskega časa do prve
polovice 2. stol. (Istenič 1999, 116). Čaše s profiliranim
ustjem so pogoste med gradivom iz Podkraja pri
Hrastniku (Krajšek, Stergar 2008, 250, T. 2: 30-34).
Skleda izdelana iz oksidacijsko žgane, prečiščene gline,
z rdečim premazom, od katere se je ohranil le manjši
odlomek ostenja s sledovi kombiniranega peresastega
in pečatnega okrasa (T.14: 4), je z obliko posnemala
galsko sigilatno skledo Drag. 37. Ti posnetki so lahko bili
oksidacijsko žgani z rdečim premazom ali redukcijsko
žgani s temno sivim ali črnim premazom. Obravnavan
odlomek lahko primerjamo tudi s skledami tipa PTS 14
z zahodnih petovionskih grobišč, ki so datirane v čas
od Domicijana do začetka 3. stol., s skledami tipa S1
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iz Podkraja pri Hrastniku ter s skledami iz Ilovice pri
Vranskem, ki vse posnemajo obliko galske sigilatne
sklede Drag. 37 (Istenič 1999, 100; 2000, T. 7: 1;
Krajšek, Strgar 2008, 253, T. 5: 80-83; Vidrih Perko
2006, 173: 262).
Krožnik z navzven nagnjeno izbočeno steno ima
ohranjen rdeč premaz na notranji in zgornjih dveh
tretjinah zunanje površine (T. 12:12). Takšni krožniki
so bili razširjeni v Panoniji in v Porenju v obdobju
od flavijskega časa do 4. stol. (Miglbauer 1990, 20).
Podobno obliko krožnika lahko prepoznamo med
petovionskimi krožniki. Gre za krožnik tipa K 1, ki jih
Isteničeva datira od 1. do 3. stol. (Istenič 1999, 118-119,
Sl. 102). Med gradivom iz Podkraja pri Hrastniku so
primerljive oblike krožniki tipa K3, vendar, za razliko
od našega, imajo temno siv premaz na obeh površinah.
Skupaj z ostalimi tipi krožnikov se tip K3 v Podkraju
pojavlja v kontekstih datiranih v 2. in 3. stol. (Krajšek,
Strgar 2008, 252, T. 4, 73, 74).
Na najdišču je opazen je izrazit manjko finega
namiznega posodja. Najden je bil le en manjši odlomek
ostenja severnoitalskega sigilatnega posodja. Poleg
tega sta bila odkrita drobna fragmenta dveh oljenk. Obe
pripadata tipu pečatnih oljenk, ki jih lahko datiramo v
čas od sredine ali konca 1. stol. dalje in se v provincah
pojavljajo vse do 4. stol. (Istenič 1999, 149-160).
Najdeni so bili tudi odlomki dveh pitosov s horizontalno
preoblikovanim ustjem in s kaneluro na vrhu ustja (T.
15:7; T. 16: 12), ki ju glede na analogije datiramo v 1.
in 2. stol.. En ima ohranjene ostanke črnega smolastega
premaza pod ustjem na zunanji strani. Takšen premaz
je značilen za pitose iz 1. in 2. stol. (Brukner 1981,
43). 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 vile rustike
v Dolenjem Brezovem pri Sevnici, kjer ima pitos prav
tako črn smolast premaz (Vičič 1983, T. 1:1). Sklop
keramičnega gradiva z omenjenim pitosom je datiran
v čas od druge polovice 1. stol. do konca 2. stol. (Vičič
1983, 292).
Odlomki amfor so redki. Najden je bil ročaj amfore
(T. 16: 10), ki ga lahko uvrstimo med izdelke istrskih
lončarskih delavnic. Dimenzije omenjenega ročaja
morda pričajo o tem, da je bil nekdaj del amfore tipa
Dressel 6B manjših dimenzij. Te so v Fažani datirane
v 2. in 3. stol, v Loronu pa so bile prisotne še v 4. stol.
(Bezeczky 1998, 9-10; Marion, Starac 2001, 117-119).
Poleg lončenine se pojavljajo tudi odlomki steklenega
posodja, ki je zelo fragmentarno ohranjeno. Gre za
manjše odlomke namiznega posodja. Po ohranjenosti
izstopata prstanasto dno čaše (T. 12: 13) in ustje
skodelice (T. 14: 3). Pri prvem gre verjetno za dno
cilindrične čaše s prstanasto nogo v obliki nalepljene
steklene niti. Te čaše sodijo v čas 2. in 3. stol. (Lazar
2003, 102-105, Sl. 33: 3.6.1.). Ustje je morda del
polkroglaste skodelice, ki so datirane v drugo polovico
1. in še v začetek 2. stol. (Lazar 2003, 71-72, Sl. 29:
2.3.2.).

Sl. 72. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: peči s
predprostori za čiščenje pepela (foto: J. Hobič)

Sl. 73. - Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2: v enem od zasutij
struge 1 so ležali ostanki konja (pogled iz J; foto: J. Hobič)

V zasutjih struge 1 je bilo najdenih tudi veliko kovinskih
predmetov. Največ je železnih žebljev (T. 12: 8; 12: 9,
13: 13; 14:10; 14: 15, 20; 15:9), ki so časovno sicer težko
opredeljivi in so lahko tudi porimski. Nasprotno pa so
žebljički za čevlje (T.14: 7, 15: 17, 18; 16:1) gotovo
rimski. Poleg tega je bilo najdeno je tudi nekaj železnih
orodij (npr. železno dleto (T. 13:9)) in drugih uporabnih
predmetov (npr. kavelj z zanko (T.14:6), ki bi lahko bil
del tehtnice in železen klin (T.14:11)).
Poleg že omenjene fibule tipa Almgren 68r (T.12:10)
so bili najdeni tudi odlomki fibul, ki jih ne moremo
opredeliti: igla fibule s peresovino (T.14:8), igla fibule
(T.15:12), del loka fibule z gumbom (T. 14:19) ter del
loka in peresovina fibule (T.13:7). Med bronastimi
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predmeti velja omeniti tudi žičnat prstan z zankastima
zaključkoma tipa Riha 2.15 (T.15:13) (Riha, 1990, 38,
t. 9.164) in pločevinasto apliko (T.13:14). Najdena sta
bila tudi dva srebrna predmeta in sicer del obročastega
ali kavljastega predmeta z okroglimi aplikami (T. 13:6)
in predmet z dvema zankama iz žice okroglega preseka
(T. 12:19).
V zasutjih struge je bilo najdenih je bilo tudi več antičnih
novcev. Razen dveh zgodnjih novcev (polovičen as
julijsko-klavdijske dinastije (27-68BC) (T.12: 22) in
Avgustov as (16BC) (T. 12: 16)), se pojavljajo novci
iz druge polovice 2. stoletja (denarij Antonina Pija (M.
Avrelij) (157-158) (T. 12: 21); sestercij Marka Avrelija
(po 161) (T. 14: 13) in sestercij L. Vera (163-169) (T. 14:
23)) in druge polovice 3. stoletja (fragmentiran Galijeov
antoninijan (265-266) (T.12: 20), 2 antoninijana
Klavdija II (268-270) (T. 12: 23; 14: 14), 2 Avrelijanova
antoninijana (272) (T. 14: 16; 14: 21). Najdena sta bila
tudi dva poznoantična asa- AE3 (Konstans (341-348) (T.
14: 22); Valentinijan I., Valens, Gracijan ali Valentinijan
II (364-378) (T. 12: 24).
Poleg omenjenih predmetov je v enem od sedimenov v
koritu struge ležala tudi kamnita žrmlja (T.14: 23) – del
ročnega mlina za žito.
Interpretacija
Kot že v starejših fazah se glavni znaki človeških
aktivnosti vežejo na pobočje griča. Tako na severnem,
kot na zahodnem delu so bili odkriti ostanki peči s
predprostorom za čiščenje pepela. Gre za ostanke
obrtnih področij, ki se navadno vežejo na obrobje
naselbin. Datirane so v 5. oziroma začetek 6. stoletja in
sicer izključno na podlagi radiokarbonskih analiz, saj
najdb neposredno povezanih s pečmi ni bilo.
V sami ravnici je bila v tem času uporaba jarka s strukturo
opuščena. Jarek so za svojo pot izkoristile vode, ki so
ga postopoma zasule s sedimenti vseh treh prepoznanih
pritokov – Višnjice, Stiškega potoka kot tudi tretjega
pritoka iz zaenkrat neznanega vira. V teh zasutjih
se pojavljajo številni rimski predmeti. Ti premeti so
verjetno primarno ležali v jarku s strukturo, nato pa jih
je voda prenašala po strugi nizdol in jih odložila tudi na
tem področju. Da je bil tok (hudourniške) vode silovit,
nakazujejo premaknjeni težji kosi, kot je npr. kamnito
žrmlje.
Zanimive rezultate so dale tudi analize zooloških
ostankov. Pokazale so visok delež goveda in konja
ter razmeroma majhno prisotnost ostankov manjših
živali, kot so prašič in drobnica (Toškan in Dirjec tu,
Tab. 3). Prisotnost velikih živali in zlasti konja (kar
tretinjski delež) odstopa od slike, ki je sicer značilna za
poznoantična najdišča. Intenzivnost živinoreje naj bi so
domnevno zmanjšala zaradi gospodarskih in varnostnih
razmer, prevladovale naj bi manjše vrste (Toškan in
Dirjec tu, 86-87).
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VI. Mlajša časovna obdobja
V novejših zgodovinskih obdobjih je bil predel
izkoriščan za kmetijske namene. Površina je bila v rabi
kot travnik, sedimenti pa kažejo, da je bila tudi orana.
Nad koritom struge 1 in SE 3003 se je namreč formirala
debelejša plast, ki predstavlja staro ornico (SE 1002,
2002, 3002). Ob izkopu je slednjo prekrivala ruša.
V moderno obdobje sodijo tudi kurišča, dokumentirana
v sektorju 3 pod rušo (SE 3023, 3025, 3231, 3232)
in v sektorju 1 pod staro ornico (SE 1213). Nastanek
pripisujemo poljskim oziroma travniškim opravilom.
Na terenu so bili dokumentirani tudi recentni posegi. Pri
tem velja izpostaviti več modernih vkopov namenjenih
vodovodnim napeljavam: v kv. AB-AA/36, 37 vkop za
vodovodni jašek (SE 2016); sektor 2 in 3 je po dolžini
sekal moderen linearen vkop za vodovodno cev (SE
2057), pravokotno nanj pa je sektor 1 in 3 presekal
vodovod (3097, 3017=1008). Pravokotno na vodovod
je bila speljana tudi stara kanalizacija (SE 3093), ki je
tekla čez sektor 1 in 3. Zabeleženo je bilo tudi večje
gradbeno uničenje – izgradnja dovozne poti (SE 3268)
in vzpostavitev modernega kanalizacijski sistema, ki
je teren močno poškodoval (SE 3093). Dokumentirani
so bili tudi testni jarki (SE 2009, 2065, 2075, 2077)
iz arheološkega vrednotenja (februar 2008) in
geomehanske vrtine (SE 2090) (Sl. 75).
Poleg tega smo zabeležili tudi dva kraška požiralnika
(SE 1070, 2012). Oba sta ležala na prehodu iz pobočja
v ravnico. Koluvijalno plast pod staro ornico (SE 1003)
sta prebila tudi dva vkopa neznane namembnosti (SE
1218 in 1220).
Najdbe iz teh sedimentov so večinoma moderne,
pojavljajo pa se tudi posamezni rimskodobni (T. 16: 10,
12) in prazgodovinski odlomki (T. 16: 3, 7, 8, 9, 11, 13,
17).

V. RAZPRAVA IN SKLEP
Ana Plestenjak

Sinteza arheoloških izkopavanj na in v okolici griča
sv. Jožefa je prinesla nov vpogled v poselitveno sliko
območja Ivančne Gorice. Do sedaj lokacija ni bila
poznana kot arheološko najdišče, rezultati raziskav pa
so pokazali skorajda neprekinjeno človekovo prisotnost
na tem območju od časa zgodnje bronaste dobe pa vse
do danes.
Raziskave so se koncentrirale zlasti na vznožje griča.
Ta del je bil v preteklosti izrazito podvržen vodnemu
delovanju. Na ravnici so se prepletale struge potokov,
slabo prepustna geološka podlaga je povzročila, da se je
ob večjih nalivih voda zadrževala dlje časa. Tak teren ni
najbolj primeren za poselitev, zato tovrstne strukture v
ravninskem delu tudi niso bile pogoste. Strukture, ki jih
lahko pripisujemo poselitvi, smo zabeležili le na višjih
delih terena – na vznožju griča in na vzhodnem delu
spodnje ravnice, kjer je teren nekoliko privzdignjen.
Arheološke raziskave so bile omejene le na bodoča
območja gradbenih posegov, a so kljub temu pokazale,
da je najverjetneje večjo koncentracijo intaktnih
arheoloških ostalin pričakovati na vrhu griča oziroma
na njegovem pobočju.
Najstarejši ostanki, ki smo jih prepoznali, segajo v čas
zgodnje bronaste dobe (med 2030 in 1880 pr.n.št.).
Vezani so na območje struge 4. Na njenem dnu je bilo
odkritih več jam za stojke. Namembnost teh elementov
ni povsem jasna. Morda gre za ostanke prehoda čez
vodo, ali pa kakšnih drugih dejavnosti povezanih z vodo.
Glede na obstoj teh elementov lahko v bližnji okolici
predvidevamo poselitev oziroma kakšno drugo uporabo
prostora, ki v tem času do sedaj še ni bila izpričana.
V srednji in pozni bronasti dobi je ob zahodnem vznožju
griča voda izdolbla novo korito t.i. struge 3. V zasutjih
je bilo veliko arheoloških najdb, med njimi tudi najdba
ženske figurine. O tem, kako so le-te prišle v strugo,
obstaja več teorij. Ker je bil izkop zamejen s potrebami
gradnje, ni zajel celotnega poteka struge, ki je prav
na predelu, kjer se grič prevesi v ravnino zavila izven
območja raziskav. Tako ni jasno, ali je voda izpodjedala
breg in s tem poškodovala morebitne ostanke naselbine,
za katere predvidevamo, da so ležali na pobočju griča
oziroma na njegovem vrhu. Dobra ohranjenost najdb
znotraj struge priča o tem, da prenos materiala ni bil
dolgotrajen in se ni odvijal na veliki razdalji. Lega,
ohranjenost in tudi kronološka sekvenca najdb v
koritu struge 3, nakazujejo možnost, da so bile najdbe
namerno odložene v vodo, saj je največ najdb ležalo
prav na območju požiralnika na dnu korita.
Lončenina iz struge skoraj v celoti sovpada z
naselbinskim gradivom iz bližnjega najdišča Podsmreka
pri Višnji Gori. Kaže torej, na sočasnost dejavnosti na
najdiščih Podsmreka in Ivančna Gorica, le da začetek
slednje bolj sovpada z gradivom iz Krke in Krške jame
(Murgelj 2008, 67-70), torej že v stopnji Bd B, njen
konec pa je moč pričakovati v stopnji Ha A1 (igla s

kijasto glavico in lončenina okrašena s kaneliranim
okrasom).
To nakazuje, da je bila poselitev doline Višnjice v
srednji bronasti dobi oziroma zgodnji pozni bronasti
dobi, precej gostejša kot je bilo znano do sedaj. Zaradi
sistematičnega ciljno usmerjenega raziskovanja Inštituta
za arheologijo ZRC SAZU med leti 1981 in 2003, je
bilo namreč dosedanje poznavanje prazgodovinske
poselitve Dolenjske vezano zlasti na poselitev višinskih
predelov oziroma naselbin (Korinjski hrib nad Velikim
Korinjem, Mahovec nad Zagorico pri Dobrniču,
Sveta Ana nad Vrhpečjo, Male Dole pri Stehanji
vasi; Dular in Tecco Hvala 2007). Novejše raziskave
pa kažejo, da so bili v srednji in pozni bronasti dobi
poseljene tudi nizke vzpetine oziroma pobočja v sicer
ravninskem delu. Najdišče Podsmreka namreč leži na
blago dvignjenem pobočju nad potokom Višnjica pri
Podsmreki (Murgelj et al. 2003, 222; Murgelj 2008,
6). V Ivančni Gorici pa je glede na geomorfologijo
obravnavanega območja in glede na rezultate raziskav
(mrliška vežica, dokumentiranje uničenja najdišča
vzhodno od cerkve (Draksler 2009, 10-12)) moč
sklepati, da je prazgodovinska naselbina najverjetneje
ležala na vrhu oziroma pobočju griča sv. Jožefa, ki ga
občasne poplave niso mogle zajeti. Poseljene so bile
torej nižje vzpetine v ravninskih predelih, v neposredni
bližini vod. Podobnosti tovrstne poselitve je mogoče
zaslediti tudi v lokaciji naselbin v severozahodni
Sloveniji. Tudi za Oloris pri Dolenjem Lakošu, Šiman
pri Gotovljah, Rabeljčjo vas pri Ptuju (Teržan 1999,
133) ter pred kratkim odkriti najdišči Gornje njive pri
Dolgi vasi (Šavel, Kerman 2008) in Gomile pri Lenartu
v Slovenskih goricah (Tomaž 2010) je značilna poselitev
nizkih vzpetin v ravnici (Teržan 2010).
Dejstvo pa je, da so takšna najdišča zlasti na poplavnih
ravnicah, kot je to v primeru Ivančne Gorice slabo
prepoznavna. Dolino so hudourniški pritoki skozi čas
močno spreminjali in gotovo ni bila tako ravna kot
danes, ko so potoki regulirani, teren pa izravnan za
potrebe kmetijstva in delno tudi pozidan. Morebitne
nižje vzpetine in spodnje dele nekoliko višjih pobočij,
so lahko prekrili sedimenti vodnih pritokov. Poleg
tega so bile morebitne naselbine podvržene erozijskim
silam. Močno korodirani odlomki lončenine najdeni na
Mrzlem polju (Jerin 2008, 62, 65), kažejo, da so potoki
delovali zelo intenzivno in so material prenašali po
ravnici tudi precej daleč.
Vodno delovanje je zaznamovalo to področje tudi v času
starejše železne dobe. Na ravnici pod gričem sv. Jožefa
smo zasledili nov premik vodnega toka in formiranje
struge 2. Razen gradiva, za katerega menimo, da je v
novo strugo prišlo z dolbenjem novega korita skozi
zasutja stare struge, so v strugi 2 ležale tudi železnodobne
najdbe. Med slednjimi velja izpostaviti del fibule, ki
morda pripada tipu fibul z oblogo in dobro ohranjeno
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železno sulično ost, ki kažeta na halštatski čas. Tudi ti
dve najdbi se nekoliko razlikujeta od tipičnih najdb, ki
bi jih pričakovali v morebitni erodirani naselbini. Tako
se vprašanje o razlogih za prisotnost najdb v strugi
nadaljuje tudi v tem času.
Poleg najdb iz struge o zadrževanju človeka na tem
območju v starejši železni dobi pričajo tudi ostanki
ognjišča, več vzporednih jarkov ter posamezne jame,
odkriti na severnem vznožju griča. Odkritih struktur
ne moremo neposredno povezovati z naselbino samo.
Ostanki so skromni in zelo neenakomerno razporejeni.
Vežejo se zlasti na nekoliko višji in posledično manjkrat
poplavljeni del. Razumemo jih kot sledi aktivnosti, ki so
se odvijale v kulturni krajini, morda na robu naselbine.
S temi elementi se dopolnjuje slika dogajanja v starejši
železni dobi na širšem področju Ivančne Gorice. V
tem času je Dolenjska doživljala svoj največji razcvet.
Središče regije je ležalo v Stiškem kotu, kjer je na
Cvingerju nad Virom pri Stični zraslo t.i. »virsko
mesto« oziroma največja znana starejše železnodobna
naselbina v Sloveniji. Okoli nje so se razprostirala
gomilna grobišča (Vir, Glogovica, Radohova vas, Velike
Pece, Podsmreka, Nova vas, Sušica; Gabrovec et al.
2006) ter manjša, t.i. »satelitska« naselja (Gradišče nad
Dednim dolom, Metnaj, sv. Rok pri Šentvidu, Petrušnja
vas, Višnja gora, Radohova vas, Muljava, Marjanov
hrib). Za ta čas je značilna poselitev na višjih delih, v t.i.
utrjenih gradiščih. Arheološke najdbe z najdišča Novi
center, Gruča 2, nakazujejo na možno poselitev tudi
na griču sv. Jožefa. Morda je šlo za manjše satelitsko
naselje, ki je delovalo pod okriljem »virskega mesta«.
Najdb, ki bi to potrjevale zaenkrat še ni. Z gotovostjo
trdimo le, da je človek v tem času posegal v krajino na
ravnici.
Grič pa je bil zagotovo poseljen v rimskem času. Pri
terenskih pregledih je bil na severnem pobočju najden
ostanek temelja zidu in ruševina s tegulami. Ker detajlne
raziskave na tem območju še niso bile izvedene, lahko
samo ugibamo, ali gre za manjši objekt, ali morda za
del večjega kompleksa.
Ob zahodnem vznožju griča je bil najverjetneje konec
1. ali v 2. stoletju n. š. izkopan raven jarek, v katerega
postavljena kamnita struktura, ob njej pa so se na
izravnavi ohranili sledovi kolesnic. Funkcije kamnite
strukture ne poznamo. Nagibamo se k možnosti, da gre
za del ceste, ki se je od glavne ceste Emona – Siscia
odcepila proti Stični. Cesta Emona – Siscia je bila
dokumentirana pri preteklih izkopavanjih na dveh delih,
ob izgradnji avtocestnega priključka in ob gradnji
bencinskega servisa (Istenič 2008; Josipović ustno) in
je tekla le okoli 200m južneje. Odkriti jarek oziroma
struktura sta tekli natanko v smeri proti cesti in bi slednjo
presekali pod pravim kotom. Kamnito strukturo bi lahko
pripisali grobi podlagi za cesto. Podobno, a z manjšimi
kamni, so uporabili tudi za gradnjo glavne ceste Emona
– Siscia (Predan 2006, 197-198, Breščak 2006, 200-201,
Istenič 2008). Podobno groba struktura cestne osnove pa
je poznana npr. tudi pri gradnji rimskih cest na pobočju
Sermina (Plestenjak et al. 2010). Vendar pa je sama
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gradnja in zlasti postavitev kamnite strukture v jarek,
ki ga je kadarkoli lahko poplavilo, nekoliko nenavaden.
Zato dopuščamo tudi druge možnosti uporabe strukture.
Ker je gradnja takšne strukture pomenila velik poseg v
prostor in je potrebovala veliko delovne sile, pa lahko
s precejšnjo gotovostjo trdimo, da je šlo za pomembno,
verjetno celo javno (infra)strukturo.
Čas pozne antike je prinesel opustitev vzdrževanja
strukture. Jarek so vode uporabile za novo strugo.
Ob tem je prišlo do delne erozije jarka ter tudi same
strukture. Postopoma pa so vode jarek zasule s sedimenti.
Na vznožju griča so bili najdeni ostanki peči oziroma
kurišč, ki so z radiokarbonsko datacijo datirane v drugo
polovico 5. in 6. stoletje. Kar kaže, da se je človek v tem
času še zadrževal na tem območju.
Vrh griča je bil poseljen tudi v zgodnjem srednjem veku.
Pri izkopavanjih za mrliško vežico so bile odkrite jame
z odlomki lončenine, ki jih datiramo v 8. in 9. stoletje,
le en odlomek je morda starejši (7. stoletje). Odkritje
je iz lokalnega vidika precej pomembno, saj bližnji
okolici do sedaj ni bilo znanih sledov iz tega časa.
Najbližje odkrito sočasno najdišče je na Muljavi, kjer je
bilo ob cerkvi sv. Marije najdeno zgodnjesrednjeveško
grobišče, ter Zagorica pri Velikem Gabru, kjer so bili
najdeni ostanki zgodnjesrednjeveške naselbine.
V srednjem in novem veku je bilo področje uporabljano
predvsem za agrarne dejavnosti. O tem pričajo
tudi katastri iz 19. stoletja. Na vznožju griča se je
občasno še zadrževala voda, zato zemlja ni bila med
najkvalitetnejšimi. Vse do konca 20. stoletja na območju
griča sv. Jožefa ni bilo večjih posegov. V 1990ih letih
pa so na zahodni strani vrha vzpetine zgradili cerkev
sv. Jožefa, po kateri je grič dobil tudi ime. Žal gradnje
cerkve takrat niso spremljale arheološke raziskave. Po
pripovedovanjih domačinov, so ob gradbenih delih
našli odlomke lončenine, najverjetneje rimskodobne, a
se dokazi o tem niso ohranili.
S tem zaključujemo ugotovitve o daljni preteklosti
Ivančne Gorice. Izkazalo se je, da je Ivančna Gorica
iz arheološkega vidika mnogo bolj zanimiva kot se je
domnevalo. Zaradi omejenosti raziskav na gradbene
posege pa bolj kot trdne zaključke, opravljene raziskave
postavljajo nova vprašanja. Predvidena še neizvršena
novogradnja na območju griča sv. Jožefa (Gruča 1 ter
vrh in severno pobočje griča) ter tudi bodoča gradnja
na ostalih nižinskih delih Ivančne Gorice (industrijska
cona) ponujajo veliko možnosti za dopolnitev
manjkajočih podatkov in razrešitev ugank, ki so jih
zastavile sedanje raziskave.

VI. KATALOG NAJDB
Petra Vojaković, Iris Bekljanov-Zidanšek, Ana Plestenjak, Jožica Hrustelj

KRITERIJI (Po Horvat 1999, 159-168):
Tehnika oblikovanja/izdelave
prostoročna
počasno vreteno
hitro vreteno
v kalupu
nedefinirana

Viš. = višina
Pr. = premer
T. = teža
inv. št./akces. št. = inventarna številka/akcesijska
številka
[0.] = predmet ni zrisan
Gradivo hrani Muzej in galerije mesta Ljubljane.

Barva površine
Barve površin so določene opisno, le pri antični
lončenini po Munsell Soil Color Charts (New York
2000).
Tehnika obdelave površine
gladka površina izdelka (glajenje)
groba ali hrapava površina izdelka (brisanje)
spolirana površina izdelka (poliranje)
Lončarska masa
zelo fino zrnata - zrna velikosti do 0,25 mm
fino zrnata - zrna velikosti od 0,26 do 0,5 mm
drobno zrnata - zrna velikosti od 0,51 do 2,0 mm
grobo zrnata - zrna velikosti od 2,01 do 3,0 mm
zelo grobo zrnata - zrna velikosti nad 3,01 mm
Žganje
oksidacijsko
redukcijsko
stihijsko
oksidacijsko, v končni fazi redukcijsko
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko
nepopolno oksidacijsko, v končni fazi dimljenje
nepopolno oksidacijsko
zaporedno menjavanje oksidacijskega in redukcijskega,
v končni fazi oksidacijsko
zaporedno menjavanje redukcijskega in oksidacijskega,
v končni fazi redukcijsko
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:
Obd. = številka najdbe, izbrane za nadaljnjo obdelavo
PN = posebna najdba
SE = stratigrafska enota
Sek. = sektor
Kv. = kvadrant
Odl. = odlomek
Dol. = dolžina odlomka
Šir. = širina odlomka
Pr. ustja = premer ustja
Pr. dna = premer dna
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Tabla 1
vežica

–

Mrliška

žlebljenjem ravne linije. V. 1,4 cm;
š. 1,3 cm; db. 0,4 cm.

1.Obd. 3, SE 1000, kv. A5, Inv. št.
510:LJU;0053637

7.Obd. 21, SE 1000, kv. C5, Inv. št.
510:LJU;0053658

Odl. izvihanega ravno odrezanega
ustja lonca (3), na notranji strani
ima nosilec za pokrov; izdelava:
počasno vreteno; barva zunanje
površine: rjava z lisami rdečerjave
barve; barva notranje površine:
siva z rjavimi lisami; površina:
gladka; sestava: finozrnata masa
(porozna); žganje: redukcijsko;
trdota: mehka. Pr. ustja 13,5 cm; v.
4,5 cm; db. 0,6 cm.

Odl. ostenja posode; izdelava: počasno vreteno; barva
zunanje in notranje površine:
temno rjava; površina: gladka;
sestava:finozrnata masa (porozna); žganje: redukcijsko; trdota:
mehka; okras: ostenje okrašeno z
odtisi šila. V. 3 cm; š. 2,7 cm; db.
0,6 cm.

2.Obd. 4, SE 1000, kv. A5, Inv. št.
510:LJU;0053638
Odl. izvihanega ravno odrezanega
ustja lonca z užlebitvijo na zgornjem delu (2); izdelava: počasno
vreteno; barva zunanje površine:
bledo rjava; barva notranje
površine: bledo rjava s temno
sivo liso; površina: groba; sestava:
drobnozrnata masa; žganje: redukcijsko, v zadnji fazi oksidacijsko;
trdota: mehka. Pr. ustja 17,7 cm; v.
1,8 cm; db. 0,5 cm.
3. Obd. 2, SE 1000, kv. A5, Inv. št.
510:LJU;0053636
Odl. ostenja posode; izdelava:
počasno vreteno; barva zunanje
in notranje površine: temno rjava
s temno sivimi lisami; površina:
hrapava; sestava: drobnozrnata
masa; žganje: redukcijsko; trdota:
trda; okras: ostenje okrašeno z
vrezi v motivu vzporednih linij
med katerimi so odtisi šila. V. 3,5
cm; š. 2,6 cm; db. 0,4 cm.
4.Obd. 20, SE 1000, kv. A4, Inv. št.
510:LJU;0053657
Odl. rahlo izvihanega ustja
posode (2); izdelava: počasno
vreteno; barva zunanje in notranje
površine: rjava; površina: gladka;
sestava: finozrnata masa (porozna); žganje: redukcijsko v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda;
okras: na zunanji strani je ustje
okrašeno z žlebom. V. 1,8 cm; db.
0,5 cm.
5.Obd. 19, SE 1000, kv. A4, Inv. št.
510:LJU;0053656
Odl. ostenja posode; izdelava: počasno vreteno; barva
zunanje in notranje površine:
temno rjava; površina: gladka;
sestava:drobnozrnata masa z
grobimi primesmi; žganje: redukcijsko; trdota: trda; okras: ostenje
okrašeno z glavničenjem v motivu
vzporednih linij. V. 3 cm; š. 2,6
cm; db. 0,5 cm.
6.Obd. 18, SE 1000, kv. A3, Inv. št.
510:LJU;0053653
Odl. ostenja posode; izdelava: počasno vreteno; barva
zunanje in notranje površine:
temno rjava; površina: gladka;
sestava:drobnozrnata
masa;
žganje:
redukcijsko;
trdota:
trda; okras: ostenje okrašeno z
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8.Obd. 17; SE 1000, kv. A3, Inv. št.
510:LJU;0053651
Odl. dna posode; izdelava:
počasno vreteno; barva zunanje
in notranje površine: temno rjava;
površina: hrapava; sestava: drobnozrnata masa z grobimi primesmi; žganje: redukcijsko; trdota:
trda. pr. dna 12 cm; v. 1,4 cm; db.
0,6 cm.
9.Obd. 16; SE 1000, kv. A3, Inv. št.
510:LJU;0053650
Odl. dna posode; izdelava: hitro
vreteno; barva zunanje in notranje
površine: temno rjava; površina:
hrapava;
sestava:drobnozrnata
masa; žganje: redukcijsko; trdota:
trda. Pr. dna 6,3 cm; v. 2,1 cm; db.
0,7 cm.
10.Odb. 7; SE 1005; kv. A4, Inv. št.
510:LJU;0053641
Odl. izvihanega ravno odrezanega
ustja lonca z užlebitvijo na
zgornjem delu (2); izdelava: vreteno; barva zunanje in notranje
površine: temno rjava s sivočrnimi lisami; površina: groba;
sestava:drobnozrnata masa z grobimi primesmi; žganje: redukcijsko; trdota: trda. Pr. ustja 12,3 cm;
v. 2,3 cm; db. 0,6 cm.
11.Odb. 6; SE 1005, kv. A4, Inv. št.
510:LJU;0053640
Odl. ostenja posode; izdelava:
vreteno; barva zunanje in notranje
površine: temno rjava; površina:
groba; sestava:drobnozrnata masa
z grobimi primesmi; žganje:
redukcijsko; trdota: trda. okras:
ostenje je okrašeno z žlebom v
motivu valovnice. V. 1,7 cm; š. 1,6
cm; db. 0,5 cm.
12.Odb. 9; SE 1005, kv. A4, Inv. št.
510:LJU;0053643
Odl. ostenja posode; izdelava:
vreteno; barva zunanje površine:
bledo rjava; brava notranje
površine: temno rjava; površina:
groba; sestava:drobnozrnata masa;
žganje: nepopolno oksidacijsko;
trdota: trda. okras: ostenje je
okrašeno z glavničenjem v motivu
dvojne valovnice. V. 2,7 cm; š. 2,6
cm; db. 0,7 cm.
13.Obd. 8; SE 1005, kv.A4, Inv. št.
510:LJU;0053642
Odl. ostenja posode (6); izdelava:
vreteno; barva zunanje in notranje
površine: temno rjava; površina:

groba;
sestava:drobnozrnata
masa; žganje: redukcijsko; trdota:
trda. okras: ostenje je okrašeno
z vzporednimi z glavničenjem
vodoravnih linij med katerimi so
vbodi šila. V. 3,9 cm; db. 0,5 cm.
14.Obd. 11; SE 1005, kv. A4, Inv.
št. 510:LJU;0053648
Odl. dna posode; izdelava: vreteno; barva zunanje površine: temno rjava; barva notranje površine:
črna; površina: gladka; sestava:
finozrnata masa (porozna); žganje:
redukcijsko; trdota: trda. V. 0,5
cm; db. 0,7 cm.
15.Obd. 12; SE 1005, kv A4, Inv.
št. 510:LJU;0053646
Odl. dna posode; izdelava: vreteno; barva zunanje površine:
rjave lise; barva notranje površine:
temno rjava; površina: groba; sestava: drobnozrnata masa z grobimi
primesmi; žganje: redukcijsko; trdota: trda. Pr. dna 8cm; v. 2,1 cm;
db. 0,7 cm.
16.Obd. 5; SE 1005, kv. A4, Inv. št.
510:LJU;0053639
Odl. prstanastega dna posode;
izdelava: vreteno; barva zunanje
površine: temno rjava s črnimi
lisami; barva notranje površine:
temno rjava; površina: groba; sestava: drobnozrnata masa; žganje:
nepopolno oksidacijsko; trdota:
trda. Pr. dna 13 cm; v. 3 cm; db.
0,5 cm.; v. noge 0,1cm.
17.Obd. 10; SE 1005, kv. A4, Inv.
št. 510:LJU;0053644
Odl. prstanastega dna (piraunos??) posode; izdelava: vreteno;
barva zunanje površine: temno
rjava; barva notranje površine:
bledo rjave barve s temno rjavimi
lisami; zunanje površina: groba;
notranja površina gladka; sestava:
drobnozrnata masa; žganje: redukcijsko v končni fazi oksidacijsko;
trdota: trda. Pr. dna 12 cm; v. 2,4
cm; db. 0,5 cm.; v. noge 0,1cm.
18.Obd. 1; SE 1009, kv A4/5, Inv.
št. 510:LJU;0053635
Odl. ravnega ustja in ostenja
lonca; izdelava: prostoročna z dodelavo na ročnem vretenu; barva
zunanje površine: sivo-črna; barva
notranje površine: rjava s črnimi
lisami; površina: groba; sestava:
drobnozrnata masa; žganje: redukcijsko; trdota: trda. Pr. ustja 3,9
cm; v. 6,6 cm; db. 0,6 cm.
19.Obd. 14; SE 1000; kv. A5, Inv.
št. 510:LJU;0053648
Odl. izvihanega ravno odrezanega
ustja lonca z vidnim nosilcem za
pokrov; izdelava: vreteno; barva
zunanje površine: črna; barva
notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: drobnozrnata masa(porozna); žganje:
redukcijsko; trdota: trda. V. 2,4
cm; db. 0,6 cm.
20.Obd. 13; SE 1015; profil 2, Inv.
št. 510:LJU;0053647

Odl. na zunanjem robu dvakrat
konkavno profiliranega in na
notranji strani rahlo užlebljeno
izvihanega ustja posode; izdelava: hitro vreteno; barva zunanje
površine: bledo rjava; barva
notranje površine: črna; površina:
gladka;
sestava:
finozrnata
masa(porozna); žganje: redukcijsko v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda. Pr. ustja 21,6 cm; v. 2,7
cm; db. 0,4 cm.

SE 1000

2

1

3

4

7

6

5

8

9

SE 1005

11

10

12

14

13

15

16

SE 1009

17

SE 1015

SE 1014

18

19

20

T.1 Ivančna Gorica - Mrliška vežica. Vse keramika
M1:3
55

Tabla 2 – Novi center,
Gruča 2
FAZA I.

[1.] SE 3140; Sek 3; kv. O4; Akces.
št. S0070317
Odl. ostenja posode (3); izdelava:
prostoročna; barva zunanje površine:
rjava; barva notranje površine: sivo
rjava; površina: groba; sestava:
grobo zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: mehka. Dol. odl. 5,5 cm;

šir. odl. 6,5 cm (ni izrisano).
FAZA II: struga 3
2. Obd. 253; SE 3015=3009=2095;
Sek 3; kv. Z13; Akces. št. S0070022
Odl. ustja in ostenja skodele tipa SK
5 (3); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: temno
rjava; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko; trdota: mehka. Pr. ustja
17,5 cm, viš. 4,3 cm.
3. Obd. 167; SE 2095=3009=3015;
Sek 2; kv. X14; Akces. št. S0070089
Odl. ustja in ostenja lonca (3); izdelava: prostoročna; barva zunanje in
notranje površine: rjava; površina:
gladka;
sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: oksidacijsko; trdota: trda. Pr. ustja 27,4 cm;
viš. 1,7 cm.
4. PN 3005; Obd. 300; SE
3009=3015=2095; Sek 3; kv. W11;
Inv. št. 510:LJU;0043267
Skodela tipa SK 5; izdelava:
prostoročna; barva zunanje in
notranje površine: rjava; površina:
gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda; okras:
aplicirano rebro v obliki črke U. Pr.
ustja 16,5 cm; pr. dna 8 cm, viš. 12,5
cm.
5. PN 3002; Obd. 204; SE
3015=3009=2095; Sek 3; kv. X13;
Inv. št. 510:LJU;0053455
Skodela tipa SK 1/2; izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko;
trdota: trda. Pr. ustja 16,8 cm, pr. dna
7,7 cm, viš. 12,3 cm.
6. Obd. 168; SE 2095=3009=3015;
Sek 2; kv. X14; Akces. št. S0070296
Odl. miniaturne posodice tipa MP
3 (2); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rdečo
rjava; površina: gladka; sestava:
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fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda; okras: dve
vzporedni liniji vrezov na prehodu iz
vratu v trup. Največji obod 7,9 cm;
viš. 4 cm.
7. PN 2027; Obd. 256; SE
2095=3009=3015; Sek 2; kv. X14;
inv. št. 510:LJU;0043753
Skodela z ročajem tipa SK 1/2;
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: temno rjava; površina:
gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda; ročaj:
zgornji del ročaja ni ohranjen, spodnji del se nasloni na ostenje tik pod
največjim obodom. Pr. dna 3,8 cm,
viš. 4,9 cm.
8. Obd. 226; SE 3015=3009=2095;
Sek 3; kv. X13; Akces. št. S0070090
Odl. ustja in ostenja skodele
z ročajem tipa SK 5 (6); izdelava: prostoročna; barva zunanje in
notranje površine: rdeče rjava s sivo
črnimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;
trdota: trda; ročaj: zgornji del ročaja
se nasloni na ostenje tik pod ustjem,
spodnji del ni ohranjen. Pr. ustja 12,7
cm, viš. 3,9 cm.
9. Obd. 152; SE 2095=3009=3015;
Sek 2; kv. Z14; Akces. št. S0070088
Odl. ustja in ostenja skodele tipa SK
8 (2); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: oksidacijsko; trdota: trda. Pr. ust. 15,5 cm;
viš. 2, 6 cm.
10. Obd. 149; SE 2095=3009=3015;
Sek 2; kv. Z14; Akces. št. S0070087
Odl. ustja in ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rdeča z temno
rjavimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: drobno zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;
trdota: trda. Dol. odl. 2,1 cm; šir. odl.
3,4 cm.
11. Obd. 250; SE 3015=3009=2095;
Sek 3; kv. Z12; Akces. št. S0070031
Odl. ustja in ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje in notranje površine: sivo črna;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko;
trdota: trda. Dol. odl. 2,5 cm; šir. odl.
3,2 cm.
12. PN 3001; Obd. 295; SE
3015=3009=2095; Sek 3; kv. X13;
Akces. št. S0070315
Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rdeča s sivimi
lisami po celotni zunanji površini;
površina: gladka; sestava: drobno zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;

trdota: mehka; okras: aplicirana
rebra na ostenju; opomba: od ognja
sekundarno preoblikovano. Dol. odl.
7,9 cm; šir. odl. 9 cm.
13. Obd. 196; SE 2095=3009=3015;
Sek 2; kv. X14; Akces. št. S0070298
Odl. okrašenega ostenja posode (3);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rdeče rjava; barva notranje
površine: sivo črna; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda; okras:
aplicirano vodoravno rebro in barbotin na ostenju. Dol. odl. 6,5 cm; šir.
odl. 8,7 cm.
14. Obd. 150; SE 2095=3009=3015;
Sek 2; kv. Z14; Akces. št.S0070294
Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje in notranje površine: sivo črna;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko;
trdota: trda; okras:dve vzporedni
liniji vrezov na ostenju. Dol. odl. 2,4
cm; šir. odl. 2,8 cm.
15. Obd. 214; SE 3015=3009=2095;
Sek 3; kv. X13; Akces. št. S0070302
Odl. okrašenega ostenja posode (2);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rjava; notranje površine:
sivo črna; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda; okras: tri
vzporedne linije vrezov na ostenju.
Dol. odl. 1,8 cm; šir. odl. 2,5 cm.
16. PN 2030; Obd. 158; SE
2095=3009=3015; Sek 2; kv. Z14;
Akces. št. S0070017
Odl. ravnega dna s polkrožno preoblikovanim prehodom v ostenje
posode (12); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine in notranje
površine: temno rjava z rjavimi
lisami; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko; trdota: trda. Pr. dna 13,
5 cm; viš. 8,8 cm.
17. Obd. 160; SE 2095=3009=3015;
Sek 2; kv. X14; Akces. št. S0070016
Odl. ravnega dna s polkrožno preoblikovanim prehodom v ostenje
posode (3); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: rjava; barva
notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda. Pr. dna 12,8 cm; viš. 4,7 cm.
18. Obd. 184; SE 2095=3009=3015;
Sek 2; kv. X14; Akces. št. S0070140
Odl. ravnega dna z zaobljenim sedlastim prehodom v ostenje posode
(2); izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: temno rjava; površina:
gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda. Pr. dna
11, 3 cm; viš. 3,1 cm.

SE 2095=3009=3015

3
2

4

5

6

7

9

8

10

11

12
14

13

12

15

17

16
18

T.2 Ivančna Gorica - Novi center, Gruča 2. Vse keramika.
M. 1:3

57

Tabla 3 – Novi center,
Gruča 2
FAZA II: struga 3

1. Obd. 266; SE 1115=1117; Sek 1;
kv. H7; Akces. št. S0070023
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 1
(8); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rdečo
rjava; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: mehka. Pr. ustja 17, 5
cm; viš. 3,9 cm.
2. Obd. 267; SE 1115=1117; Sek 1;
kv. G6; Akces. št. S0070311
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 11
(15); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: sivo
rdeča; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: mehka; opomba: od
ognja sekundarno preoblikovano. Pr.
ustja 19,5 cm, viš. 5,8 cm.
3. Obd. 225; SE 1117=1115; Sek 1;
kv. H8; Akces. št. S0070026
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 9
(1); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rjava
z sivo črnimi lisami po celotni
površini; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda. Pr. ustja 17,7 cm;
viš. 4,5 cm.
4. Obd. 124; SE 1117=1115; Sek 1;
kv. H8; Inv. št. 510:LJU;0035638
Odl. ustja in okrašenega ostenja vrča
(7); izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rdeče rjava; barva
notranje površine: siva; površina:
gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko, trdota: mehka;
okras: na vratu poudarjen kaneliran
prehod v trup; opomba: od ognja
sekundarno preoblikovano. Pr. ustja
6,3 cm; viš. 8,2 cm.
5. Obd 409; PN 3042; SE 3134; Sek
3; kv. P11; Inv. št. 510:LJU;0053465
Stilizirana ženska figurina (3); izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rjava s temno rjavimi in
rdečimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda; okras: na sprednji strani sta dve
vzporedni plastični rebri, ki morda
ponazarjata pričesko v obliki kite.
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Na zadnji strani okras predstavlja
vtis ostrega šilastega predmeta. Viš.
7,8 cm; t. 77 g.
6. PN 3051; KRD 46/2009; SE 3134;
Sek 3; kv. P11; Akces. št. S0070406
Bronasta kroglica. Pr. 0,8 cm; t. 1 g.
7. Obd. 348; SE 3134; Sek 3; kv.
O10; Akces. št. S0070097
Odl. ustja in ostenja pithosa (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: sivo črna z rjavimi lisami
po celotni površini; površina: gladka;
sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda. Pr. ustja
27,3 cm; viš. 4,1 cm.
8. PN 3050; Obd. 363; SE 3134; Sek
3; kv. O10; Akces. št. S0070000
Odl. ustja in ostenja lonca z ročajem
tipa L 4 (1); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
temno rjava; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko; trdota: trda;
trakasti ročaj: zgornji del ročaja se
nasloni na ostenje tik pod ustjem,
spodnji del ni ohranjen. Pr. ustja 16
cm; viš. 3,2 cm.
9. Obd. 350; SE 3134; Sek 3; kv.
N10; Inv. št. 510:LJU;0053464
Skodela tipa SK 5; izdelava:
prostoročna; barva zunanje in
notranje površine: rjavo rdeča z
rjavimi lisami po celotni površini;
površina: groba; sestava: fino zrnata lončarska masa; redukcijsko, v
končni fazi oksidacijsko; trdota: trda;
okras: aplicirano rebro v obliki črke
U na ostenju. Pr. ustja 14 cm; pr. dna
5,7 cm, viš. 11,4 cm.
10. Obd. 349; SE 3134; Sek 3; kv.
O10; Akces. št. S0070098
Odl. ustja in ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: belo rjava; notranje
površine: sivo črna z rjavimi lisami
po celotni površini;površina: gladka;
sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda. Dol. odl.
2,3 cm; šir. odl. 5,4 cm.
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Tabla 4 – Novi center,
Gruča 2
FAZA II: struga 3

1. PN 3066; KRD 65/2010; SE
3137=3138; Sek 3; kv. M11; Inv. št.
510:LJU;0044079
Bronasta igla s kijasto glavico.
Glavica je okrašena z vodoravnimi
vrezi, med katerimi je vrezan motiv
smrekove vejice. Igla ima okrogel

presek. Dol. 13,3 cm; t. 6,2 g.
2. PN 3063; Obd. 364; SE
3137=3138; Sek 3; kv. L11; Inv. št.
510:LJU;0044233
Pithos z ročajema; izdelava:
prostoročna; barva zunanje površine:
rjava z rdečimi in temno rjavimi
lisami; barva notranje površine:
temno rjava; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda; okras: na
vratu poudarjen kaneliran prehod v
trup in trakasta ročaja na ostenju. Pr.
ustja 25,5 cm; pr. dna 14, 2 cm, viš.
32,4 cm.
3. Obd. 367; SE 3137=3138; SEK
3/N 11; Akces. št. S0070001
Odl. okrašenega ostenja pithosa z
ročajem (10); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: rjava;
barva notranje površine: sivo rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;

trdota: trda; okras: na vratu poudarjen kaneliran prehod v trup in trakasti
ročaj na ostenju. Največji obod 28,3
cm; viš. 19,3 cm.
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Tabla 5 – Novi center,
Gruča 2
FAZA II, struga 3

1. PN 3065; Obd. 359; SE
3137=3138; Sek ; kv. M11; Inv. št.
510:LJU;0053462
Odl. dna in ostenja okrašenega
pithosa z ročajem (12); izdelava:
prostoročna; barva zunanje površine:
rjava; barva notranje površine: temno rjava; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda; okras: bradavica in
trakasti ročaj na ostenju. Pr. dna 10
cm; viš. 12,6 cm.

sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda;
okras: linija vtisov na vratu. Pr. ustja
17 cm; pr. dna 7,9 cm, viš. 11,8 cm.

v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda; trakasti ročaj: zgornji in spodnji
del ročaja se nasloni na ostenje. Dol.
odl. 8,7 cm; šir. odl. 5,7 cm.

6. PN 3062; Obd. 362; SE
3137=3138; Sek 3; kv. L11; Inv. št.
510:LJU;0053461

11. PN 3070; Obd. 357; SE
3137=3138; Sek 3; kv. M11; Akces.
št. S0070320

Miniaturna posodica z ročajem tipa
MP 3; izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;
trdota: trda; trakasti ročaj: zgornji
del ročaja ni ohranjen, spodnji del se
nasloni na ostenje na maksimalnem
obodu; okras: poševne kanelure od
vratu do največjega oboda. Pr. ustja
6,5 cm; pr. dna 3 cm; viš. 8,3 cm.

Odl. ostenja z držajem posode (3);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rjava; notranje površine:
sivo črna; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota; trda; opomba: jezičasti
držaj se nahaja na ostenju. Dol. odl.
14,5 cm; šir. odl. 11,3 cm.

Odl. konkavnega dna z zaobljenim sedlastim prehodom v ostenje
posode (4); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
temno rjava; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko; trdota: trda. Pr.
dna 10,8 cm; viš. 3,9 cm.

2. Obd. 326; SE 3137=3138; Sek 3;
kv. O10; Akces. št. S0070007
Odl. ustja in ostenja okrašenega
lonca tipa L 13 (2); izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine:rjava; notranje površine:
sivo črna; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda; okras: aplicirano
poševno rebro pod ustjem oziroma
na vratu, na notranji strani roba ustja
je ohranjen nosilec pokrova. Pr. ustja
19,2 cm; viš. 3,5 cm.
3. Obd. 342; SE 3137=3138; Sek 3;
kv. L10; Akces. št. S0070095
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 1
(2); izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: sivo črna; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko trdota: trda. Pr. ustja 16,3 cm; viš. 3,3 cm.
4. Obd. 360; SE 3137=3138; Sek 3;
kv. O11; Akces. št. S0070271
Odl. ustja in ostenja okrašene sklede
tipa S 6 (3); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
temno rjava; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko; trdota: trda;
okras: na vratu poudarjen kaneliran
prehod v trup. Pr. ustja 15,3 cm; viš.
5,9 cm.
5. PN 3055; Obd. 354; SE
3137=3138; Sek 3; kv. N10; Inv. št.
510:LJU;0053463
Skodela tipa SK 5; izdelava:
prostoročna; barva zunanje in notranje površine: rjava; površina: gladka;

7. Obd. 335; SE 3137=3138; Sek 3;
kv. M10; Akces. št. S0070094
Odl. ustja in ostenja miniaturne
posodice z ročajem tipa MP 3 (5);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rjava s sivo
črnimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: drobno zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;
trdota: trda; trakasti ročaj: zgornji
del ročaja se nasloni na ustje, spodnji
del na največji obod. Pr. ustja 7 cm;
viš. 4 cm.
8. Obd. 322; SE 3137; Sek 3; kv.
N11; Akces. št. S0070093
Odl. ustja in ostenja posode (4);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rjava s temno
rjavimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda. Dol. odl. 4,5 cm; šir. odl. 5,1 cm.
9. Obd. 338; SE 3137=3138; Sek 3;
kv. M11; Akces. št. S0069992
Odl. ročaja z ostenjem posode (4);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rdeče rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda; trakasti ročaj: zgornji in spodnji del ročaja se nasloni na ostenje
največji obod. Dol. odl. 8,6 cm; šir.
odl. 8 cm.
10. Obd. 321; SE 3137=3138; Sek 3;
kv. N11; Akces. št. S0069989
Odl. ročaja z ostenjem posode (7);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rdeče rjave z rjavimi
lisami po celotni površini; barva
notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
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12. PN 3067; Obd. 358; SE
3137=3138; Sek 3; kv. M11; Akces.
št. S0070005
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Tabla 6 – Novi center,
Gruča 2
FAZA II: struga 3

1.
Obd.
201;
SE
3019=3008=2108=2097; Sek 2; kv.
Y; Akces. št. S0070012
Odl.
pekača
(1);
izdelava:
prostoročna; barva zunanje in
notranje površine: rjava z temno
rjavimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda. Pr. dna 31,3 cm; viš. 2,9 cm.

2. Obd. 341; SE 1266; Sek 1; kv.
K10; Akces. št. S0070152
Odl. ustja in ostenja skodele tipa SK
5 (1); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: sivo
črna z rdeče rjavimi lisami po celotni
površini; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko; trdota: trda; okras:
rogljast izrastek? na robu ustja. Pr.
ustja 13,8 cm; viš. 4,6 cm.
3. Obd. 366; SE 3240; Sek 3; kv.
O11; Inv. št. 510:LJU;0053460
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 13
(34); izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: sivo črna; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda; okras:
rogljast izrastek na robu ustja. Pr.
ustja 27,4 cm, viš. 4,5 cm.
4. Obd. 345; SE 3240; Sek 3; kv.
O11; Akces. št. S0070319
Odl. ustja in ostenja pithosa (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rjava s sivimi
lisami po celotni površini; površina:
groba; sestava: grobo zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda. Pr. ustja 27,3 cm; viš. 3 cm.
5. Obd. 344; SE 3240; Sek 3; kv.
M11; Akces. št. S0070172
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L
12 (1); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda. Pr. ustja 21,5 cm; viš. 6,8 cm.
6. Obd. 347; SE 3240; Sek 3; kv.
O10; Akces. št. S0070096
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 1
(2); izdelava: prostoročna; barva zunanje in notranje površine: sivo črna
z rjavimi lisami na notranji površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko;
trdota: trda. Pr. ustja 10,3 cm; viš. 3,3
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cm.
7. Obd. 346; SE 3240; Sek 3; kv.
O11; Akces. št. S0070175
Odl. ustja in ostenja posode (3);
izdelava: prostoročna; barva zunanje in notranje površine: rdeča s
sivimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
mehka; opomba: od ognja sekundarno preoblikovani odlomki. Dol. odl.
3 cm; šir. odl. 5,4 cm.
8. Obd. 323; SE 3240; Sek 3; kv.
O11; Akces. št. S0070151
Odl. ustja in ostenja z ročajem
posode (1); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: sivo črna z
rjavimi lisami po celotni površini;
notranje površine: rjava; površina:
gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: oksidacijsko, v končni
fazi redukcijsko; trdota: trda; trakasti
ročaj: zgornji del ročaja se nasloni
na ostenje tik pod ustjem, spodnji del
ni ohranjen. Dol. odl. 2 cm; šir. odl.
4,5 cm.
9. Obd. 334; SE 3240; Sek 3; kv.
N10; Akces. št. S0070318
Odl. okrašenega ostenja posode (2);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rjava; notranje površine:
sivo črna; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda; okras: aplicirana
bradavica na ostenju. Dol. odl. 2,5
cm; šir. odl. 2,5 cm.
10. Obd. 344_2; SE 3240; Sek 3; kv.
M11;
Odl. okrašenega ostenja posode (2);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rdeča; notranje površine:
rjava; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trota: trda; okras: aplicirano
rebro razčlenjeno z vtisi na ostenju.
Dol. odl. 4,5 cm; šir. odl. 4,3 cm.
11. Obd. 344_1; SE 3240; Sek 3; kv.
M11
Odl. ročaja posode (1); izdelava:
prostoročna; barva zunanje in notranje površine: rdeča; površina: gladka;
sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda; trakasti
ročaj: na ostenju. Dol. odl. 5,5 cm;
šir. odl. 4,5 cm.
12. PN 3053; Obd. 365; SE 3240;
Sek 3; kv. N11; Akces. št. S0070006
Odl. ravnega dna s polkrožno preoblikovanim prehodom v ostenje
posode (15); izdelava: prostoročna;

barva zunanje in notranje površine:
sivo črna; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko; trdota: trda. Pr. dna 11,5
cm; viš. 5,6 cm.

SE 3019= 3008=2108=2097

1

SE 1266

2

SE 3240
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T.6 Ivančna Gorica - Novi center, Gruča 2. Vse keramika.
M. 1:3
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Tabla 7 – Novi center,
Gruča 2
FAZAII: struga 3

1. Obd. 390; SE 3242; Sek 3; kv.
L10; Akces. št. S0070323
Odl. ustja in ostenja lonca z ročajem
tipa L 14 (27); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: rjava; barva
notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda; trakasti ročaj: spodnji del ročaja
se nasloni na največji obod, zgornji
del ni ohranjen. Pr. ustja 16,3 cm; viš.
18,5 cm.
2. PN 3070; Obd. 388; SE 3242; Sek
3; kv. L10; Akces. št. S0070322
Odl. okrašenega ostenja lonca tipa
L 5 (4); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: črna;
površina: spolirana; sestava: zelo
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko; trdota: trda; okras: na
vratu poudarjen kaneliran prehod v
trup. Največji obod 16,5 cm; viš. 4,6
cm.
3. Obd. 377; SE 3243; Sek 3; kv.
L10; Akces. št. S0070321
Odl. okrašenega ostenja pithosa (8);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: temno rjava; površina:
gladka;
sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda; okras: na vratu poudarjen kaneliran prehod v trup in bradavico obdano s kaneluro na ostenju. Največji
obod 30,4 cm; viš. 14 cm.
4. PN 3068; KRD 64/2010; SE
3235=3102=3132; Sek 3; kv. O10;
Inv. št. 510:LJU;0044076
Bronasta igla s bikonično glavico
in predrtim vratom tipa Paarstadl.
Glavica je okrašena s polkrožnimi in
ravnimi vrezi. Igla ima križno profiliran trup. Dol. 15,2 cm; t. 22,9 g.

5. PN 3071; Obd. 356; SE
3235=3132=3102; Sek 3; kv. O10;
Akces. št. S0069996
Odl. ročaja z ostenjem posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava s temno rjavimi
lisami; notranje površine: sivo črna;
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površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda; trakasti ročaj: zgornji in spodnji
del ročaja se nasloni na ostenje oziroma največji obod. Dol. odl. 6 cm;
šir. odl. 8,5 cm.
6. PN 1020; Obd. 403; SE 1141; Sek
1; kv. C9; Inv. št. 510:LJU;0053456
Lonec z ročajem tipa L 1; izdelava: prostoročna; barva zunanje in
notranje površine: rjavo rdeča s temno rjavimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda; okras: aplicirano rebro v obliki
girlande na ostenju; ročaj: zgornji del
ročaja se nasloni na ostenje tik pod
ustjem, spodnji del na največji obod.
Pr. ustja 9,5 cm, pr. dna 5,6 cm, viš.
11,5 cm.

SE 3242

2

1

SE 3243

3

SE 3235

SE 1141=1174

5
6

4

T.7 Ivančna Gorica - Novi center, Gruča 2. 1-3, 5-6 keramika; 4 bron.
M. 1-3, 5-6 =1:3; 4 = 1:2
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Tabla 8 – Novi center,
Gruča 2
FAZA II-III: sedimenti nad strugo 3

1. Obd. 271; SE 3014=3006; Sek 3;
kv. X12; Akces. št. S0070313
Odl. ustja in okrašenega ostenja lonca
tipa L 5 (5); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: rjava; barva notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda; okras: aplicirana bradavica ob-

površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda. Dol. odl. 4,5 cm; šir. odl. 6,7 cm.
7. Obd. 100; SE 1011=1037; Sek 1;
kv. G6; Akces. št. S0070164
Odl. ustja in ostenja lonca z ročajem
tipa L 5 (5); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: rdeče
rjava; notranje površine: sivo črna;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda; trakasti ročaj: zgornji del ročaja
se nasloni na ostenje tik pod ustjem,
spodnji del na največji obod. Pr. ustja: 16,6 cm; viš. 4,9 cm.
8. Obd. 315; SE 1011=1037; Sek 1;
kv. J7; Akces. št. S0070170

dana s kaneluro. Pr. ustja 17,3 cm;
viš. 5,9 cm.
2. Obd. 263; SE 3006=3014; Sek 3;
kv. W11; Akces. št. S0070306
Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rdeča; notranje površine:
temno rjava; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: nepopolno oksidacijsko;
trdota: trda; okras: dve vodoravni
aplicirani rebri na ostenju. Dol. odl.
2,4 cm; šir. odl. 1,9 cm.
3. Obd. 219; SE 1124=1080; Sek 1;
kv. G10; Akces. št. S0070035
Odl. ustja in ostenja posode (3);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko;
trdota: trda. Dol. odl. 2,7 cm; šir. odl.
4 cm.
4. Obd. 269; SE 1012; Sek 1; kv. G6;
Akces. št. S0070312
Odl. ostenja z držajem posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rdeča; notranje površine:
temno rjava; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda; opomba:
jezičasti držaj se nahaja na ostenju.
Dol. odl. 3,2 cm; šir. odl. 6,2 cm.
5. Obd. 268; SE 1012; Sek 1; kv. G6;
Akces. št. S0070011
Odl. ravnega dna s polkrožno preoblikovanim prehodom v ostenje
posode (5); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: rjava; barva
notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda. Pr. dna 6, 5 cm; viš. 5,4 cm.
6. Obd. 180; SE 1019; Sek 1; kv. G7;
Akces. št. S0070025
Odl. ustja in ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rjava s temno
rjavimi lisami po obeh površinah;
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Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 8
(4); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rjava
s temno rjavimi lisami po notranji
površini; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda. Dol. odl. 6,1 cm;
šir. odl. 6,1 cm.
9. Obd. 227; SE 1011=1037; Sek 1;
kv. F8; Akces. št. S0070124
Odl. ustja in ostenja z držajem
posode (1); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
rjava s sivo črnimi lisami po zunanji
površini; površina: gladka; sestava: drobno zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda; opomba:
jezičasti držaj se nahaja tik pod
ustjem. Dol. odl. 5 cm; šir. odl. 7,4
cm.
10. Obd. 101; SE 1011=1037; Sek 1,
kv. G6; Akces. št. S0070084
Odl. ustja in ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rjava; površina:
gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda. Dol.
odl. 2,4 cm; šir. odl. 3,9 cm.
11. Obd. 228; SE 1011=1037; Sek 1;
kv. D9; Akces. št. S0070305
Odl. okrašenega ostenja posode (3);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rjava; notranje površine:
temno rjava; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: mehka; okras:
dve poševni in štiri linearne linije
vrezov na ostenju; opomba: od ognja
sekundarno preoblikovano. Dol. odl.
4,3 cm; šir. odl. 4 cm.
12. Obd. 313; SE 1011=1037; Sek 1;
kv. K10; Akces. št. S0070009
Odl. dna in ostenja z ročajem posode
(2); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;
trdota: trda; ročaj: tik nad dnom. Pr.
dna 19,6 cm; viš. 3,4 cm.

[13] PN 1034; SE 1011=1037
(vrh), Sek. 1, kv. I 8; Inv. št.
510:LJU;0053515
Novec; Constans, Constantius II,
Constsntius Gallus ali Iulianus (348361), AE3, ?, RIC?
14. Obd. 195; SE 2003; Sek 2; kv.
X25; Akces. št. S0070033
Odl. ustja in ostenja skodele tipa SK
8 (1); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: oksidacijsko; trdota: trda. Pr. ustja 20,8 cm;
viš. 2,8 cm.
15. Obd. 165; SE 2003; Sek 2; kv.
Y33; Akces. št. S0070015
Odl. ustja in ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rdeča; barva notranje
površine: rjava z črnimi lisami po
celotni površini; površina: gladka;
sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: nepopolno oksidacijsko; trdota: trda. Dol. odl. 9,4 cm; šir. odl.
6,4 cm.
16. Obd. 003; SE 2003; Sek 2; kv.
W35; Akces. št. S0070276
Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rjava; notranje površine:
sivo črna; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda; okras: tri
vzporedne in dve poševni liniji vrezov na ostenju. Dol. odl. 3,6 cm; šir.
odl. 3,3 cm.
17. Obd. 165_1; SE 2003; Sek 2; kv.
Y33;
Odl. ostenja z držajem posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: svetlo rjava; notranje
površine: sivo črna; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda; opomba: jezičasti držaj se nahaja na ostenju. Dol. odl. 6 cm; šir. odl. 7,6 cm.
18. Obd. 165_2; SE 2003; Sek 2; kv.
Y33
Odl. ravnega dna s polkrožno preoblikovanim prehodom v ostenje
posode (1); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
svetlo rjava; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: mehka. Pr. dna
12,5 cm; viš. 5,2 cm.
19. Obd. 185; SE 2003; Sek 2; kv.
Z25; Akces. št. S0070014
Odl. ravnega dna s polkrožno preoblikovanim prehodom v ostenje
posode (3); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: rjava; barva
notranje površine: temno rjava z
rjavimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
mehka; okras: rogljast izrastek na
prehodu iz dna v ostenje. Pr. dna 8, 5

cm; viš. 2,8 cm .
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Tabla 9 – Novi center,
Gruča 2
FAZA III: struga 2

1. Obd. 361; SE 3103=3029 = 3072=
3223; Sek 3; kv. R12; Akces. št.
S0069999
Odl. ročaja z ostenjem posode (10);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: sivo črna z rjavimi lisami
po površini; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda; trakasti
ročaj: zgornji in spodnji del ročaja se
nasloni na ostenje oziroma največji
obod. Dol. odl. 8,9 cm; šir. odl. 11,3
cm.
2. PN 3039; SE 3174; Sek 3; kv. N
10; Akces. št. S0070407
Odlomek kroglaste glavice bronaste
igle. Igla ima okrogel presek. Ohr. d
= 0,9 cm, š1 = 0,5 cm, š2 = 0,3 mm,
t = 1 g.
3. PN 3024; KRD 79/2010; SE
3128=3100=3174=1024=
1049=1087=1262; Sek 3; kv. M10;
Akces. št. S0070404
Odlomek bronastega okova z zakovico. Okov je okrašen z vrezi in
iztolčenimi pikami. Dol. 2,5 cm; šir.
2,3 cm; t. 1,9 g; dol. zakovice 0,8 cm.
4. PN 3023; KRD 72/2010; SE 31
28=3100=3174=1024=1049=108
7=1262; Sek 3; kv. N10; Akces. št.
S0070405
Bronasta
zmečkana
kalotasta
pločevina. Pločevina je okrašena z
vrezi. Dol. 0,8 cm; šir. 2 cm; viš. 1,1
cm; t. 0,9 g.

jici za pritrditev, v njem pa so še vidni ostanki lesenega toporišča. Presek
skozi list je trapezoiden. Dol. 23,2
cm; največja. š. lista 2,8 cm; največja
š. tula 1,9 cm; t. 137,3 g.
7. PN 3130; KRD 60/2010; SE
3071=3027=3136=3101; Sek 3; kv.
AB 6; Inv. št. 510:LJU;0043970
Odlomek bronaste fibule. Dol. 8,7
cm; t. 12 g.

8. Obd. 370; SE 3101 = 3136 = 3027
= 3071; Sek 3; kv. Z 10; Akces. št.
S0070178
Odl. ustja in ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje in notranje površine: sivo črna;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko;
trdota: trda. Dol. odl. 6,1 cm; šir. odl.
9,8 cm.
9.
Obd.
311;
SE
3136=3027=3071=3101; Sek 3; kv.
M 11; Akces. št. S0070316
Odl. ravnega dna z ostrim prehodom
v ostenje posode (1); izdelava: na
počasnem vretenu; barva zunanje
in notranje površine: siva; površina:
gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko; trdota:
trda; opombe: grafitna keramika. Pr.
dna 11,8 cm; viš. 2,8 cm.

5.
Obd.
307;
SE
3128=3100=3174=1024=1049=
1087=1262; Sek 3; kv. N10; Akces.
št. S0070092
Odl. ustja in ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: temno rjava; notranje
površine: sivo črna; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda. Dol.
odl. 3 cm; šir. odl. 2,6 cm.
6. PN 3022; KRD 66/2010; SE 31
28=3100=3174=1024=1049=10
87=1262; Sek 3; kv. O9; Inv. št.
510:LJU;0044338
Železna plamenasta sulična ost z
dolgim tulom. Na tulu ima dve lukn-

10. PN 2010; SE 2022; Sek 2; kv.
AA27; Akces. št. S0070420
Odl. železnega predmeta. Viš. 5,6
cm; t. 15,4 g..
11. Obd. 125; SE 2035; Sek 2; kv.
W19; Inv. št. 510:LJU;0043343
Stožčasto vretence (1); izdelava:
prostoročna; barva zunanje površine:
sivo črna z rjavimi lisami po celotni
zunanji površini; površina: gladka;
sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko; trdota: trda;
okras: vrezi po celotni površini. Pr.
1,6 cm; viš. 1,3 cm.
12. Obd. 118; SE 2043; Sek 2; kv.
W19; Akces. št. S0069982
Odl. svitka (1); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
rdeča; površina: gladka, od vode
sekundarno preoblikovana; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
nepopolno oksidacijsko; trdota: trda.
Dol. odl. 2,5 cm; viš. odl. 3,3 cm.
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Tabla 10 – Novi center,
Gruča 2
FAZA III

1. PN 1015; Obd. 203; SE
1010=1035=3125=1036; Sek 1; kv.
E8; Akces. št. S0070043
Odl. ustja z ostenjem okrašenega
pithosa tipa P 1 (14); izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rdečo rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa; žganje: oksidacijsko; trdota: trda; okras: na vratu
poudarjen kaneliran prehod v trup.

okras: plastično vodoravno rebro na
ostenju. Pr. ustja 11,5 cm, viš. 5,6 cm.

na ustje, spodnji del ni ohranjen. Dol.
odl. 3,4 cm; šir. odl. 4,7 cm.

6.
Obd.
220;
SE
1010=1035=3125=1036; Sek 1; kv.
G 8; Akces. št. S0070304

12. Obd. 135; SE 2010; Sek 2; kv.
Y30; Akces. št. S0070086

Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rdeča; površina: gladka;
sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda;
okras: aplicirano rebro razčlenjeno z
vtisi na ostenju. Dol. odl. 4,1 cm; šir.
odl. 4,3 cm.
7. Obd. 074; SE 2010; Sek 2; kv
W26; Akces. št. S0070048
Lonec z mandeljnasto oblikovanim
ustjem (4); izdelava: na vretenu;
barva zunanje in notranje površine:
rjava; površina: hrapava; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko; trdota: trda; . Pr. ustja
11,4 cm; pr. dna 7,8 cm.

Pr. ustja 17 cm; viš. 12,2 cm.
2. PN 1005; Obd. 032; SE
1010=1035=3125=1036; Sek 1; kv.
G7; Akces. št. S0070162
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 11
(3); izdelava:prostoročna; barva zunanje in notranje površine: temno
rjava z rumenimi lisami po celotni
zunanji površini; površina: gladka; sestava : fino zrnata lončarska
masa; žganje: redukcijsko; trdota:
trda; opomba: na notranji strani, tik
pod ustjem sledi glajenja. Pr. ustja
24,9cm; viš. 4,2 cm
3.
Obd.
121;
SE
1010=3125=1035=1036; Sek 1; kv.
C 9, C 8; Akces. št. S0070168
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 3/2
(2); izdelava: prostoročna; barva
zunanje površine: rdeča; notranje
površine: temno rjava; površina:
gladka; sestava: fino zrnata lončarska
masa; žganje: nepopolno oksidacijsko; trdota: trda. Pr. ustja 21,4 cm,
viš. 4,7 cm.
4. PN 1006; Obd. 077; SE
1010=1035=3125=1036; Sek 1; kv.
F 7; Akces. št. S0070018
Odl. ostenja in dna vrča (15); izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rdeče rjava; barva notranje
površine: temno rjava z rjavimi
lisami po celotni notranji površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko, trdota:
trda; okras: na vratu poudarjen kaneliran prehod v trup. Pr. dna 4,5 cm;
viš. 9,7 cm.
5.
Obd.
120;
SE
1035=1036=1010=3125; Sek1; kv. B
8, C 8; Akces. št. S0070085
Odl. ustja in okrašenega ostenja
skodelice tipa SKO 4 ( 1); izdelava:
prostoročna; barva zunanje površine:
rdeča; notranje površine: temno
rjava z rjavimi lisami po celotni
površini; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
nepopolno oksidacijsko; trdota: trda;
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Odl. ustja in ostenja posode (4);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko;
trdota: mehka. Dol. odl. 2,8 cm; šir.
odl. 3,7 cm.
13. Obd. 13; SE 2010; Sek 2; kv.
AA35; Akces. št. S0070283
Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rjava; notranje površine:
sivo črna; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi

8. Obd. 199; SE 2010; Sek 2; kv.
Z28; Akces. št. S0070028
Odl. ustja in ostenja z ročajem
posode (1); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
rjava; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda; ročaj: zgornji del
ročaja se nasloni na ostenje tik pod
ustjem, spodnji del ni ohranjen. Pr.
ustja 13,6 cm; viš 3,5 cm.
9. Obd. 092; SE 2010; Sek 2; kv.
Y36; Akces. št. S0070050
Odl. ustja in ostenja pososde (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rdečo rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
mehka. Pr. ustja 11, 5 cm; viš. 2 cm.
10. Obd. 110; SE 2010; Sek 2; kv.
X31; Inv. št. 510:LJU;0043257
Miniaturna posodica (1); izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: temno rjava z

oksidacijsko; trdota: trda; okras: dve
vzporedni in štiri poševne linije vrezov na ostenju. Dol. odl. 3,5 cm; šir.
odl. 4,7 cm.
14. Obd. 174; SE 2010; Sek 2; kv.
AA26; Akces. št. S0070297
Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rdeča; notranje površine:
sivo črna; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda; okras: aplicirana
bradavica na ostenju. Dol. odl. 4,7
cm; šir. odl. 4,6 cm.
15. Obd. 021; SE 2010; Sek 2; kv.
AA19; Akces. št. S0069983
Odl. svitka (1); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
rdeča z rjavimi lisami po celotni
zunanji površini; površina: gladka;
sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda; opomba:
od vode sekundarno preoblikovano.
Dol. odl. 3,4 cm; viš. odl. 4,6 cm.
16. PN 2009; Obd. 162; SE
2010; Sek 2; kv. AA 28; Inv. št.
510:LJU;0043969

rjavimi lisami po celotni površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko;
trdota: trda. Pr. ustja 4,8 cm, pr. dna
3 cm; viš. 2,5 cm.
11. Obd. 109; SE 2010; Sek 2; kv.
X29; Akces. št. S0070166
Odl. ustja in ostenja z ročajem
posode (2); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
rjava z rdečimi lisami po notranji
površini; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda; trakasti ročaj s kaneluro; zgornji del ročaja se nasloni

Kamnita utež (1). Identifikacija
kamnine: meljevec. Pr. 3,3 cm, deb.
0,8 cm, t. 15,3 g.
17. PN 2028; SE 2010; Sek 2; kv.
Z25; Inv. št. 510:LJU;0053459
Odl. kamnitega obeska z luknjico za
obešanje (1); Identifikacija kamnine:
tuf. Viš: 6,5 cm; t. 17 g.
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Tabla 11 – Novi center,
Gruča 2
FAZA III

1. Obd. 303; SE 3003=2052; Sek 3;
kv. R10; Akces. št. S0070019
Odl. ustja z ostenjem sklede tipa S
1 (3); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: temno
rjava; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko; trdota: trda. Pr. ustja 27
cm; viš. 4,2 cm.
2. Obd. 264; SE 3003=2052; Sek 3;
kv. W13; Akces. št. S0070119
Odl. ustja in ostenja sklede tipa S 3
(8); izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: temno rjava; površina:
gladka;
sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdora:
trda. Pr. ustja 25,3 cm; viš. 4,5 cm.
3. Obd. 205; SE 3003=2052; Sek 3;
kv. W8; Akces. št. S0070300
Odl. ustja in ostenja z ročajem
posode (2); izdelava: prostoročna;
barva zunanje in notranje površine:
rjava z rdečimi lisami po notranji
površini; površina: gladka; sestava:
fino zrnata lončarska masa; žganje:
redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda; trakasti ročaj:
zgornji del ročaja se nasloni na ustje,
spodnji del ni ohranjen. Dol. odl. 2,1
cm; šir. odl. 4,1 cm.
4. Obd. 264a; SE 3003=2052; Sek 3;
kv. W13
Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: temno rjava; površina:
gladka;
sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdora:
trda; okras: aplicirano vodoravno rebro na ostenju. Ohr. dol. 3,9 cm; ohr.
šir. 5,7 cm.
5. Obd. 298; SE 3003=2052; Sek 3;
kv. M10; Akces. št. S0069986
Odl. nogice keramične figurine (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rjava; površina: gladka;
sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda. Viš. 1 cm;
sp. šir. odl. 2,8 cm.
6. PN 1028; Obd. 278; SE 1210; Sek
1; kv. K8; Akces. št. S0070484
Odl. ustja in ostenja vrča ali vaze s
kroglasto oddebeljenim ustjem, temna namizna lončenina (3); izdelava:
na vretenu; barva površine: 2.5Y 4/1
temno siva; barva preloma: 10YR
7/1 svetlo siva; površina: hrapava;
sestava: zelo redki vključki, veliki
do 0,1 mm, sljuda, temno sivi delci;
žganje: redukcijsko; trdota: trda; faktura: TN1. Viš. 4 cm; pr. ustja 9,6 cm.
7. PN 1029; Obd. 279; SE 1210; Sek
1; kv. K 8; Akces. št. S0070479
Odl. ustja, ročaja in ostenja vrča, s
trikotnim ustjem, svetla namizna
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lončena (2); izdelava: na vretenu;
barva preloma: 10YR 8/3 zelo bledo
rjava; površina: mazava; sestava:
zelo redki vključki, veliki do 0,2
mm, beli delci; žganje: oksidacijsko;
trdota: zelo mehka; faktura: SN. Viš.
3,4 cm; pr. ustja 2,4 cm.

15. SC 1024; SE 1210; Sek 1; kv. K
8; Inv. št. 510:LJU;0053507
Modra steklena jagoda. Dol: 0,5 cm;
T: 0,3 g.

8. Obd. 282; SE 1210; Sek 1; kv. K 8;
Akces. št. S0070474
Odl. ustja, ostenja in dna trinožnika,
kuhinjska lončenina (12); izdelava: na vretenu; sestava: zelo gosti
vključki, veliki do 0,2 cm, delci zdrobljene keramike: pesek, organski
vključki; žganje: stihijsko; trdota:
trda; faktura: KK. Viš. 4,5 cm; pr.
ustja 17,8 cm.
9. Obd. 283; SE 1210; Sek 1; kv. K 8;
Akces. št. S0070470
Odl. ustja in ostenja trinožnika z utorom na ustju, kuhinjska lončenina;
izdelava: na vretenu; sestava: zelo
gosti vključki, veliki do 0,2 cm, delci
zdrobljene keramike: pesek, organski vključki; žganje: stihijsko; trdota:
trda; faktura: KK. Viš. 3,7 cm; pr.
ustja: 19,9 cm.
10. Obd. 284; SE 1210; Sek 1; kv. K
8; Akces. št. S0070503
Odl. dna in ostenja posode, temna
namizna lončenina (2); izdelava: na
vretenu; barva površine: 10YR 4/1
temno siva; barva preloma: 10YR
5/4 rumenkasto rjava; sestava: zelo
redki vključki, veliki do 0,3 mm, sivi
delci, sljuda; žganje: oksidacijsko, v
končni fazi vzpostavljen proces dimljenja; trdota: trda; faktura: TN. Dol.
odl. 0,5 cm; šir. odl. 10 cm; viš. 1,7
cm; pr. dna 8,2 cm.
11. Obd. 285; SE 1210; Sek 1; kv. K
8; Akces. št. S0070504
Odl. vrča, temna namizna lončenina
(5); izdelava: na vretenu; barva
površine: 10YR 4/1 temno siva; barva preloma: 10YR 5/4 rumenkasto
rjava; sestava: zelo redki vključki,
veliki do 0,3 mm, sivi delci, sljuda;
žganje: oksidacijsko, v končni fazi
vzpostavljen proces dimljenja; trdota: trda; faktura: TN. Viš. 5,4 cm;
pr. ustja 13,6 cm.
12. PN 1027; Obd. 302; SE 1210;
Sek 1; kv. K 8; Akces. št. S0070505
Skleda, temna namizna lončenina
(18); izdelava: na vretenu; barva
površine: 10YR 4/1 temno siva; barva preloma: 10YR 5/4 rumenkasto
rjava; sestava: zelo redki vključki,
veliki do 0,3 mm, sivi delci, sljuda;
žganje: oksidacijsko, v končni fazi
vzpostavljen proces dimljenja; trdota: trda; faktura: TN. Viš. 7,1 cm;
pr. ustja 20,2 cm.
13. SC 1024; SE 1210; Sek 1; kv. K
8; Inv. št. 510:LJU;0053507
Rdeča steklena jagoda. Dol. 0,9 cm;
T: 0,3 g.
14. SC 1024; SE 1210; Sek 1; kv. K
8; Inv. št. 510:LJU;0053507
Modra steklena jagoda. Dol: 0,4 cm;
T: 0,3 g.

16. Obd. 378; SE 1303, sek.1; kv: J
2; Akces. št. S0070456
Odl. ustja in ostenja vrča z izlivkom,
svetla namizna lončenina (3); izdelava: na vretenu; barva površine:
7.5YR 7/6 rdečkasto rumena; barva
preloma: 5YR 7/8 rdečkasto rumena;
sestava: zelo redki vključki, veliki do
0,2 mm, delci zdrobljene keramike,
sljuda, beli, sivi, rjavi delci; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
SN1. D: 0,5 cm; Pr.u.: 3,9 cm; V: 5
cm; T: 27,9 g.
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Tabla 12 – Novi center,
Gruča 2
FAZA IV

1. PN 1024; KRD 8/2009; dist. 1355;
SE 1076; Sek 1; kv. H 2; Akces. št.
S0070419
Železen žebelj s pravokotnim steblom in zatolčeno glavico. Viš. 4,9
cm; šir. odl.: 0,6 cm; t. 7,8 g.

šir. glavice 1,6 cm; t. 13 g.

5; Akces. št. S0070491

10. PN 1052; KRD 69/2010; dist.
1402; SE 1093; Sek 1; kv. H2; Inv. št.
510:LJU;0053509

Odl. lonca z izvihanim ustjem,
kuhinjska lončenina (5); izdelava: na
vretenu; površina: hrapava; sestava:
zelo gosti vključki, veliki do 1,5 mm,
apnenčev pesek, kremen, zdrobljena
keramika; žganje: stihijsko, trdota:
zelo trda; faktura: KK 2. Viš 4,3 cm;
pr. ustja: 13,6 cm.

Močno profilirana bronasta fibula;
tip: Alm.68r. Dol. odl. 4,5 cm, pr.
igle 0,2 cm; t. 10 g.

17. Obd. 384; SE 3039; Sek 3; kv. S
5; Akces. št. S0070492

2. PN 1043; KRD 36/2009; dist.
1410; SE 1076; Sek 1; kv. H 3; Akces.
št. S0070388
Železen žebelj s steblom kvadratnega preseka. Viš. 4 cm; t. 1,6 g.
3. PN 1043; KRD 36/2009; dist.
1410; SE 1076; Sek 1; kv. H 3;
Železen žebelj s steblom pravokotnega preseka in zatolčeno glavico
nepravilen oblike. Viš. 3,8 cm; pr.
glave 1,5 cm; t. 3,6 g.
4. PN 1044; KRD 40/2009; dist.
1417; SE 1076; Sek 1; kv. H 3; Inv. št.
510:LJU;0053510
Železen žebljiček za obuvalo s steblom kvadratnega preseka in stožčasto
glavico. Viš. 1,6 cm; pr. glavice 0,9
cm; t. 1,3 g.
5. PN 1061; KRD 89/2010; dist.
1437; SE 1076; Sek 1; kv. J 3; Inv. št.
510:LJU;0053512
Močno profilirana bronasta fibula;
tip: Alm.68r. Dol. odl. 5,5 cm; pr.
igle 0,2 cm; t. 12,5 g.

11. Obd. 248; SE 1127; Sek 1; kv. F
2; Akces. št. S0070509
Odl. ustja čaše, svetla namizna
lončenina; izdelava: na vretenu;
barva preloma: 10YR 8/3 zelo bledo
rjava; površina: mazava; sestava:
zelo redki vključki, veliki do 0,2
mm, beli delci; žganje: oksidacijsko;
trdota: zelo mehka; faktura: SN. Dol.
odl. 0,3 cm; šir. odl. 4,5 cm; viš. 3,1
cm; pr. ustja.: 15,2 cm.
12. Obd. 404; SE 1152; Sek 1; kv. I
2; Akces. št. S0070488
Trije odl. ustja in ostenja krožnika,
svetla namizna lončenina s premazom; izdelava: na vretenu; barva
preloma: 7.5YR 6/4-7/6 rdečkasto
rumena, barva premaza: 2.5YR 6/8
rdeča, 2.5YR 3/6 temno rdeča; sestava: redki vključki, veliki do 2 mm,
delci zdrobljene ker., sljuda, beli delci; žganje: oksidacijsko, trdota: mehka; okras: premaz na obeh površinah;
faktura: SPREM. Pr. ustja 22,5 cm;
viš. 4,5 cm.
13. PN 1021; SE 1160; Sek 1; kv. G
3; Akces. št. S0070494

6. Obd. 333; SE 1093; Sek 1; kv. I 4;
Akces. št. S0070489
Dno in ostenje lonca, kuhinjska lončenina (28); izdelava:
prostoročna;
zunanja
površina
metličena; površina: hrapava; sestava: zelo gosti vključki, veliki do 1,5
mm, apnenčev pesek, kremen, zdrobljena keramika; žganje: stihijsko,
trdota: zelo trda; faktura: KK2. Viš.
8,9 cm; pr. dna 11 cm.
7. PN 1062; SE 1093; Sek 1; kv. L 3;
Akces. št. S0070501
Odl. ročaja vrča, prozorno zelenkasto steklo. Šir. odl. 1,9 cm; dol. odl.
2,1 cm.
8. PN 1054; KRD 26/2009; dist.
1419; SE 1093; Sek 1; kv. H 2; Akces.
št. S0070390
Železen žebelj s steblom kvadratnega preseka in ovalno glavico. Viš.
4,8 cm; šir. glavice 1,4 cm; dol. odl.
0,6 cm; t. 11,3 g.
9. PN 1056; KRD 27/2009; dist.
1420; SE 1093; Sek 1; kv. J 3; Akces.
št. S0070391
Železen žebelj s steblom pravokotnega preseka in pravokotno
zatolčeno glavico. Dol. odl.: 3 cm;
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Prstanasto dno čaše, prosojno olivnozeleno steklo. Viš. 0,8 cm; pr.
dna 4,1 cm.
14. Obd. 294; SE 1247=3039=3122;
Sek 1; kv. J 3; Akces. št. S0070512
Ustje vrča, trikotnega preseka, svetla
namizna lončenina (2); izdelava: na
vretenu; barva površine: 7.5YR 7/6
rdečkasto rumena; barva preloma:
5YR 7/8 rdečkasto rumena; sestava: zelo redki vključki, veliki do
0,2 mm, delci zdrobljene keramike,
sljuda, beli, sivi, rjavi delci; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
SN1. Viš. 2,4 cm; pr. ustja 4,5 cm.
15. Obd. 339; SE 3122; Sek 3; kv. M
5; Akces. št. S0070490
Odl. ustja in ostenja krožnika, svetla
namizna lončenina s premazom (4);
izdelava: na vretenu; barva preloma:
7.5YR 6/4-7/6 rdečkasto rumena,
barva premaza: 2.5YR 6/8 rdeča,
2.5YR 3/6 temno rdeča; sestava:
redki vključki, veliki do 2 mm, delci
zdrobljene ker., sljuda, beli delci;
žganje: oksidacijsko, trdota: mehka;
okras: premaz na obeh površinah;
faktura: SPREM. Viš. 3,8 cm; pr.
ustja 29,6 cm.
16. Obd. 371; SE 3039; Sek 3; kv. V

Dno in ostenje lonca, kuhinjska
lončenina (2); izdelava: na vretenu;
površina: hrapava; sestava: zelo
gosti vključki, veliki do 0, 3 cm,
apnenčev pesek, kremen, zdrobljena
keramika, žganje: stihijsko; trdota:
zelo trda; faktura: KK 1. Viš 3,3 cm;
pr. dna 25,2 cm.
18. PN 3101; KRD 21/2009; dist.
1188; SE 3039; Sek 3; kv. S 5; Akces.
št. S0070411
Železen trakast predmet. Dol. odl.
3,7 cm; t. 3,5 g.
19. PN 3106; dist. 1520; SE 3039;
Sek 3; kv. T 5; Akces. št. S0070385
Srebrn predmet z dvema zankama iz
žice, okroglega preseka. Dol. odl. 3,3
cm; t. 1 g.
[20] PN 3097; SE 3039, Sek. 3, kv. S
5; Inv. št. 510:LJU;0053528
Novec; Gallien (265-266), An, Rom,
RIC 236K:MIR 569a, fragmentiran
[21] PN 3100; SE 3039, Sek. 3, kv. S
5; Inv. št. 510:LJU;0053522
Novec; Antonij Pij (M. Avrelij) (157158), D, Rom, RIC - (ad475a)
[22] PN 3096; SE 3039, Sek. 3, kv. S
5; Inv. št. 510:LJU;0053533
Novec; Julijsko-klavdijska dinastija
(27-68BC), As, -, RIC?, polovičen
[23] PN 3019; SE 3122=3039=1247,
Sek. 3, kv. R5; Inv. št.
510:LJU;0053520
Novec; Klavdij II (268-270), An , ?,
RIC?
[24] PN 3080; SE 3039, Sek. 3, kv.
W5; Inv. št. 510:LJU;0053518
Novec; Valentinijan I., Valens, Gratianus ali Valentinijan II (364-378),
AE 3, ?, RIC?
25. PN 1017; SE 1084; Sek 1; kv. C2;
Inv. št. 510:LJU;0053457
Kroglasta jagoda tipa Riha 11.11 iz
neprosojne črne steklene paste; Pr.
0,7 cm ; t. 1 g
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T.12 Ivančna Gorica - Novi center, Gruča 2. 1-4, 8, 9, 18 železo; 5, 10, 19 bron; 6,7,11-12,14-17 keramika; 13, 20
steklo M. 1-5, 8-10, 18-20=1:2; 6, 11-17=1:3
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Tabla 13 – Novi center,
Gruča 2
FAZA V: struga 1

1. Obd. 310; SE 3046; Sek 3; kv. S 4;
Akces. št. S0070507
Dno lonca, temna namizna lončenina;
izdelava: na vretenu; barva površine:
2.5Y 4/1 temno siva; barva preloma:
10YR 7/1 svetlo siva; površina: hrapava; sestava: zelo redki vključki,
veliki do 0,1 mm, sljuda, temno sivi
delci; žganje: redukcijsko; trdota:
trda; faktura TN 1. Viš. 1,8 cm; pr.
dna 8,8 cm.

preseka. Dol. odl. 8,1 cm; pr: 0,3 cm;
t. 6,3 g.
9. PN 3049; KRD 88/2010; dist.
1339; SE 3047; Sek 3; kv. S 5; Inv. št.
510:LJU;0053514
Železno dleto. Dol. odl. 43 cm; šir.
odl. 3,7 cm; t. 1719,8 g.
10. PN 3112; KRD 24/2009; dist.

2. PN 3040; KRD 18/2009; dist.
1480; SE 3046; Sek 3; kv. S 5; Akces.
št. S0070424
Železna zakovica. Viš. 4,2 cm; dol.
odl. 0,3 cm; t. 3,8 g.
3. Obd. 392; SE 3049; Sek 3; kv. V 6;
Akces. št. S0070495
Dno in ostenje vrča ali vaze, temna
namizna lončenina s premazom (4);
izdelava: na vretenu; barva površine:
2.5Y 5/1 siva; barva premaza: 2.5Y
2.5/1 črna; barva preloma: 2.5Y 7/2
svetlo siva; površina: gladka; sestava: redki vključki, veliki do 0,5
mm, drobni beli in temno sivi delci;
žganje: redukcijsko; trdota: trda;
okras: temen, zelo slabo ohranjen
premaz na obeh površinah; faktura:
TPREM. Viš. 4,6 cm; pr. dna 4,1 cm.
4. Obd. 396; SE 3049; Sek 3; kv U 5,
V 6, Z 6; Akces. št. S0070498
Odl. ustja in ostenja vrča ali vaze,
svetla namizna lončenina (13); izdelava: na vretenu; barva površine:
7.5YR 7/6 rdečkasto rumena; barva
preloma: 5YR 7/8 rdečkasto rumena;
sestava: zelo redki vključki, veliki do
0,2 mm, delci zdrobljene keramike,
sljuda, beli, sivi, rjavi delci; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:
SN 1. Viš. 7,8 cm; pr. ustja 13,7 cm.
5. PN 3070; Obd. 393; SE 3049; Sek
3; kv. V6; Akces. št.; S0070114
Odl. ustja in okrašenega ostenja
posode (1); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: rjava; barva notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko; trdota: trda; okras: barbotin na ostenju.
Dol. odl. 4 cm; šir. odl. 3,7 cm.
6. PN 3036; KRD 81/2010; dist.
1508; SE 3049; Sek 3; kv. Q 5; Akces.
št. S0070418
Odl. bronastega kavljastega predmeta. Dol. odl. 1,6 cm; t. 0,9 g.
7. PN 3011; KRD 34/2009; dist.
1490; SE 3047; Sek 3; kv. M 6; Akces. št. S0070403
Odl. bronastega loka in peresovine
fibule. Dol. odl. 2,6 cm; šir. odl. 2,6
cm; t. 13,1 g.
8. PN 3069; KRD 30/2009; dist.
1504; SE 3047; Sek 3; kv. P 3; Akces.
št. S0070426
Železni paličast predmet okroglega
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1185; SE 3050; Sek 3; kv. Z 6; Akces.
št. S0070409
Železen trakast predmet. Dol. odl. 4
cm; šir. odl. 0,8 cm; t. 2,3 g.
11. PN 3077; KRD 44/2009; dist.
1449; SE 3060; Sek 3; kv. N 4; Akces.
št. S0070402
Bronast trakast predmet z zanko. Dol.
odl. 4,4 cm; šir. odl. 0,5 cm; t. 0,8 g.
12. Obd. 306; SE 3060; Sek 3; kv. O
5; Akces. št. S0070506
Odl. ostenja posode, kuhinjska
lončenina (3); izdelava: prostoročna;
površina: hrapava; sestava: zelo gosti
vključki, veliki do 0, 3 cm, apnenčev
pesek, kremen, zdrobljena keramika,
žganje: stihijsko; trdota: zelo trda;
faktura: KK 1. Dol. odl. 13,3 cm; šir.
odl. 9,3 cm.
13. PN 3090; KRD 41/2009; dist.
1464; SE 3113; Sek 3; kv. S 5; Akces.
št. S0070423
Železen žebelj s steblom pravokotnega preseka in poškodovano glavico. Viš. 4 cm; dol. odl. 0,4 cm; t. 4,9
g.
14. PN 3095; KRD 71/2010; dist.
1442; SE 3113; Sek 3; kv. U 5; Akces.
št. S0070401
Bronasta pločevinasta aplika z
odprtino za zakovico. Viš. 3,1 cm; šir.
odl. 0,5 cm; t. 1,6 g.
15. PN 3093; KRD 68/2010; dist.
1530; SE: 3113; Sek 3; kv. U 5; Akces. št. S0070429
Železen trakast predmet; S-oblike.
Dol. odl. 14,5 cm; šir. odl. 4,4 cm;
t. 478,7 g.
[16] PN 3094; SE 3113, Sek. 3,
kv.U5; Inv. št. 510:LJU;0053516
Novec; Avgust (16BC), As, Rom,
RIC 373

SE 3046
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1
2

SE 3049

7

3
4

8

5

6

SE 3060

SE 3050

11

10

12

SE 3113

13

14

9
15

T.13 Ivančna Gorica - Novi center, Gruča 2. 1, 3-5, 12 keramika; 2,8,9,10,11,13,15 železo; 6, 14 bron
M. 1, 3-5, 12=1:3; 2,8,9,10,11,13-15=1:2
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Tabla 14 – Novi center,
Gruča 2

palice 36,2 cm; kavlja 7,4 cm; dol.
palice in kavlja: 0,6 cm, pr. obroča 1:

Železen trakast okov z odprtinama
za žeblje ali zakovice. Dol. odl. 24,3
cm; šir. odl. 3,8 cm; t. 222,9 g.

FAZA V: struga 1

1. Obd. 275; SE 3084; Sek 3; kv. X
5; Akces. št. S0070511
Odl. ostenja posode, z žigosanim
okrasom in rebrom, glazirana rimska
lončenina; izdelava: na vretenu; barva preloma: 5YR 7/6-7/8 rdečkasto
rumena; barva glazure: zlata; sestava: zelo redki vključki, veliki do 0,5
mm, delci zdrobljene ker.; žganje:
oksidacijsko; trdota: mehka; okras:
glazura na obeh površinah; faktura:
KG. Dol. odl. 0,5 cm, šir. odl. 3,3
cm; viš. 3,9 cm.

[13] PN 3118; SE 3167, Sek. 3, kv. U
6; Inv. št. 510:LJU;0053531
Novec; Mark Avrelij (po 161), S, - ,
RIC
5,2 cm, obroča 2: 4,9 cm, obroča 3: 6
cm; t. 241,3 g.
6. PN 3026; KRD 29/2009; dist.
1517; SE 3167; Sek 3; kv. R 5; Akces.
št. S0070427
Železen kavelj z zanko. Dol. odl.
10,4 cm; t. 16,7 g.
7. PN 3020; KRD 39/2009; dist.
1495; SE 3068; Sek 3; kv. AA 6; Inv.
št. 510:LJU;0053513

2. Obd. 317; SE 3167; Sek 3; kv. N 5;
Akces. št. S0070487
Ustje in ostenje krožnika, svetla
namizna lončenina s premazom (1);
izdelava: na vretenu; barva preloma:
7.5YR 6/4-7/6 rdečkasto rumena,
barva premaza: 2.5YR 6/8 rdeča,
2.5YR 3/6 temno rdeča; sestava:
redki vključki, veliki do 2 mm, delci
zdrobljene ker., sljuda, beli delci;
žganje: oksidacijsko, trdota: mehka;
okras: premaz na obeh površinah;
[sekundarno prežgano]; faktura:
SPREM. Dol. odl. 0,6 cm; šir. odl.
3,3 cm; viš. 2,1 cm.
3. PN 3033; SE 3167; Sek 3; kv. N 5;
Akces. št. S0070502
Ustje steklene skodelice (1). Viš. 1,7
cm; pr. ustja 7,2 cm.
4. Obd. 316; SE 3167; Sek 3; kv. N 5;
Akces. št. S0070486
Odl. ostenja sklede, namizna
lončena; faktura: SPREM 1; izdelava: na vretenu; premaz na zunanji
površini; barva premaza: 2.5YR
5/6 rdeča; barva preloma: 5YR 7/6
rdečkasto rumena; sestava: zelo
redki vključki, veliki do 1 mm, delci
zdrobljene ker., sljuda; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; okras: pere-

1536; SE 3167; Sek 3; kv. U 5; Akces.
št. S0070436

Železen žebljiček za obuvalo s steblom kvadratnega preseka in polkroglasto glavico kvadratnim presekom
stebla. Dol. odl. 1,2 cm; pr. glavice
0,9 cm; t. 0,5 g.
8. PN 3031; KRD 1/2010; dist. 1473;
SE 3167; Sek 3; kv. O 5; Akces. št.
S0070382
Bronasta igla fibule s perosovino.
Dol. odl. 4,3 cm; šir. odl. 2 cm; t. 3,2
g.
9. PN 3010; KRD 84/2010; dist.
1488; SE 3084; Sek 3; kv. X 5; Akces.
št. S0070383
Bronast trakast predmet. Dol. odl. 6
cm; šir. odl. 0,3 cm; t. 0,8 g.
10. PN 3029; KRD 12/2009; dist.
278; SE 3167; Sek 3; kv. N 5; Akces.
št. S0070428
Železen žebelj s steblom kvadratnega preseka in polkroglasto glavico.
Viš. 10,4 cm; pr. glavice 3,2 cm; t.
34,1 g.
11. PN 3113; KRD 87/2010; dist.
1534; SE 3167; Sek 3; kv. S 5; Akces.

[14] PN 3032; SE 3167, Sek. 3, kv.
M 5; Inv. št. 510:LJU;0053532
Novec; Klavdij II (268-270), An,
Rom, RIC 86A, XI
15. PN 3061; KRD 42/2009; dist.
1511; SE 3139; Sek 3; kv. V 3; Inv.
št. S0070395
Železen žebljiček s steblom okroglega preseka in diskasto glavico. Viš
2,3 cm; pr. glavice 0,8 cm; t: 1,4 g.
[16] PN 3041; SE 3139, Sek. 3, kv. V
5; Inv. št. 510:LJU;0053529
Novec; Avrelianus (272) An, Med,
RIC 142C:Mir 52a-4 Q
17. PN 3089; KRD 25/2009; dist.
1452; SE 3154; Sek 3; kv. T 4; Akces.
št. S0070421
Železen kavelj. Dol. odl. 9,7 cm; pr.
0,7 cm; t. 33,5 g.
18. Obd. 386; SE 3178; Sek 3; kv. Z
5; Akces. št. S0070493
Odl. ustja, ostenja in dna lonca,
kuhinjska lončenina (14); izdelava: na vretenu; površina: hrapava
(metličena zunanja površina); sestava: zelo gosti vključki, veliki do 0,
3 cm, apnenčev pesek, kremen, zdrobljena keramika, žganje: stihijsko;
trdota: zelo trda; faktura: KK 1. Viš.
25 cm; pr. ustja 11,9 cm.
19. PN 3234; KRD 78/2010; dist.
1438; SE 3234= SE 3178; Sek 3; kv.
N 3; Akces. št. S0070369
Odl. bronaste igle z rebrasto
razširitvijo – držalom. Dol. odl. 2,9
cm; t. 1,2 g.
20. PN 3034; KRD 38/2009; dist.
1479; SE 3178; Sek 3; kv. O 4; Akces.
št. S0070393
Železen žebljiček s steblom kvadratnega preseka in diskasto glavico. Viš.
1,9; pr. glavice 1,1 cm; t. 1,3 g.
[21] PN 3028; SE 3167?; Sek 3, kv.
M 5; Inv. št. 510:LJU;0053526
Novec; Avrelianus (272) An, Med,
RIC 142C:MIR 52a-4, Q
[22] PN 3135; SE 3290, Sek. 3, kv.
O6; Inv. št. 510:LJU;0053521
Novec; Constans (341-348) AE3, ?,
RIC ?

št. S0070430
sast, premaz na zunanji površini. Dol.
odl. 0,8 cm; šir. odl. 5,3 cm; viš. 4,2
cm.
5. PN 3009; KRD 50/2010; dist.
1535; SE 3084; Sek 3; kv. X 6; Akces.
št. S0070432
Paličast železen predmet z zankama
in obešenim kavljem in verigo. Dol.
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Železen klin s steblom okroglega
preseka in kapljasto zanko pravokotnega preseka. Dol. odl. 27,1 cm; pr.
stebla 1 cm; t. 118,6 g.
12. PN 3114; KRD 75/2010; dist.

[23] PN 1058; SE 1089; Sek. 13, kv.
K2; Inv. št. 510:LJU;0053530
Novec; L. Verus (163-169) S, Rom,
RIC 1763
[24] PN 3072; SE 3244; Sek 3; kv
T 6;
Žrmlje iz debelozrnatega kremenovega peščenjaka, groedenska formacija (srednji permij), inkrustriran
s kalcijevim karbonatom. V vdolbini

za držalo je obloga iz nedoločljive
mase. Pr. 32 cm; viš. 5 - 8,2 cm; t.
1306 g.

SE 3167=3084=3068
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T.14 Ivančna Gorica - Novi center, Gruča 2. 1-3, 14 keramika; 4 steklo; 5-6, 10-14 železo; 7-9,16,17 bron
M.1-5, 14=1:3; 6-14, 16,17=1:2
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Tabla 15 – Novi center,
Gruča 2
FAZA V: struga 1

1. Obd. 374; SE 3250; Sek 3; kv. O
11; Akces. št. S0070105
Odl. ustja in ostenja sklede tipa S
5 (1); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;
trdota: trda. Pr. ustja 25,6 cm; viš.
4,2 cm.
2. PN 3124; KRD 90/2010; dist.
1453; SE 3254; Sek 3; kv. N 4; Akces.
št. S0070380
Bronast pločevinast predmet. Dol.
odl. 1,9 cm; šir. odl. 0,8 cm; t. 0,3 cm.
3. PN 3111; KRD 11/2009; dist.
1485; SE 3254; Sek 3; kv. N 4; Akces.
št. S0070425
Železen kavelj z zanko. Dol. odl. 9
cm; t. 21,4 g.
4. PN 3120; KRD 22/2009; dist.
1458; SE 3263; Sek 3; kv. M 6; Akces. št. S0070413
Železen trnast predmet. Dol. odl. 3,3
cm; t. 3,4 g.
5. Obd. 369; SE 3276; Sek 3; kv.
V11; Akces. št. S0070100
Odl. ustja in ostenja z ročajem
posode (1); izdelava: prostoročna;
barva zunanje površine: rjava; barva notranje površine: temno rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;
trdota: trda; ročaj: zgornji del ročaja
se nasloni na ostenje tik pod ustjem,
spodnji del ni ohranjen. Pr. ustja 19,2
cm; viš. 2,6 cm.
6. Obd. 398; SE 3300; Sek 3; kv. V6;
Akces. št. S0070116
Odl. ustja in ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: sivo črna; notranje
površine: rjava; površina: gladka;
sestava: grobo zrnata lončarska
masa; žganje: oksidacijsko, v končni
fazi redukcijsko; trdota: trda. Dol.
odl. 3,5 cm; šir. odl. 5,3 cm.
7. Obd. 401; SE 3300; Sek 3; kv. V
6; Akces. št. S0070497
Ustje in ostenje pitosa z ostanki
črne smole na zunanji površini pod
ustjem, transportna lončenina; izdelava: na vretenu; barva površine:
5YR 6/6-6/8 rdečkasto rumena;
barva preloma: 7.5YR 5/2 rjava; sestava: redki do zmerno gosti, beli in
črni vključki, veliki od 0,2 do 4 mm;
žganje: redukcijsko; trdota: mehka;
faktura: T2. Dol. odl. 0,8 cm; šir. odl.
5,6 cm; viš. 4,2 cm; pr. ustja 26 cm.
8. PN 3122; KRD 85/2010; dist.
1465; SE 3304; Sek 3; kv. N 4; Akces.
št. S0070381
Odl. bronastega pločevinastega predmeta. Dol. odl. 2,5 cm; t. 1,1 g.
9. PN 3123; KRD 23/2009; dist.
1446; SE 3304; Sek 3; kv. R 5; Akces.
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št. S0070392
Železen žebelj s steblom kvadratnega preseka in zatolčeno pravokotno glavico. Viš. 5,6 cm; dol. odl. 0,4
cm; t. 8,3 g.
10. PN 3126; KRD 33/2009; dist.
1441; SE 3310; Sek 3; kv. N 4; Akces.
št. S0070414
Odl. železnega tulastega predmeta.
Viš. 5,5 cm; t. 7,9 g.
11. Obd. 397; SE 3310; Sek 3; kv. O
4; Akces. št. S0070496
Enoročajni vrč z izlivkom, svetla
namizna lončenina; izdelava: na
vretenu; barva preloma: 10YR 8/3
zelo bledo rjava; površina: mazava;
sestava: zelo redki vključki, veliki do
0,2 mm, beli delci; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo mehka; faktura: SN.
Viš. 2,9 cm; pr. ustja 5,1 cm.
12. PN 3127; KRD 82/2010; dist.
1439; SE 3325; Sek 1; kv. -; Akces.
št. S0070377
Bronasta igla fibule na šarnir. Viš. 3,7
cm; pr. 0,2 cm; t. 0,8 g.
13. PN 3128; KRD 76/2010; dist.
1521; SE 3325; Sek 3; kv. T 5; Akces.
št. S0070386
Bronast žičnat obroč z zankama. Dol.
odl. 2 cm; šir. odl. 1,2 cm; t. 0,7 g.
FAZA V: sedimenti
14. Obd. 249; SE 3005; Sek 3; kv.
W7; Akces. št. S0070010
Odl. nogice keramične figurine (3);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rjava; površina:
gladka; sestava: drobno zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda. Viš. 4 cm; sp. šir. odl. 2 cm.
15. Obd. 235; SE 1046; Sek 1; kv. F6;
Akces. št. S0070121
Odl. ustja in ostenja lonca tipa L 11
(13); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: siva;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko;
trdota: mehka; opomba: od ognja
sekundarno preoblikovano. Pr. ust.
16,3 cm; viš. 4,5 cm.
16. Obd. 272; SE 3004, Sek 3; kv.
Z12; Akces. št. S0070314
Odl. okrašenega ostenja posode (2);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: sivo črna s temno rjavimi lisami; površina: gladka;
sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko; trdota: trda;
okras: aplicirana bradavica pod njo
pet vdolbin v obliki kroga ter dve
poševni liniji vrezov ob bradavici na
ostenju. Dol. odl. 7 cm; šir. odl. 6,2
cm.
17. PN 1014; KRD 43/2009; dist.
1249; SE 1109; Sek 1; kv. F 9; Inv.
št. 510:LJU;0053506
Železen žebljiček za obuvalo s
steblom pravokotnega preseka in
polkroglasto glavico. Viš. 1,6 cm; pr.
glavice: 1,1 cm; t. 0,4 g.
18. KRD 37/2009; dist. 1344; (SC

1003); SE 1069; Sek 1; kv. E 9; Inv.
št. 510:LJU;0053508
Železen žebljiček za obuvalo s steblom pravokotnega preseka in glavico
nepravilne oblike. Viš. 1,3 cm; t. 6 g.
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T.15 Ivančna Gorica - Novi center, Gruča 2. 1, 5, 6, 7, 11, 15, 16 keramika; 2-4, 9, 10, 17, 18 železo; 8, 12, 13 bron
M.1, 5, 6, 7, 11, 15, 16=1:3; 2-4, 8-10, 13, 17, 18=1:2
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Tabla 16 – Novi center,
Gruča 2
FAZA V: jama SE 2012

1. PN 2007; SE 2011; Sek 2; kv W38;
Inv. št. 510:LJU;0053511
Železen žebljiček za obuvalo s steblom okroglega preseka in glavico
nepravilne oblike. Viš. 1,8 cm; t. 1 g.
FAZA VI: sedimenti
2. Obd. 015; SE 2011; Sek 2; kv.
AA37; Akces. št. S0070046
Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
površine: rjava; notranje površine:
sivo črna; površina: gladka; sestava: fino zrnata lončarska masa;
žganje: redukcijsko, v končni fazi
oksidacijsko; trdota: trda; okras: dve
vzporedni liniji vrezov na ostenju.
Dol. odl. 3,5 cm; šir. odl. 3,3 cm.
3. Obd. 352; SE 3108; Sek 3; kv. Q3;
Akces. št. S0070099
Odl.
pekača
(1);
izdelava:
prostoročna; barva zunanje in
notranje površine:
svetlo rjava;
površina: groba; sestava: drobno zrnata lončarska masa; žganje: redukcijsko, v končni fazi oksidacijsko;
trdota: trda. Pr. dna 25,7 cm; viš. 1,8
cm.
4. PN 1008; SE 1004; Sek /; kv D1;
Akces. št. S0070365
Zvita železna paličica okroglega
preseka. Viš. 1,8 cm; t. 1 g.
5. PN 3052; SE 3236; Sek 3; kv U8;
Akces. št.S0070416
Železna igla okroglega preseka. Viš.
8,2 cm; t. 4 g.
6. PN 3105; SE 3236; Sek 3; kv Z11;
Akces. št. S0070410
Bronasta palica kvadratnega preseka.
Viš. 8,1 cm; t. 19,2 g.
7. Obd. 305; SE 1003; Sek 1; kv. J10;
Akces. št. S0070091
Odl. ustja in ostenja posode (5);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: sivo črna; notranje
površine: rjavo rdeča; površina:
gladka; sestava: drobno zrnata
lončarska masa; žganje: oksidacijsko,
v končni fazi redukcijsko; trdota:
trda; okras: na vratu poudarjen kaneliran prehod v trup. Dol. odl. 3,5 cm;
šir. odl. 4,5 cm.
8. Obd. 274; SE 1003; Sek 1; kv. I6;
Akces. št. S0070039
Odl. ustja in ostenja skodele tipa SK
8 (2); izdelava: prostoročna; barva
zunanje in notranje površine: rjava;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:
trda. Pr. ustja 16,8 cm; viš. 3,4 cm.
9. Obd. 288; SE 1003; Sek 1; kv. I7;
Akces. št. S0070020
Odl. ustja in ostenja sklede tipa S 5
(4); izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: temno rjava; površina:
gladka; sestava: fino zrnata lončarska
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masa; žganje: redukcijsko, v končni
fazi oksidacijsko; trdota: trda. Pr.
ustja 27,4 cm; viš. 4,5 cm.
10. Obd. 240; SE 1003; Sek 1; kv. E
9; Akces. št. S0070508
Ročaj amfore, transportna lončenina;
barva površine: 2.5Y 4/1 temno siva;
barva preloma: 10YR 7/1 svetlo siva;
površina: hrapava; sestava: zelo redki vključki, veliki do 0,1 mm, sljuda,
temno sivi delci; žganje: redukcijsko; trdota: trda; faktura: TN 1. Dol.
odl. 9,5 cm; šir. odl. 4,6 cm.
11. Obd. 012; SE 2002=1002=3002;
Sek 2; kv. W36; Akces. št. S0069984
Odl. ročaja pekve ( 1); izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rdeča z sivo
črnimi lisami po zunanji površini;
površina: gladka; sestava: drobno
zrnata lončarska masa; žganje: oksidacijsko; trdota: trda; opombe: od
vode sekundarno preoblikovano. Dol.
odl. 3,1 cm; šir. odl. 7,5 cm.
12. Obd. 260; SE 3002=2002=1002;
Sek 3; kv. R 6; Akces. št. S0070510
Ustje in ostenje pitosa, transportna
lončenina; izdelava: na vretenu; barva površine: 5YR 6/6-6/8 rdečkasto
rumena; barva preloma: 7.5YR 5/2
rjava; sestava: redki do zmerno gosti,
beli in črni vključki, veliki od 0,2 do
4 mm; žganje: redukcijsko; trdota:
mehka; faktura: T2. Dol. odl. 0,6 cm;
šir. odl. 10 cm; viš. 4,2 cm; pr. ustja
25,6 cm.
13. Obd. 016; SE 2002=1002=3002;
Sek 2; kv. AA18; Akces. št.
S0070288
Odl. okrašenega ostenja posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje površine: rjava; barva notranje
površine: temno rjava; površina:
groba; sestava: drobno zrnata
lončarska masa; žganje: nepopolno
oksidacijsko; trdota: mehka; okras:
aplicirano rebro razčlenjeno z odtisi
šila na ostenju. Dol. odl. 3,7 cm; šir.
odl. 3,6 cm.
14. PN 3003; SE 3002=2002=1002;
Sek 3; kv X7; Akces. št. S0070417
Zvit železen žebelj z glavico nepravilne oblike. Viš. 3,6 cm; t. 3,2 g.
15. PN 1001; SE 1002=3002=2002;
Sek 1; kv -; Akces. št. S0070360
Bronast diskasto oblikovan predmet
iz bronaste pločevine. Viš. 0,4 cm; Pr.
2,6 cm; t. 4 g.
[16] PN 2001; SE 2002=1002=3002;
Sek. 2, kv. W37; Inv. št.
510:LJU;0053538
Novec; Marija Terezija (Gorica
1762), Soldo, Graz, Eyg. 462a/1
17. Obd. 119; SE 2001; Sek 3; kv.
W38; Akces. št. S0070290
Odl. ostenja z držajem posode (1);
izdelava: prostoročna; barva zunanje
in notranje površine: rdeča z rjavimi
lisami po celotni zunanji površini;
površina: gladka; sestava: fino zrnata
lončarska masa; žganje: redukcijsko,
v končni fazi oksidacijsko; trdota:

trda; okras: odtis prsta na držaju. .
Dol. odl. 3,6 cm; šir. odl. 5,2 cm.
18. PN 2031; SE 2001; Inv. št.
510:LJU;0053458
Prstanasta jagoda tipa Riha 11.8 iz
prosojno modrega stekla. Pr. 0,8 cm;
t. 1 g.
[19] PN 2024; SE 2001, Sek. 2, kv.
Y14; Inv. št. 510:LJU;0053536
Novec; Franc Jožef I. (1861), kreuzer, Wien, J.1970, 322/4

SE 2011

SE 3108

1

2

3

SE 1004

SE 3236

4
5

6

SE 1003

8
7

9
10

SE 1002=2002=3002

12

13

11

14

15

SE 2001

18
17

T.16 Ivančna Gorica - Novi center, Gruča 2. 2, 3, 7-13, 16 keramika; 1,5,6,14 železo; 15 bron; 17 steklo
M.1, 2, 3, 7-13, 16=1:3; 1,5,6,14, 15, 17=1:2
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VII. ANALIZE GRADIVA
ŽIVALSKI OSTANKI

Borut Toškan, Janez Dirjec

Arheozoološka analiza favnističnega gradiva z z
območja Novega centra, Gruča 2 je zajela odlomek
ptičje kosti ter 1050 ostankov kosti in zob velikih
sesalcev, ki pa so bili spričo izrazite fragmentiranosti
večinoma taksonomsko nedoločljivi. Vsaj do nivoja
rodu (v primeru drobnice pa do nivoja poddružine) je
bilo tako mogoče determinirati zgolj 252 (oz. 24,0%)
najdb, sicer pripisanih najmanj šestim vrstam iz petih
družin. Na najdišču so bile odkrite ostaline iz zgodnje,
srednje oziroma pozne bronaste dobe, železne dobe,
rimskega časa ter iz pozne antike oziroma srednjega
veka. Z izjemo zgodnje bronaste dobe iz vsakega
od navedenih obdobij izvira tudi del v nadaljevanju
predstavljenih živalskih ostankov (Tab. 1).
1. TAKSONOMIJA
Odštevši vzorec iz obdobja pozne antike in srednjega
veka (tj. faza 5) je število živalskih ostankov iz vsake
posamezne faze skromno. Iz razpoložljivih podatkov
je za navedena obdobja tako mogoče ugotoviti zgolj
to, da je bil najbolje zastopan takson domače govedo
(Bos taurus) ter da je bil delež zastopanosti lovnih
vrst vseskozi zanemarljivo majhen. Z izjemo odlomka
desne stopalnice jelena (Cervus elaphus), sicer datirane
v fazo 5, zanesljivih dokazov o ostankih divjadi v tukaj
obravnavanem gradivu sploh ni. Zaradi težavnega
razlikovanja med kostmi domačega prašiča (Sus
domesticus) in njegovega divjega zarodnika (Sus scrofa)
sicer ni mogoče v celoti ovreči možnosti, da je med
skupno 15 ostanki rodu Sus zastopan tudi divji prašič.
Sodeč po dimenzijah dovolj dobro ohranjenih prašičjih
kosti (npr. najmanjša širina diafize nadlahtnice: 14,0 in
17,0 mm; najmanjša širina diafize golenice: 16,5 mm)
pa se to vendarle ne zdi zelo verjtno.
1.1. Faza 5
Pretežni del živalskih ostankov z območja Novega
centra, Gruča 2 izvira iz obdobja pozne antike in
srednjega veka (tj. faza 5). Vrstna sestava vzorca je
pričakovana, saj ta vključuje ostanke vseh osrednjih
Takson

Faza 2
NISP
11
3
6

Bos taurus
Caprinae
Sus cf.
domesticus
Equus caballus 1
Canis familiaris 0
Cervus elaphus 0
SKUPAJ
21

vrst domestikatov, od divjadi pa zgolj jelena (Tab. 1).
Manj pričakovane so ugotovitve o deležih zastopanosti
posameznih taksonov, še najbolj v primeru konja
(Equus caballus). Od vseh določenih kosti in zob iz
faze 5 jih je bila namreč slednjemu pripisana kar slaba
tretjina. Gre za delež, ki močno presega vrednosti z
drugih arheozoološko obdelanih poznoantičnih in
srednjeveških najdišč s Slovenskega (Tab. 2) pa tudi
širše (npr. Riedel 1994a in tam navedeni viri).
Zaradi nadpovprečno visoke relativne frekvence
pojavljanja konja je med kostnimi ostanki iz faze 5
ustrezno nižji delež prašiča in drobnice (Caprinae),
medtem ko ostajajo za to obdobje presenetljivo
številne najdbe goveda (tj. ~50% NISP). Sodeč po
številu določenih primerkov (NISP) je najbrž nekoliko
precenjen delež psa (Canis familiaris), saj gre ducat
ostankov te vrste pripisati največ štirim različnim
živalim.
2. ANALIZA VELIKOSTI ŽIVALI
Velikost živali je na podlagi njihovih skeletnih elementov
mogoče najverodostojneje oceniti iz podatkov o največji
dolžini posameznih dolgih kosti okončin. Žal so med
živalskimi ostanki z območja Novega centra, Gruča 2
takšne najdbe zgolj tri: ob goveji stopalnici in golenici
še konjska koželjnica. Njihova najdaljša dolžina znaša
190 cm, 326 cm in 346 cm. Na podlagi Matolcsijevih
(govedo; Matolcsi 1970) oziroma Mayevih (konj;
May 1985) koeficientov je iz navedenega tako mogoče
sklepati, da sta bili obe govedi ob vihru visoki približno
117 cm oziroma 127 cm, konj pa 142 cm. Slednji se tako
umešča znotraj variacijske širine za rimskodobne konje
tega dela Evrope (npr. povprečna vrednost za konje z
madžarskega Tác-a: 138,4 cm; standardna deviacija:
5,97; razpon vrednosti: 126,2 – 154,5 cm; Bökönyi
1984, 193 s) ter tako nekoliko presega povprečne
vrednosti srednjeveških živali te vrste (prim. Riedel
1994b, 23; Bartosiewicz 2006, 464). Podobno velja
tudi za govedo. Romanizacija slovenskega prostora
je namreč med drugim botrovala tudi razmeroma
hitremu premiku težišča lokalne govedoreje z majhnih
primitivnih goved lokalnega izvora na bistveno večje

Faza 3
NISP
3
0
2

Faza 4
NISP
14
1
0

Faza 5
NISP
99
30
7

0
0
0
5

1
0
0
16

55
12
1
204

%
48,5
14,7
3,4

Faza 6
NISP
6
0
0

SKUPAJ
NISP
133
34
15

%
52,8
13,5
6,0

27,0
5,9
0,5
100,0

0
0
0
6

57
12
1
252

22,6
4,8
0,4
100,0

Tab. 3. - Zastopanost posameznih taksonov velikih sesalcev v gradivu z območja Novi center, Gruča 2. Količina najdb je podana kot
število določenih primerkov (NISP; Number of Identified Specimens). Časovna umestitev posameznih faz: faza 2 – srednja oziroma
pozna bronasta doba; faza 3 – železna doba; faza 4 – rimski čas; faza 5 – pozna antika in srednji vek; faza 6 – novi vek.
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Najdišče

Obdobje

NISP

Nkonj

Vir

Novi center, Gruča 2 (faza 5)

Pozna antika, sr. vek

204

55

ta prispevek

Tonovcov grad (PAF 1 in 2)

Pozna antika

3729

40

lastni neobjavljeni podatek

Ajdovski gradec nad Vranjem

Pozna antika

2736

4

Bartosiewicz, Choyke 1985

Kranj

Pozna antika

908

4

lastni neobjavljeni podatek

Ljubljana

Pozna antika

28

5

lastni neobjavljeni podatek

Mengeš

Pozna antika

102

9

lastni neobjavljeni podatek

Stari trg

Pozna antika

77

6

Toškan, Dirjec 2009

Ajdovščina

Pozna antika

199

11

lastni neobjavljeni podatek

Tonovcov grad (ZSF)

Zgodnji srednji vek

392

5

lastni neobjavljeni podatek

Pristava pri Bledu

Zgodnji srednji vek

372

16

Toškan, Dirjec 2008

Grofovsko pri Murski Soboti

Zgodnji srednji vek

29

2

lastni neobjavljeni podatek

Močna pri Lenartu

Srednji vek

99

1

lastni neobjavljeni podatek

Otok pri Dobravi

Visoki, pozni srednji vek

220

2

Bartosiewicz 2006

Slovenj Gradec

Pozni srednji – novi vek

3176

6

lastni neobjavljeni podatek

Tab. 4. - Število vseh taksonomsko določenih ostankov velikih sesalcev (NISP) in število določenih primerkov konja (Nkonj) v okviru
arheozoološko obdelanih poznoantičnih in srednjeveških najdišč s Slovenskega. Časovna in ožja prostorska opredelitev posameznih
najdiščnih kontekstov: Tonovcov grad (PAF 1 in 2) – poznoantična faza 1 in 2, konec 4. do začetek 7. stoletja; Ajdovski gradec
nad Vranjem – 5. in 6. stoletje; Kranj – Tavčarjeva ulica 24, 28, 41, Cankarjeva ulica 10a, Prešernovo gledališče, Roženvenska
cerkev (zaščitna izkopavanja 2008-09), 6. stoletje; Ljubljana – SNG Opera (zaščitna izkopavanja 2006), 4. stoletje; Mengeš – VZV
Gobica (zaščitna izkopavanja 2010), 6. stoletje; Stari trg – Mislinjska Dobrava, 4. stoletje; Ajdovščina – Goriška cesta, Cesta 25.
maja, Gregorčičeva ulica (zaščitna izkopavanja 2007), 3. do 6. stoletje; Tonovcov grad (ZSF) – zgodnjesrednjeveška faza, 8., morda
9. stoletje; Pristava pri Bledu – 2. polovica 7. do 1. polovica 10. stoletja; Grofovsko pri Murski Soboti – (zaščitna izkopavanja 2001),
zgodnji srednji vek; Močna pri Lenartu – (zaščitna izkopavanja 2005), zgodnji srednji vek do novi vek; Otok pri Dobravi – 12. do 14.
stoletje; Slovenj gradec – glasbena šola (zaščitna izkopavanja 2010), 16. do 19. stoletje.

živali napredne »rimske« pasme, katerih višina ob vihru
se je gibala med okvirno 105 cm in 145 cm (povprečna
vrednost ≈ 127 cm; Bökönyi 1984, 27 s; Riedel 1994a,
54). Z nastopom pozne antike so politično in varnostno
nestabilne razmere privedle do prav tako hitrega
padca razvojne ravni živinoreje ter ponovnega porasta
vloge primitivne lokalne oblike goveda. Proces se je
nadaljeval tudi še v zgodnjem srednjem veku, ko se je
višina ob vihru zgolj izjemoma dvignila nad 110 cm
(Riedel 1994b, 18; Bartosiewicz 2006, 462).
Pičlo število v celoti ohranjenih dolgih kosti okončin

Sl. 76. - Dimenzije nekaterih skeletnih elementov domačega
goveda z območja Novega centra, Gruča 2. Upoštevani so bili
zgolj tisti skeletni elementi, katerih merljivi primerki so bili
najdeni med ostanki iz najmanj dveh različnih faz. Obrazložitev
kratic: SLC – najmanjša širirna lopatičnega vratu (collum
scapulae); SD – najmanjša širina diafize. Meritve so bile
opravljene v skladu s smernicami, ki jih podaja von den Driesch
(1976).

omogoča zgolj špekulativno interpretacijo zgornjih
ocen višine ob vihru. Dejstvo je, da so doslej opravljene
raziskave poznoantičnega favnističnega gradiva z
različnih slovenskih najdišč (npr. Tonovcov grad,
Kranj, Ajdovski gradec) zgoraj omenjen prenos težišča
govedoreje na nizkoraslo lokalno »pasmo« datirale že
v četrto stoletje. Podobno se je bilo utegnilo zgoditi
tudi s konjem. V tem smislu se zdijo razmeroma visoke
vrednosti višine ob vihru za obe govedi ter konja z
območja Novega centra, Gruča 2 zanimivi, saj vse tri
najdbe izvirajo iz faze 5, tj. iz poznoantičnega oziroma
srednjeveškega obdobja. Celo več! Kot je razvidno s
slike 1 mnoge meritve govejih kosti poznoantične/
srednjeveške starosti v ničemer ne zaostajajo za podatki
za govedo iz rimskodobne faze 4. Pri tem ni nepomembno,
da za sicer zgolj dva razpoložljiva merljiva primerka
prazgodovinske starosti tega nikakor ni mogoče reči.
Kljub temu ne gre spregeldati, da so vzorci skromni,
njihova reprezentativnost pa temu primerno omejena.
Da bi uspelo lokalnemu prebivalstvu z obravnavanega
območja – drugače kot je bilo temu očitno tako drugod
v jugovzhodnoalpskem prostoru – vztrajati pri vzreji
naprednega »rimskega« goveda še daleč v obdobje
pozne antika ali celo (zgodnjega) srednjega veka se
namreč ne zdi zelo verjetno. Morda prav to nakazuje
tudi nabor nekaterih drugih razpoložljivih metričnih
podatkov za domače govedo in konja iz faze 5, med
katerimi posamezne izmerjene vrednosti celo visoko
statistično značilno zaostajajo za vrednostmi istovrstnih
živali rimskodobne starosti (Tab. 3).
3. STAROSTNA STRUKTURA
Vsaj pribljižno verodostojno oceno starosti živali ob
zakolu/poginu je bilo mogoče podati zgolj za v vzorcu
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Dimenzija

Novi center, Gruča 2
Mere

Bos taurus:
Najmanjša širina diafize:
dlančnica
Najmanjša širina diafize:
stopalnica

Equus caballus:
Najmanjša širina diafize:
stoplanica

30,0
22,5
25,5
26,0
29,5
34,5
27,5
29,5

Rimskodobno gradivo
Povprečje

Razpon

Velikost vzorca

33,0

23,5 – 44,5

242

27,1

20,0 – 36,0

369

33,9

26,5 – 39,0

66

Tab. 5. - Najmanjša širina diafize dlančnice oz. stopalnice za domače govedo oz. konja z območja Novega centra, Gruča 2. Vsi navedeni
primerki so datirana v fazo 5. Podatke za rimskodobno gradivo podaja Bökönyi (1984). Vse mere so v mm.

zajeto domače govedo. V primeru drugih živalskih
vrst je bilo namreč število razpoložljivih zob, katerih
stopnja obrabe žvekalne površine predstavlja podlago
za oceno starosti, za kaj podobnega odločno premajhno.
Govejih ličnikov in kočnikov, ki bi jih bilo mogoče
datirati v fazo 5, je bilo v vzorcu 21. Sledeč smernicam
Grantove (1982) je mogoče tako s precejšnjo gotovostjo
trditi, da so v obravnavanem favnističnem gradivu
zastopane skoraj izključno odrasle (tj. nad štiri leta
stare) ali celo že kar stare živali (Tab. 4). Ugotovitev
ni presenetljiva in se lepo ujema s stanjem na drugih
sočasnih najdiščih v tem prostoru. Govedoreja je

1

24
3

6

13
1

8
4

1

1
2

1

2
2

6
2

8
3

Phalanges

8
1

Ulna

7
1

Radius

14
30

Humerus

Pelvis

10
8

Scapula

Vertebrae

2

Dentes

B. taurus
E.
caballus
Caprinae
Sus sp.

Mandibula

Takson

Cranium

Tab. 6. - Stopnja obrabe žvekalne površine posameznega zoba
znotraj spodnje čeljustnice domačega goveda v gradivu z
območja Novega centra, Gruča 5. Upoštevani so zgolj primerki
iz faze 5. Simboli in metodologija povzeti po Grant (1982).
Obrazložitev simbola: M.S.O. – mandibularna stopnja obrabe
(M.W.S.; Mandibular Wear Stage; Grant 1982).

Ossa tars.

M.S.O.
48
38 – 46
36 – 40
46 – 47
44 – 46
41 – 50
46 – 47
40 – 42
38 – 43

Metatars.

M3
K
G
-K
K
-K
---

Tibia

M2
L
-H
K
K
-K
K
--

Femur

M1
M
---K
--K
K

4. ZASTOPANOST ANATOMSKIH REGIJ TRUPA
Analiza zastopanosti posameznih skeletnih elementov je
večinoma izpostavila pričakovane rezultate, z eno vidno
izjemo. Gre za goveje ostanke iz faze 5, ki jih označuje
presenetljivo visok delež ostankov iz nabolj mesnatih
(in torej domnevno najbolj cenjenih) delov trupa. V
tem smislu namreč goveji ostanki poznoantične do
srednjeveške starosti z območja Novega centra, Gruča
2 odstopajo tako od slike, ki jo kažejo sočasne najdbe
drugih vrst z istega najdišča (Tab. 5), kot tudi od tiste,
ki izhaja iz vzorca govejih kosti iz katere od drugih faz
oziroma drugih sočasnih najdišč.
Dejstvo je, da ročno pobiranje najdb brez dovolj
obsežnega spiranja sedimentov skozi sita često rezultira
v popačenem številčnem razmerju med posameznimi
skeletnimi elementi. Drugače povedano: povsem
verjetno je, da je število manjših skeletnih elementov v
tukaj obravnavanem gradivu do neke mere podcenjeno,
pri čemer bi prav uspešnejše zajetje npr. prstnic, zob,
zapestnih in nartnih kosti lahko (pomembno?) znižalo
ugotovljeni delež ostankov iz najbolj mesnatih delov
trupa na račun tistih iz najmanj mesnatih (prim. Toškan,
Dirjec 2004, 158 ss). Vendar pa razmeroma veliko
število najdenih izoliranih zob konja ter predvsem

Metacarp.

P4
G
--G
G
G
-C/D
G

bila očitno primarno zanimiva zaradi izkoriščanja
sekundarnih produktov reje, tako da se je na krožnikih
večinoma znašlo le meso za delo oz. prirejo mleka
odsluženih živali.

8

4
3

1

2

3

A

B

C

40
5

28
15

29
35

0
2

3
2

27
3

Tab. 7. - Zastopanost posameznih skeletnih elementov velikih sesalcev v gradivu z območja Novega centra, Gruča 2 po taksonih.
Podana je tudi frekvenca zastopanosti skeletnih elementov iz treh kvalitetnih kategorij trupa, tj. iz najbolj mesnatih delov trupa
(skupina A), srednje mesnatih delov (skupina B) in najmanj mesnatih delov trupa (skupina C).
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(!) bistveno manjših primerkov drobnice (N = 24 oz.
kar 80% NISPCaprinae; Tab. 5) nasproti primerljivo
skromni (in torej domnevno tudi primerljivo podcenjeni)
količini izkopanih prstnic, zapestnih in nartnih kosti
vseh štirih primerjanih taksonov kaže na to, da bi lahko
bila nepričakovano visoka zastopanost govejih kosti iz
najbolj mesnatih delov trupa dejansko realna.
5. RAZPRAVA IN SKLEP
Arheozoološka analiza favnističnega gradiva z območja
Novega centra, Gruča 2 je potrdila nekaj doslej že
postavljenih hipotez, a obenem tudi izpostavila
določene posebnosti. Med potrditve gre prišteti vrstno
sestavo vzorcev iz vseh petih faz (Tab. 1) ter npr.
visoko starost ob zakolu pri domačem govedu (Tab.
4) kot odraz prevladujočega izkoriščanja teh živali
za delo na polju, v transportu ter domnevno tudi za
prirejo mleka. Med posebnostmi tukaj obravnavanega
gradiva, ki se sicer vse nanašajo na favnistično daleč
najbogatejšo poznoantično do srednjeveško fazo 5, pa
velja omeniti predvsem relativno številčnost govejih
ostankov iz najbolj mesantih delov trupa ter nenavadno
razmerje med deleži zastopanosti posameznih taksonov.
Kar zadeva slednje velja izpostaviti visok delež
goveda in predvsem konja ob razmeroma majhni
številčnosti ostankov drobnice in prašiča. Sodeč po
sliki z drugih sočasnih najdišč v širšem prostoru bi
namreč z nastopom pozne antike pričakovali bistven
padec intenzivnosti živinoreje, domnevno pogojen
s poslabšanjem varnostnih in politično-ekonomskih
razmer na območju propadajočega cesarstva. Posamezne
skupnosti začenjajo razvijati vse bolj avtarkično obliko
gospodarstva, pri čemer težišče živinoreje prehaja iz
razmeroma zahtevne govedoreje na enostavnejšo rejo
drobnice in/ali prašičev. Vzporedno s tem je opaziti tudi
razmeroma hitro izginotje naprednih »rimskih« pasem
goved, drobnice in konj, ki jih zamenjajo tradicionalne
nizkorasle forme z železnodobno tradicijo. Kot je bilo
pokazano zgoraj, se za tukaj obravnavano gradivo
z območja Novega centra, Gruča 2 ne da potrditi niti
prvega niti drugega.
Funkcionalno interpretacijo favnističnega gradiva
dodatno zapleta skoraj tretjinski delež zastopanosti
konja, kar za nekajkrat presega stanje v okviru
praktično vseh arheozoološko obdelanih sočasnih
najdišč na Slovenskem (Tab. 2). Iz literature gre
sklepati, da bi na večjo številčnost konjskih najdb
utegnili naleteti v okviru odpadnih jam strojarskih
obratov ali obcestnih odpadnih jarkov in ne med
običajnimi kuhinjskimi odpadki, saj konjskega mesa
v (pozni) antiki na tem prostoru praviloma niso več
uživali. Skladna s tem bi lahko bila najdba pasjih kosti,
saj pes prav tako ni predstavljal kulinarično zanimive
vrste. Tako tezi o strojarskem obratu (za katerega sicer
manjkajo tudi kakršni koli arheološki dokazi) kot tudi
tisti o odpadnih jarkih vzdolž ceste pa sicer nasprotuje
podatek o večinski zastopanosti goveda in predvsem
dejstvo, da med najdbami omenjene vrste prevladujejo
tiste iz najbolj mesnatih in torej cenjenih delov trupa.

Nenazadnje je skromen (NISP = 100) favnistični vzorec
z odseka rimske ceste, ki ga je že pred leti prav na
območju Ivančne Gorice pridobila ekipa Narodnega
muzeja Slovenije, vključeval zgolj osem konjskih najdb,
med 52 govejimi pa so močno prevladovale tiste iz
najmanj mesnatih delov trupa (Bartosiewicz 2008, 184
s). Podobno zastopanost posameznih anatomskih regij
trupa je bila sicer ugotovljena tudi pri drugih vrstah iz
navedenega vzorca. Kot vse kaže – in kot je nenazadnje
tudi edino logično – bo popolnejše razumevanje ozadja
deponiranja favnističnega gradiva na območju Novega
centra, Gruče 2 omogočeno šele z oblikovanjem
jasnejše funkcionalne interpretacije najdišča kot celote.
To pa – žal – močno otežuje poškodovanost prvotne
oblike posameznih struktur kot posledica erozijskih
procesov (hudourniških tokov).
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RADIOKARBONSKE ANALIZE OGLJA
The University of Waikato; Radiocarbon Dating Laboratory

Report on Radiocarbon Age Determination for Wk- 26320
( AMS measurement )

Submitter's Code

IVG-NC-09/1016

Site & Location

Ivancna Gorica - Novi Center, Slovenia
SE 1210

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.
13C

-26.7 ±

D 14C

-209.7 ±

14

79.0 ±

F C%

Result

‰
1.3 ‰
0.1 %
0.2

1890 ± 30 BP

Comments
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Wk-26320 : 1890±30BP

Radiocarbon determination

2100BP

68.2% probability
65AD (68.2%) 140AD
95.4% probability
50AD (95.4%) 220AD

2000BP
1900BP
1800BP
1700BP
1600BP

200CalBC

CalBC/CalAD

200CalAD

400CalAD

Calibrated date
6/10/09
•

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, 13C , is expressed as ‰ wrt PDB.

•

F 14C% is also known as pMC (percent modern carbon).
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Report on Radiocarbon Age Determination for Wk- 26321
( AMS measurement )

Submitter's Code

IVG-NC-09/2003

Site & Location

Ivancna Gorica - Novi Center, Slovenia
SE 2082

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.
13C

-26.2 ±

D 14C

-178.5 ±

14

‰
1.3 ‰
0.1 %
0.2

82.2 ±

F C%

Result

1579 ± 30 BP

Comments
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Wk-26321 : 1579±30BP

Radiocarbon determination

1800BP

68.2% probability
430AD (25.9%) 470AD
480AD (42.3%) 540AD
95.4% probability
410AD (95.4%) 550AD

1700BP
1600BP
1500BP
1400BP
1300BP

200CalAD

400CalAD

600CalAD

800CalAD

Calibrated date
6/10/09
•

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, 13C , is expressed as ‰ wrt PDB.

•

F 14C% is also known as pMC (percent modern carbon).
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Report on Radiocarbon Age Determination for Wk- 26322
( AMS measurement )

Submitter's Code

IVG-NC-09/3009

Site & Location

Ivancna Gorica - Novi Center, Slovenia
SE 3196

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.
13C

-29.6 ±

D 14C

-360.6 ±

14

‰
1.1 ‰
0.1 %
0.2

63.9 ±

F C%

Result

3593 ± 30 BP

Comments

Radiocarbon determination

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Wk-26322 : 3593±30BP

3800BP

68.2% probability
2010BC ( 7.1%) 1990BC
1980BC (61.1%) 1900BC
95.4% probability
2030BC (95.4%) 1880BC

3700BP
3600BP
3500BP
3400BP
3300BP

2200CalBC

2000CalBC

1800CalBC

1600CalBC

Calibrated date
6/10/09
•

(pMC) Stuiver and Polach, 1977, Radiocarbon 19, 355-363. This
Result is Conventional Age or Percent Modern Carbon
following
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, 13C , is expressed as ‰ wrt PDB.

•

Modernmodern
Carbon carbon).
(pMC)
F 14C% is also known asPercent
pMC (percent

92

Report on Radiocarbon Age Determination for Wk- 26323
( AMS measurement )

Submitter's Code

IVG-NC-09/1011

Site & Location

Ivancna Gorica - Novi Center, Slovenia
SE 1124

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.
13C

-26.1 ±

D 14C

-294.9 ±

F 14C%

70.5 ±

Result

Comments

‰
1.2 ‰
0.1 %
0.2

2807 ± 30 BP

Radiocarbon determination

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

3000BP

Wk-26323 : 2807±30BP
68.2% probability
1000BC (68.2%) 920BC
95.4% probability
1050BC (95.4%) 890BC

2900BP
2800BP
2700BP
2600BP
2500BP

1400CalBC

1200CalBC

1000CalBC

800CalBC

Calibrated date
6/10/09
•

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, 13C , is expressed as ‰ wrt PDB.

•

F 14C% is also known as pMC (percent modern carbon).
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Report on Radiocarbon Age Determination for Wk- 26324
( AMS measurement )

Submitter's Code

IVG-NC-09/2002

Site & Location

Ivancna Gorica - Novi Center, Slovenia
SE 2058

Sample Material

Charcoal

Physical Pretreatment
Chemical Pretreatment

Sample cleaned.
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.
13C

-27.1 ±

D 14C

-259.7 ±

14

‰
1.2 ‰
0.1 %
0.2

74.0 ±

F C%

Result

2416 ± 30 BP

Comments
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Wk-26324 : 2416±30BP

Radiocarbon determination

2700BP

68.2% probability
540BC (68.2%) 400BC
95.4% probability
750BC (14.2%) 680BC
670BC ( 3.3%) 640BC
560BC (77.9%) 390BC

2600BP
2500BP
2400BP
2300BP
2200BP
2100BP

800CalBC

600CalBC

400CalBC

200CalBC

Calibrated date
6/10/09
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•

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, 13C , is expressed as ‰ wrt PDB.

•

F 14C% is also known as pMC (percent modern carbon).
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