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Arheološke raziskave na Herkulovem svetišču v Celju v letih 2019 in 2020

Maja Bausovac, Jure Krajšek, Andrej Gaspari

Koda raziskave: 18-0353

T. i. Herkulovo svetišče – delno rekonstruirani zidovi 
osrednjega prostora (cele) rimskega svetišča, ki je bilo 
zgrajeno na robu terase nad mestnim parkom v Celju 
med drugo polovico 1. in začetkom 2. stoletja n. št. – 
je že desetletja na ogled obiskovalcem. 
Svetišče je bilo prvič arheološko raziskano konec 
štiridesetih in v petdesetih letih prejšnjega stoletja 
ter kmalu zatem delno rekonstruirano. Gre za prvo 
prezentacijo arheoloških ostalin v Celju, ki pa je po 
šestdesetih letih že nekoliko zastarela in potrebna 
obnove. Tako si strokovnjaki in širša javnost že kar 
nekaj časa želijo prenove svetišča in ustreznejše vklju-
čitve te zanimive točke v turistično ponudbo mesta. 
Ker v zadnjih letih na območju Miklavškega hriba 
intenzivno urejajo sprehajalne poti, v načrtu pa so 
tudi novi dostopi na teraso, na kateri stoji svetišče, je 
to idealna priložnost za prenovo. 
Najprej je bilo treba pridobiti čim več podatkov o 
stanju in ohranjenosti že izkopanih zidov, stratigrafiji 
najdišča in strukturah, ki svetišče obdajajo. Razrešiti 
je bilo treba vprašanja, ki so se porajala predvsem 
v zvezi z neskladjem med pomanjkljivo ohranjeno 
dokumentacijo in rekonstrukcijami zidov.
Raziskave v obliki arheoloških sond, ki so potekale 
sezonsko v letih 2019 in 2020, je v dogovoru s celj-
sko enoto ZVKDS izvedla arheološka ekipa Pokra-
jinskega muzeja Celje, ki zadnjih nekaj let upravlja z 
najdiščem, pomagali pa so tudi študentje arheologije 
s Filozofske fakultete v Ljubljani. 
Prvo leto smo izkopali dve arheološki sondi ob zidovih 
svetišča, s katerima smo odstranili predvsem novodobna 
zasutja oziroma izravnave in v globino posegli povečini 
zgolj do še ohranjenih arheoloških plasti in struktur.

Da bi lažje načrtovali delo v prihodnjem letu, je pod-
jetje Gearh izvedlo geofizikalne raziskave celotnega 
nepozidanega območja notranjosti in neposredne 
okolice svetiščnega kompleksa. Pokazale so največji 
arheološki potencial na območju pred svetiščem, 
izrazitejši pokazatelji pa so bili ugotovljeni tudi na 
jugozahodnem delu raziskanega območja, kjer je bil 
v povojnih letih odkrit t. i. rimski vodovod. 
Na podlagi rezultatov smo zastavili dve sondi pred 
svetiščem in eno nad lesenim vodovodom. Slednjega 
smo želeli ustrezno dokumentirati in z radiokarbon-
sko analizo ugotoviti njegovo dejansko starost. Radi-
okarbonska datacija je skupaj z najdbami iz okoliških 
plasti pokazala, da je t. i. rimski vodovod dejansko 
novoveški in da ni v nikakršni zvezi s svetiščem.
Z zadnjimi raziskavami je bila prav tako potrjena 
domneva, da so bile zgrajene najprej škarpe (kamnite 
terase?), ki so na severni, zahodni in južni strani zame-
jevale proti severu padajoč teren, nato temeljni zidovi 
svetiščnega kompleksa, čemur je sledila izravnava celo-
tne hodne površine z enotnim ilovnato-lapornatim 
nasutjem. Izkazalo se je, da rekonstruirani zidovi cele 
ne sledijo vedno izvornemu poteku zidov. Tako bo 
treba v primeru obnovljene prezentacije svetišča vsaj 
delno odstraniti dozidave ter vsa novodobna nasutja 
in ugotoviti dejanski potek antičnih zidov.
Sondi pred svetiščem sta potrdili, da se zidovi sveti-
šča nadaljujejo v stopnišče, pred katerim stoji pravo-
koten temelj, najverjetneje oltarja, kar bo treba pred 
novo prezentacijo dodatno raziskati. Morali bomo 
konservirati in obnoviti zidove obodnega hodnika, 
za katere se je izkazalo, da so v precej slabem stanju.

Prostor pred svetiščem po izkopu leta 2019 – vidni so 
različni zidovi in nasutje za hodno površino (foto: N. 
Sovdat, PMC).

Ostanki lesene cevi novoveškega vodovoda (foto: A. 
Gaspari).
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Arheološke raziskave na Gradišču pri Velikih Malencah

Tina Berden

Koda raziskave: 21-0488

V okviru programa Arheološke raziskave P6-0064 (B) 
smo sodelavci Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, v 
sodelovanju s Skupino Stik, v obdobju 27. 9. do 8. 
10. 2021 izvedli sondiranja na območju Gradišča pri 
Velikih Malencah (EŠD 804 in 9325; parc. št. 268/2, 
k. o. 1306 Čatež), občina Brežice. Raziskavo je vodila 
dr. Zvezdana Modrijan skupaj s šestčlansko ekipo.
Na Gradišču pri Velikih Malencah, v bližini sotočja 
Save in Krke, je v poznorimskem obdobju stal kastel, 
obdan z obrambnim obzidjem s stolpi. V njegovem 
osrednjem delu je Balduin Saria v letih 1929 in 
1930 dokumentiral okrog 21 metrov dolgo in 10 
metrov široko apsidalno stavbo, ki jo je interpretiral 
kot zgodnjekrščansko cerkev. Njen natančen videz 
in časovna opredelitev zaradi med drugo svetovno 
vojno uničene dokumentacije nista bila jasna.
Leta 2021 so bile na osrednjem območju kastela 
izvedene geofizikalne raziskave pod vodstvom Bran-
ka Mušiča (Gearh, d. o. o.), ki so potrdile obstoj 
omenjene stavbe približno na mestu, kjer jo je 
kartiral Saria, niso pa odgovorile na vprašanje njene 
funkcije, ki je zaradi orientacije proti zahodu, veliko-
sti stavbe in debeline zidov vprašljiva.

Z namenom razjasniti njeno funkcijo in kronologijo 
smo izkopali dve testni sondi. Prvo smo umestili 
na zahodni, apsidalni del stavbe, drugo pa na njen 
jugovzhodni del, na območje domnevnega narteksa.
Neposredno pod ornico smo dokumentirali okrog 
1,4 metra široke temelje, zgrajene iz velikih lomljen-
cev. Zaradi majhne globine (okrog 0,5 metra) so bile 
vse plasti nad temelji uničene.
Najdb, ki bi pomagale pri časovni opredelitvi in 
določitvi namena stavbe, ni bilo veliko. Prevladuje-
jo fragmenti prazgodovinske keramike in kamnita 
orodja, ki jih lahko povežemo s prazgodovinskim 
gradiščem na tem mestu, ter recentne najdbe. Rim-
sko obdobje je zastopano zgolj z ostanki gradbenega 
materiala in časovno slabo opredeljivimi fragmenti 
navadne namizne keramike.
Na podlagi velikosti stavbe, debeline zidov in njene 
orientacije sklepamo, da je šlo za vojaški ali upravni 
objekt iz poznorimskega obdobja, kakršni so znani iz 
tako imenovanih notranjih kastelov, utrdb, zgrajenih 
v notranjosti obmejnih provinc.

Pogled na sondo 1 (foto: D. Pečar, Skupina Stik)
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Izkopavanja bronastodobne naselbine na območju industrijske cone Trata  
pri Škofji Loki

Barbara Brezigar

Koda raziskave: 18-0841

V letu 2020 so se zaradi predvidene gradnje industrij-
skih hal podjetja Filc, d. o. o., ki posega na območje 
arheološkega najdišča Godešič (EŠD 12123), nada-
ljevala arheološka izkopavanja na območju širjenja 
industrijske cone Trata pri Škofji Loki. V letu 2018 
je že bila raziskana površina na zemljišču na parc. 
št. 162/2, k. o. Godešič, kjer je bila odkrita večja 
bronastodobna naselbina, v letu 2020 pa je bilo raz-
iskano zemljišče na parc. št. 162/1, k. o. Godešič (t. 
i. Kozinov Boršt), kjer smo pričakovali nadaljevanje 
bronastodobne naselbine in kjer sta bili tudi dve 
železnodobni gomili, G 21 in G 22.
Raziskavo je med 27. 2. in 27. 11. 2020 izvedlo 
podjetje Avgusta, d. o. o., strokovna nadzornica pa 
je bila konservatorka Mija Topličanec, ZVKDS OE 
Ljubljana. V letu 2020 je bila raziskana površina v 
velikosti 8.425 m². Na podlagi jam za kole je bilo 
mogoče določiti tlorise vsaj 22 objektov (št. 22 do 
43), ki so bili neenakomerno razporejeni predvsem 
po vzhodnem in severnem delu raziskanega obmo-
čja. Poleg velikega števila jam za kole so bili odkriti 
drugi naselbinski ostanki, kot npr. shrambne in 
odpadne jame, kurišča ter jama z večjo količino 
uteži za statve v enem od objektov. Gostota jam za 
kole na posameznih območjih kaže na kompleksnej-
še objekte, popravila konstrukcijskih elementov in 

kontinuirano poselitev istega prostora, kar morda 
odseva daljšo obljudenost tega dela naselbine v pri-
merjavi z manj gosto razporeditvijo objektov, ugoto-
vljenih leta 2018. Na jugozahodnem delu izkopnega 
polja, kjer se naselbina zaključi, je bil ugotovljen dolg 
in širok pas vkopov različnih globin in velikosti, ki 
jih glede na stratigrafsko lego in najdbe ravno tako 
povezujemo z bronastodobno naselbino. Funkcija 
teh vkopov ni znana, najverjetneje je šlo za izkope za 
pridobivanje gline na obrobju naselbine. 
Preliminarni pregled najdb in rezultati radiokar-
bonskih datacij naselbino postavljajo v čas pozne 
srednje bronaste dobe oziroma na prehod iz srednje 
v pozno bronasto dobo. Železnodobni gomili G 
21 in G 22, ki spadata v sklop godeško-reteškega 
gomilnega grobišča, ležita na južnem, pretežno rav-
ninskem delu izkopnega polja, blizu manjše terase, 
in delno prekrivata omenjeni pas vkopov. Posta-
vljeni sta druga poleg druge in se na sedlu stikata. 
Njun premer je 13,82 m (G 21) in 14,29 m (G 
22), ohranjeni pa sta do višine od 0,7 do 1 m. Na 
severnem obodu severne gomile G 21 in na sedlu 
med gomilama je bil delno ohranjen venec iz večjih 
konglomeratnih kamnov. Obe gomili sta bili že v 
preteklosti izropani, kar je razvidno iz večje količine 
črepinj slikane železnodobne keramike, posameznih 
kovinskih najdb, steklenih jagod in drobcev ožganih 
kosti, ki se pojavljajo sporadično ali v posameznih 
večjih koncentracijah v plaščih obeh gomil. V seve-
rozahodnem delu gomile G 21 so bili odkriti trije 
še ohranjeni žgani grobovi. Grob 1 je vseboval kera-
mično posodo, fibulo, železno sulično ost in železno 
plavutasto sekiro, grob 2 je imel žaro, položeno v 
preprosto jamo, v grobu 3 pa je bila v grobni jami 
žganina, ki je vsebovala certoško fibulo XIII. vrste. 
Glede na najdbe grobove datiramo v prvo polovico 
oziroma sredino 5. stoletja pr. n. št. 

Železnodobni gomili G21 in G22, pogled proti jugu 
(foto: B. Brezigar).
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Tloris bronastodobne naselbine – raziskave iz let 2018 in 2020 z označeno 
lokacijo železnodobnih gomil (izvedba: K. Dremelj).
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Strukturni pregled in geofizikalne raziskave srednjeveške utrdbe Stari grad na 
Zapoškem hribu (Gradišče) pri Repnjah 

Andrej Gaspari, Manca Vinazza, Igor Medarić

Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani 
je v okviru praktičnega pouka metodologije v začetku 
marca 2020 izvedel strukturni in geofizikalni pregled 
srednjeveške utrdbe na Zapoškem hribu (439 m) pri 
Repnjah, evidentirane kot registrirano arheološko naj-
dišče EŠD 19331 Repnje – Grad Reittlstein. 
Najprej smo opravili rekognosciranje in strukturni 
pregled najdišča z bližnjo okolico, na katerem smo že 
med predhodnimi ogledi ugotavljali sledove obodnega 
obrambnega jarka in privzdignjenega terasastega pla-
toja z domnevnim jedrom utrdbe ter kamnolomov, 
ki najverjetneje deloma ali v celoti kažejo na poznejše 
izkoriščanje krednega ploščatega apnenca. Osnovno 
izhodišče je bil posnetek zračnega laserskega skeniranja 
(ZLS), ki smo ga s strukturnim pregledom preverili 
in interpretirali. V drugem delu praktičnega pouka 
smo izvedli geofizikalne meritve: geoelektrično karti-
ranje (upornostna metoda), konduktivnost, magnetna 
metoda in merjenje magnetne susceptibilnosti, s kate-
rimi smo skušali preveriti obstoj arheološko zanimivih 
ostalin in njihovo globino. 
Rezultati strukturnega pregleda in geofizikalne razi-
skave niso bili povsem jasni in jih bo treba preveriti s 
testnimi sondami ali omejenim izkopavanjem. Glede 
na zbrane podatke se zdi, da je na Gradišču stala 
utrdba s stanovanjsko-obrambnim stolpom na vršni 
ploščadi, pod katero je bilo na potencialno z leseno 
palisado zavarovanem platoju – dvorišču več pomo-
žnih objektov. Jedro utrdbe je obdajal obrambni 
jarek, na zunanji strani dopolnjen z »naravnim« nasi-
pom ter verjetno dodatno utrjen z leseno palisado. 
Odsotnost sledov maltnega veziva kaže na pretežno 

ali izključno leseno gradnjo na kamnitih temeljih 
ali matični geološki podlagi, medtem ko rezultati 
geofizikalnih meritev na platoju ne izključujejo pri-
sotnosti zidanih stavb oziroma struktur. Ugotovitev 
Jurija Šilca (2020), da se ime Reittlstein ne nanaša 
na utrdbo na Gradišču, temveč na poznejši dvorec 
na območju današnje vasi, je relevantna tudi za opre-
delitev značaja utrdbe, saj bi pri imenih gradov, ki se 
končujejo z značilnim obrazilom -stein, lahko precej 
zanesljivo sklepali na trdno kamnito gradnjo. Na 
dokončen odgovor bo torej treba še počakati, vendar 
obstoj lesenega gradu tudi v 13. stoletju ne bi bil 
presenetljiv, čeravno so stolpi in druge stavbe iz lesa 
značilne za zgodnje faze grajskih zasnov. 
Okvirna kronološka umestitev keramičnih najdb, 
čeravno zbranih naključno, izven prepoznanega izvor-
nega konteksta, ne nasprotuje tezi, da je bila utrdba 
zgrajena in v uporabi le kratko obdobje v času razširi-
tve spanheimskega gospostva na predhodno andeška, 
morda svibenska oziroma babenberška ozemlja pod 
vojvodo Ulrikom III. (+1269) med letoma 1250 in 
1270. Analiza vidnosti je v tem smislu dovolj nazorna; 
posadka Starega gradu Repnje je namreč lahko vizu-
alno komunicirala tako s 14 km oddaljenim sedežem 
spanheimskega gospostva v Ljubljani kot s Starim 
gradom v Kamniku, s stolpa pa so bili dobro vidni 
tudi gradovi na Gradišču nad Zavrhom pod Šmarno 
goro in Jeterbenku, Stari grad Goričane in Stari grad 
Mengeš. Zdi se, da je imel pri umeščanju utrdbe poleg 
topografske lege ključno vlogo ravno pogled proti Lju-
bljanskemu gradu, ki se na tem mestu odpira čez raz-
meroma ozek presledek med Šmarno goro in Rašico.

Zapoški hrib z Gradiščem (Starim gradom Repnje); v ozadju Šmarna gora in masiv Rašice ter Ljubljansko polje. 
Pogled proti jugu-jugozahodu (foto: A. Gaspari).
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Zgodnjesrednjeveška deblaka v Blejskem jezeru

Andrej Gaspari, Rok Humerca, Jure Žvan 

Leta 2015 so potapljači Društva za podvodne dejav-
nosti Bled nedaleč od severne obale Blejskega jezera 
odkrili ostanke večjega lesenega predmeta, ki so bili 
pozneje prepoznani kot razbitina čolna deblaka. V 
sodelovanju med potapljači DPD Bled in Oddelkom 
za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je bilo 
v zadnjih dneh decembra 2020 izvedeno podvodno 
rekognosciranje kraja, kjer so bili najdeni ostanki, z 
namenom izdelave osnovne dokumentacije ter odvze-
ma vzorcev za opredelitev drevesne vrste in določitve 
starosti plovila. 
Deblak je razlomljen na en večji del in dva, nekoliko 
vstran ležeča manjša dela. Prvotno približno 4 metre 
dolg in do 60 cm širok deblak zaobljenega preseka s 
30 do 35 cm visokimi stranicami sta označevala zaob-
ljeno koničast premec in bolj topo zaobljena krma. Pri 
premcu in krmi ima čoln iztesani visoki predelni steni, 
v osrednjem delu pa nizek prečni greben oziroma 

rebro. Slednje morda nakazuje, da je bila notranjost 
čolna funkcionalno razdeljena na dve polovici. Manj-
ka večji del stranic in skoraj celoten del proti krmi. 
Glede na rekonstruirane dimenzije in ureditev je bil 
prilagojen za eno ali dve osebi in je bil najverjetneje 
namenjen za ribolov ali lokalni prevoz. 
Bolje ohranjena polovica proti premcu je bila do 
vrha zapolnjena z neobdelanim kamenjem, kar kaže, 
da je bil čoln namerno potopljen. Globina najdišča 
in oddaljenost od obale nakazujeta možnost, da gre 
za simbolni pokop plovila ob koncu njegove rabe. 
Nadaljnje raziskave bodo po pričakovanjih pojasnile 
intriganten pojav človeških kosti, ki se raztreseno poja-
vljajo na jezerskem dnu v okolici deblaka, ter osvetlile 
njihovo morebitno povezavo s plovilom.
Analiza vrste lesa, opravljena na Oddelku za lesarstvo 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je poka-
zala, da je bil čoln izdelan iz macesnovega debla. V 
Evropi je mogoče od približno tri tisoč najdb deblakov 
primerke iz macesna prešteti na prste ene roke, toda če 
upoštevamo vodoodpornost macesnovine in lokalno 
dostopnost visokih ravnih dreves, se ta izbira ne zdi 
nenavadna. 
Starost vzorca lesa, odvzetega na perifernem delu 
debla, je bila ugotovljena z radiokarbonsko analizo v 
laboratoriju Beta Analytic (Miami, FL). Upoštevajoč 
kalibrirane vrednosti razpona datacije (770–892 cal 
AD) pri 85,9-odstotni verjetnosti lahko sklepamo, 
da je bilo drevo, izbrano za izdelavo deblaka, najver-
jetneje posekano med iztekom 8. stoletja in drugo 
polovico 9. stoletja. 
Ob prazgodovinskih in antičnih najdbah z Blejskega 
otoka sta predstavljeni deblak in okvirno sočasno plo-
vilo istega tipa iz lesa lipe, odkrito ob obali otoka leta 
2021, trenutno najstarejša neposredna dokaza za plov-
bo na Blejskem jezeru ter omogočata sklepanja o rabi 
jezerskih virov in obiskov otoka v obdobju prve faze 
slovanske naselitve Blejskega kota. S tem sta deblaka 
iz Blejskega jezera prvi zanesljivo datirani zgodnjesre-
dnjeveški plovili te vrste iz slovenskega prostora, ki se 
jima onkraj Karavank pridružujejo trije od skupno 12 
sporočenih deblakov iz treh koroških jezer. 

Blejsko jezero. Deblak – del št. 1. Pogled na domnevni 
premec in predrto predelno steno (avtor: J. Žvan; 31. 
10. 2015).
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Izkopavanja rimskodobne naselbine na Igu

Barbara Hofman

Koda raziskave: 20-0280

Natančen kraj rimskodobne naselbine na Igu do sedaj 
še ni bil odkrit. Glede na Müllnerjeva poročila naj 
bi stala na vzhodni strani današnjega naselja v smeri 
proti Kremenici, po Šašlovih predvidevanjih na pod-
lagi posameznih najdb pa med cerkvijo sv. Martina 
in pokopališčem, torej na zahodni strani Iga (Šašel, 
J., 1975, Ig. Arheološka najdišča Slovenije, 180). 
Leta 2014 je bilo odkrito rimskodobno grobišče še 
zahodneje od predvidene naselbine, na ledini Marof. 
Grobišče je časovno opredeljeno v 1. in 2. stoletje n. 
št. (Grahek, L., Ragolič, A., 2020, Ig. Manjša rim-
ska naselja na slovenskem prostoru. Opera Instituti 
Archaeologici Sloveniae 40, 173–186).
Arheološka izkopavanja na Igu, na območju Banije –  
med cerkvijo in pokopališčem, na parceli št. 200/4 k. o.  
Ig –, smo izvedli junija 2020. Raziskali smo površino 
velikosti približno 1000 m2. Dela so trajala 14 delov-
nih dni.
Takoj po odstranitvi travnate ruše in ročnem strganju 
površine se je na celotni površini pokazalo 65 jam z 
recentnimi polnili, sledov nekdanjega sadovnjaka. Na 
jugovzhodnem delu izkopnega polja smo naleteli na 
7,70 m dolgo linijo kamnitih blokov, vezanih z malto, 
ki so potekali v smeri sever–jug, in novodobno ruše-
vino v širini 3 m. 

V peščeni geološki osnovi smo prepoznali tudi posame-
zne večje skupine kamnov ter med njimi na nekaterih 
mestih odlomke rimske lončenine in tegul. Pri nadalj-
njem poglabljanju se je izkazalo, da gre za štiri jame. Prva 
je bila novodoben vodnjak, preostale tri pa so vsebovale 
odlomke antičnih predmetov, predvsem lončenine. 
Ovalna jama s kotanjastim dnom SE 61/62 je bila 
ognjišče. Merila je 256 x 205 cm in v globino 64 cm. 
Na severni strani je bilo 50 cm veliko okroglo kurišče. 
Poleg oglja, ostankov ožganih dnov posod in tlakovca 
smo našli neožgane in ožgane živalske kosti, na robu 
pa železen predmet – skobo, odlomek steklene čaše, 
melonasto jagodo iz fajanse ter keltski novec.
Jama SE 93/94 je merila 114 x 73 cm, v globino je 
segala 36 cm. Bila je pravokotno oblikovana z ravni-
mi linijami, posnetimi vogali, navpičnimi stenami in 
ravnim dnom. Delovala je kot grobna jama. Vendar je 
bila v njej neenakomerno razporejena velika količina 
odlomkov oksidacijsko pečenega namiznega pivskega 
posodja (vrčki, skodelica in veliki dvoročajni vrči) ter 
redukcijsko žgane grobe prostoročno izdelane kuhinj-
ske keramike z navzven izvihanimi ravno odrezanimi 
ali zaobljenimi ustji. V jami so bili tudi odlomek tla-
kovca, v kepo oblikovan kos hišnega lepa ter železno 
orodje (verjetno mala uhata sekirica), razlomljen kos 
bronaste pločevine (dva odlomka) z zaključeno izo-
blikovanim zapognjenim robom, 6 mm dolgo navitje 
peresovine in dva bronasta odlomka fibule. 
Ovalna jama SE 115/116 je merila 256 x 152 cm, s 
kotanjastim dnom je segala v globino 43 cm. V jami sta 
bila odlomka ročajev amfor tipa Dressel 2-4, poleg njiju 
pa še odlomki ostenja skodelice tankih sten in sigilatne 
posodice, vrčev, grobe kuhinjske keramike, stekla in 
brona. Tudi v tej jami sta bila hišni lep in en tlakovec. 
Keramične najdbe v vseh polnilih jam v večini prime-
rov sodijo v 1. stoletje. Najstarejša najdba je keltski 
novec, ki sega v konec 2. stoletja pr. n. št., vendar je 
znano, da se keltski novci sporadično pojavljajo še v 
depozitih iz sredine 1. stoletja.

Območje raziskave. Keltski novec iz polnila jame SE 61/62.
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Arheološka izkopavanja na Panorami na Ptuju

Jana Horvat, Tina Berden, Ana Kovačič

Koda raziskave: 20-0142

Na Panorami na Ptuju, zadnjem velikem nepozi-
danem območju antične Petovione, so georadarske 
raziskave pokazale več dolgih linij močnih zidov, ki 
bi lahko bile sled enega ali več obzidij (J. Horvat, 
B. Mušič, A. Dolenc Vičič, A. Ragolič, Arheološka 
najdišča Ptuja, Panorama, 2020). V okviru razisko-
valnega projekta Inštituta za arheologijo ZRC SAZU 
Colonia Ulpia Traiana Poetovio – nastanek in razvoj 
mesta (L6-1846) smo želeli preveriti hipotezo o 
obzidju in njegovo kronologijo. Pri izkopavanjih (od 
10. 8. do 10. 10. 2020) sta sodelovala še podjetje 
Terarhis, d. o. o., in Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
vodila pa jih je Jana Horvat iz ZRC SAZU. 
Sondo velikosti 10 x 6 m smo umestili na rob seve-
rovzhodnega pobočja Panorame, kjer smo domne-
vali obzidje in nanj prislonjen stolp. Ugotovili smo 
sedem faz rabe prostora, med katerimi štiri zanesljivo 
sodijo v rimsko dobo.
Faza 1a: Na robu pobočja smo odkrili dvojno vrsto 
jam za lesene kole ter za njimi zemljen nasip, v kate-
rem so se ohranili odtisi vodoravnih lesenih brun, 
ki so se pravokotno križala. Vzporedno z jamami 
je nižje po pobočju potekal približno 1 m globok 
jarek V-preseka. Po primerjavah sodeč gre verjetno 
za leseno obzidje s prislonjenim zemljenim nasipom, 
ki je bil utrjen z lesenimi tramovi. Skupaj z jarkom 
verjetno predstavlja ostanke obrambnih struktur 
rimskega vojaškega tabora. Maloštevilne drobne 
najdbe iz nasipa kažejo na čas druge polovice 1. ali 
na prvo polovico 2. stoletja. 

Faza 1b: Leseno obzidje je bilo odstranjeno. Na 
njegovem mestu je bilo postavljeno 1,15 m široko 
kamnito obzidje, ki je imelo na notranji strani pri-
slonjen stolp velikosti 4,3 x 3,5 m. Temelji obzidja 
in stolpa so bili grajeni iz prodnikov, zalitih z malto, 
smer in lega novega obzidja pa sta se rahlo razlikovali 
od poteka starejšega. Nasip iz faze 1a se je z notranje 
strani naslanjal na novo obzidje, tudi stari obrambni 
jarek je bil morda še vedno v rabi. Prenova lesenih 
obzidij z zidano zunanjo fronto je značilna za poren-
ske in podonavske vojaške utrdbe 1. in 2. stoletja. 
Natančno datacijo gradnje ptujskega kamnitega 
obzidja puščamo odprto; po materialu iz drugih faz 
sodeč in po zgodovinskih okoliščinah se zdi najverje-
tnejša datacija v drugo polovico ali konec 1. stoletja. 
Faza 2: Obrambni jarek je bil zasut in s tem prostor 
pod obzidjem poravnan v široko polico.
Faza 3: Na polici pod obzidjem, ki je še stalo, smo 
odkrili ostanke kurišča in treh hodnih površin (plitvi 
jarki nakazujejo lesena tla). Po številnih najdbah 
izdelkov in polizdelkov iz kosti in rogovja (lasnice, 
igle) domnevamo, da smo odkrili del delavnice 
koščenih predmetov, ki jo preliminarno datiramo v 
2.–3. stoletje. 
Faza 4: Območje opuščene delavnice koščenih izdel-
kov je bilo izravnano, sledila sta sloja hodnih povr-
šin. Polizdelki iz brona, železno orodje, livarski lon-
ček in kipec Vulkana kažejo, da je bila tu metalurška 
delavnica. Debela plast žganine priča, da je verjetno 
pogorela v drugi polovici 4. ali na začetku 5. stoletja. 
Faza 5: Obzidje se je razrušilo po pobočju navzdol. 
Ruševina je pokrila starejše ostanke na spodnjem 
delu izkopnega polja.
Faza 6: Zidove in arheološke plasti so močno poško-
dovali globoki vkopi, s katerimi so pridobivali grad-
beni material. Zidovi so bili odstranjeni do temeljev, 
na nekaterih mestih pa so bili odstranjeni tudi teme-
lji. Do teh posegov je prišlo po antičnem obdobju.
Faza 7: Sodobno površje in ornica s sledmi globo-
kega oranja.
Na notranji strani obzidja so bile z ropanjem zidov 
(faza 6) in globokim oranjem (faza 7) močno poško-
dovane oziroma uničene vse plasti, ki bi lahko sodile 
v faze 2–5. 

Panorama na Ptuju. Obzidje s stolpom (faza 1b), 
desno nasip (faza 1), levo jame za kole (faza 1a) in 
zapolnjen jarek (faza 1). Pogled proti jugovzhodu.  
(foto: L. Pukšič, arhiv IZA ZRC SAZU)
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Nov religiozni prostor v Petovioni: preliminarni rezultati arheoloških izkopavanj in 
raziskav ob gradnji ob Mariborski cesti na Ptuju

Vesna Merc

Koda raziskave: 20-0024, 16-0041

V letih 2018–2020 so pod vodstvom dr. Vesne Merc 
(Vesna Merc, s. p.) na Ptuju na Bregu ob Mariborski 
cesti (parc. št. 2070/3, k. o. Ptuj) potekale arheolo-
ške raziskave zaradi rušitvenih del in gradnje novega 
objekta distribucijskega centra Pošte Ptuj. V letih 2018 
in 2019 smo na jugovzhodu in jugozahodu parcele 
odkrili ostanke rimskodobnega grobišča in naselbine. 
Na podlagi rezultatov arheoloških raziskav ob gradnji 
so bila za širjenje ponikalnega polja na jugu parc. št. 
2070/3, k. o. Ptuj, predpisana arheološka izkopavanja, 
ki smo jih izvedli od junija do septembra 2020.
Arheološke raziskave so potrdile obstoj že znane 
lokacije rimskodobnega grobišča. Ob nekaj skeletnih 
grobovih (Slika 1) je bilo najdenih tudi nekaj žganih 
grobov. Skeletni grobovi so bili vsi enakega tipa – pre-
prost pokop v grobni jami, vendar so bili pokojniki 
položeni v različne položaje in različno usmerjeni. 

Preseneča odkritje do sedaj v tem delu Petovione 
neznanih naselbinskih struktur (vodnjaka, zidovi, 
jame, jarki), kar nakazuje, da je naselbina ohranjena 
tudi na tem delu Brega. Oba vodnjaka sta bila zgra-
jena na enak način, s preprosto jamo in dvema zuna-
njima plaščema melja za filtriranje vode, na zunanji 
strani in na dnu je bil čist melj, na notranji strani pa 
melj s prodom. Na dnu vodnjaka (d. 150 cm, š. 140 
cm, premer odprtine 70 cm) so bili najdeni ostanki 
keramike tankih sten, tera sigilata, vrči in železen ročaj 
vedra. Prav tako smo našli več ostankov temeljev zidov 
ter jamo, ki je imela na dnu ostanke žganja, kasneje 
pa je bila zasuta z večjo količino gradbenega odpada. 
Interpretiramo jo kot odpadno jamo, s pomočjo kate-
re lahko sklepamo o gradbenih aktivnostih v bližini. 
Med odkritimi strukturami najbolj izstopa dolg 
linearni jarek, ki je potekal v smeri vzhod–zahod. 
Starejša faza jarka ima V-presek, globok je do 71 cm, 
ohranjene širine do 1,3 m in rekonstruirane širine 
1,9 m. Jarek je bil med uporabo pogosto popravljan, 
ob tem se je blago spreminjala njegova smer. 
Odkritje drobnih najdb votivnega značaja kaže na 
do sedaj neznan religiozni prostor. Večja količina 
obrednih posod, keramični in svinčeni votivi, fra-
gmentirana marmorna plošča (Slika 2) in fragment 
marmornatega kipa nakazujejo na pomembnost sve-
tiščnega prostora. Novoodkriti kraj religioznega zna-
čaja pomembno dopolnjuje dosedanje poznavanje 
topografije religioznih objektov Petovione, posebej 
pa kompleksnost rimskodobnega religioznega življe-
nja na Zgornjem Bregu.

Fragmentirana marmornata plošča in situ (foto: V. 
Merc).

Skeletni grob s pridanima oljenko in čašo ter novcem 
v ustih, t. i. Haronovim obolom, pogled proti vzhodu 
(foto: V. Merc).
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Arheološka izkopavanja v središču Murske Sobote 

Branko Kerman

Koda raziskave: 20-0011

Arheološka izkopavanja v Murski Soboti so bila izve-
dena v središču mestnega jedra na Slovenski ulici med 
7. 1. in 24. 7. 2020. Več mesecev trajajoče raziskave 
na ulici dolžine 270 m so bile omejene na različno 
dolge in široke izkopane jarke, ki so potekali s krajšim 
razmikom drug ob drugem ter so bili namenjeni za 
vodovodne cevi, električne in telekomunikacijske 
vode in sajenje drevesnih pasov. Tako je širina pote-
kajočih vzporednih jarkov znašala od 0,80 do 1,20 m, 
globina pa od 1 do 1,20 m. Cestišče in pločniki so bili 
izkopani od 0,50 do 0,80 m globoko. 
Območje, kjer so potekale raziskave, je bilo v pre-
teklosti večkrat prekopano, na nekaterih delih tudi 
pozidano, tako da se je po vsem izkopu pojavljalo 
debelo nasutje iz gramoza z ostanki opuščenih odtoč-
nih jaškov ter betonskih in plastičnih cevi, pod njimi 
pa sivo zemljeno nasutje in preperele opeke z lisami 
žganine. Geološka podlaga je bila plast oranžno-rja-
vega proda. Arheološke strukture so bile odkrite na 
globini od 1 do 1,20 m.
Raziskave na Slovenski ulici in dveh njenih priključ-
kih (Zvezna ulica in Cvetkova ulica) so pokazale, 
da je bilo mestno jedro poseljeno v srednjem veku. 
Odkrite so bile tri jame z odlomki srednjeveške kera-
mike, ki jo lahko na podlagi podobnih oblik posodja 
in okrasa z valovnico iz prekmurskih srednjeveških 
naselbin datiramo med 11. in 13. stoletje. Kon-
centracija jam za kole na dveh območjih v bližini 

nekdanjega trgovskega središča Šoping, ki so razvr-
ščene druga ob drugi in tvorijo ravno linijo, bi lahko 
bila ostanek nekakšnih preprosto grajenih objektov, 
kakršni so značilni tudi za srednjeveško obdobje. 
Sicer pa je bila večina jam brez najdb. V jami (SE 
70) je bil najden odlomek keramike, ki bi lahko bil 
iz prazgodovinskega oziroma zgodnjesrednjeveškega 
obdobja. Jame za kole pa bi lahko bile iz mlajšega 
obdobja, na kar kažejo keramične najdbe iz jame in 
jarka (SE 81, SE 83). Glede na to, da je bil predel, 
kjer so bile jame za kole, prekrit z več različnimi 
plastmi in nasutji, jih ne moremo natančno časovno 
opredeliti. Morda pa bi lahko suhi jarek, ki je bil 
odkrit v bližini prehoda v Cvetkovo ulico, povezali 
z obrambnim nasipom iz obdobja turških ropanj 
okrog Murske Sobote sredi 17. stoletja. 
Večina keramičnega gradiva (razni lonci, trinožniki, 
sklede, vrči) in redkih steklenih posod, ki so bili 
pobrani v odkritih jamah in jarkih, sodi v čas od 15. 
do 18. in celo 19. stoletja. Zelo dobro pa so se ohranili 
ostanki stavb, komunalnih vodnih zbiralnikov in korit 
za odtekanje vode »stare Sobote« iz 19. in 20. stoletja. 
Odkrili smo tudi nekaj drobnih najdb: spenec iz 16. 
stoletja, novodobni novci (eden ima letnico 1861) in 
tulec naboja za puško iz leta 1914.
Odkrite najdbe in arhitekturne ostaline s Slovenske 
ulice dajejo sicer fragmentiran, a vendarle pomem-
ben vpogled v historični razvoj mestnega jedra. 

Rekonstruirani in restavrirani srednjeveški lonci iz 
jame SE 28 (foto: T. Vrečič).

Skupina lukenj za stojke (SE 80, SE 82, 85–90), med 
katerimi poteka jarek, je bila odkrita ob stavbi Šoping 
(foto: B. Kerman).
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Dokumentiranje ostalin prve svetovne vojne na območju Šebrelj

Uroš Košir 

Območje Šebreljske planote je danes poznano pred-
vsem po enem najznamenitejših slovenskih arheolo-
ških najdišč – jami Divje babe. Na planoti, ki se dviga 
nad reko Idrijco, so sicer štiri registrirana arheološka 
najdišča: Šebrelje – Arheološko najdišče Divje babe I 
(EŠD 9321), Šebrelje – Arheološko najdišče Dolenja 
vas s sv. Ivanom (EŠD 4790), Šebrelje – Arheološko 
območje Na Krogu (EŠD 23331) in Šebrelje – Arhe-
ološko območje Mirišče (EŠD 23332), v Registru 
nepremične kulturne dediščine pa je zavedeno tudi 
območje cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 4034). 
Šebrelj pa ni zaznamovala le starejša zgodovina, tem-
več tudi 20. stoletje. V času prve svetovne vojne so 
bili tod vojaški položaji, namenjeni branjenju ozemlja 
pred morebitnim italijanskim napadom in prodorom 
proti vzhodu. Položaji so bili zgrajeni na strateških 
lokacijah in so omogočali nadzor nad dostopi na 
planoto in nad gibanjem po dolini Idrijce. Danes o 
Šebreljah govorimo kot o tretji obrambni liniji soške 
fronte, čeprav je bilo sprva načrtovano, da bodo ti 
položaji del prve obrambne linije, ki je bila zgrajena 
še pred začetkom vojne s Kraljevino Italijo. Z vzposta-
vitvijo fronte na Soči so položaji postali del rezervne 
linije, ki ni bila nikoli uporabljena.
Raziskava, ki jo je v okviru projekta LAS s CILjem 
izvedlo podjetje Avgusta, d. o. o., je vključevala 
analizo lidarskih posnetkov in terensko dokumen-
tiranje prepoznanih ostalin iz časa prve svetovne 
vojne. Cilja raziskave sta bila ovrednotenje ostalin in 

ocena njihove primernosti za prezentacijo v turistič-
ne namene. Na lidarskih posnetkih je bilo opaznih 
devet lokacij, na katerih gre zagotovo za jarke iz časa 
prve svetovne vojne. Prepoznani so bili tudi mulatje-
ra, gradbeni vkopi, dve kaverni in devet lokacij, kjer 
gre zelo verjetno za jarke iz prve svetovne vojne. Na 
grebenu, ki se od vrha Čepale spušča v smeri severa 
proti reki Idrijci, je niz kratkih jarkov, značilnih za 
obrambno linijo, ki je bila zgrajena v prvi polovici 
leta 1915 na liniji Rodica–Veliki Golak–Razdrto–
Barka. Na Čepali so jarki s traverzami, s katerimi 
je bil utrjen vrh, večja koncentracija jarkov pa je 
predvsem na območju cerkve sv. Janeza. Z daljšim 
jarkom in domnevnim mitralješkim položajem je bil 
varovan dostop po poti, ki z juga vodi proti cerkvi. 
Večja gostota obrambnih položajev je okoli cerkve, 
ob kateri je bila izkopana tudi 10,3 m dolga in do 
3,2 m široka kaverna. Na južnem delu Šebrelj (na 
zahodnem pobočju območja V gričih) sta na lidarju 
vidna še dva krajša jarka. Močneje utrjen je bil 539,3 
m visok vrh na ledini Za brdom, ki stoji ob hiši 
Šebrelje 5A. Za celotno območje so sicer značilni 
krajši strelski jarki s traverzami in strelskimi položa-
ji. Jarki so vkopani v podlago, prsobrani večinoma 
nasuti, na nekaterih delih pa so bili dokumentirani 
tudi iz zloženega kamna zidani odseki prsobranov. 
Nekateri vkopi ob jarkih in mulatjeri spominjajo na 
gradbene jame za morebitne barake ali zemljanke, ki 
pa verjetno nikoli niso bile zgrajene.
Raziskane ostaline prve svetovne vojne na območju 
Šebrelj so pomembne ostaline utrjevanja z začetka 
20. stoletja na območju Slovenije in imajo turistični 
potencial, posebno ob že urejeni mulatjeri, ki iz doli-
ne Idrijce vodi na vrh planote.

Lokacije strelskih jarkov, kaverne in mulatjere v okolici 
cerkve sv. Janeza (foto: U. Košir, 2020).

Strelski jarek ob cerkvi sv. Janeza (foto: U. Košir, 
2020).
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Raziskave ob ekshumaciji množičnega grobišča v protitankovskem jarku pri Mostecu

Uroš Košir

Arheološka ekipa podjetja Avgusta, d. o. o., je med 25. 
avgustom in 18. septembrom 2020 opravila ekshuma-
cijo posmrtnih ostankov s skrajnega jugozahodnega 
dela grobišča Mostec [ID 53] pri Brežicah (parc. št. 
155, 161/1, 757; k. o. Mostec). Razlog za ekshumaci-
jo je bila načrtovana gradnja nove hidroelektrarne, saj 
bi gradbeni poseg delno uničil grobišče, ki bi bilo obe-
nem potopljeno. Grobišče je bilo s sondiranji potrjeno 
že leta 2010 in naknadno še leta 2017. 
Na 20,8 m dolgem odseku protitankovskega jarka, ki 
je v širino meril med 3,5 in 4,5 m, v globino pa do 2 
m, so bili odkriti ostanki treh skupin žrtev, ki so bile 
ločeno pobite in ločeno zasute. Skupno so bili odkri-
ti ostanki 276 oseb. Ločnica med vsako skupino je 
bilo vsakokratno nasutje. V najmanjši (prvi) skupini 
je bilo 43 oseb. Vse žrtve so bile moški, polovica je 
bila mlajših od 24 let (med njimi pet starih od 18 do 
20 let). V drugi skupini, ki je štela 71 oseb, je bila 
približno četrtina žensk (najmanj 15, ne več kot 20), 
mlajših od 24 let je bilo samo pet žrtev (med njimi 
samo ena oseba mlajša od 20 let, verjetno ženska, 
stara okrog 16 let). V največji (tretji) skupini je bilo 
162 oseb, od tega najmanj štiri ženske (verjetno celo 
7 do 9), tretjina žrtev pa je bila mlajša od 24 let (od 
tega približno 18 starih med 18 in 20 let). Po demo-
grafskih značilnostih izstopa druga skupina (starejše 
osebe in razmeroma veliko žensk), medtem ko sta 
si bili prva in tretja skupina podobni: moške žrtve 

(z izjemo nekaj žensk v tretji skupini) in večji delež 
mlajših oseb. Vsega skupaj je bilo žrtev torej najmanj 
276, od tega verjetno 22 žensk (najmanj 19, ne več 
kot 30). Slaba tretjina žrtev (78 oseb) je bila mlajša 
od 25 let, med njimi je bilo 24 oseb starih med 18 
in 20 let. Nekatere žrtve so bile usmrčene s strelom v 
glavo, nekatere pa s streli v trup in druge dele telesa. 
Med izkopom je bilo odkritih skupaj 5409 predme-
tov, med katerimi jih je bilo 3714 vojaškega izvora, 
394 civilnega izvora in 1301 predmetov, katerih 
izvora ni bilo mogoče določiti, oziroma bi lahko 
pripadali tako vojakom kot civilistom. Tu je šlo pred-
vsem za osebne predmete, kot so ogledalca, glavniki, 
brivski pripomočki, prstani, novci in podobno. S 
prvo skupino žrtev je bilo povezanih 838 predmetov, 
z drugo skupino 748, s tretjo skupino pa 2277 pred-
metov. V to število niso bili všteti ostanki streliva, 
kjer gre za predmete žrtev.
Glede na spolno strukturo žrtev in odkrite predmete 
so bili v prvi skupini žrtev večinoma pripadniki voja-
ških enot, morda tudi posamezni civilisti, v drugi 
skupini so bili večinoma civilisti in posamezni pri-
padniki vojaških enot, v tretji pa je šlo večinoma za 
pripadnike vojaških enot, med katerimi so bili tudi 
posamezni civilisti. Predmeti ravno tako nakazujejo, 
da so bili med žrtvami zagotovo tudi Slovenci, verje-
tno posamezni Hrvati, drugih narodnosti pa ni bilo 
mogoče natančno določiti.

Pogled na odkriti del grobišča v protitankovskem jarku 
(foto: U. Košir, 2020).
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Arheološki strukturni pregled Starega gradu pri Gabrovem

Andreja Krašna

Stari grad pri Gabrovem je sodil k loškemu gospo-
stvu. Ivan Stopar je začetek gradu datiral v drugo 
polovico 11. oziroma v zgodnje 12. stoletje, v pisnih 
virih pa se pod imenom Wildenlack prvič pojavi v 
začetku 14. stoletja. Odročna lokacija je gradu daja-
la funkcijo varovanja mesta in obeh gradov v Loki 
(Stolp na Kranclju in Loški grad). Ostanki gradu so 
registrirani kot kulturna dediščina (EŠD 12122). 
Oktobra 2020 je ekipa Oddelka za arheologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom 
Predraga Novakovića v okviru terenskih vaj in v 
sodelovanju z Loškim muzejem izvedla arheološki 
strukturni pregled. To je bila tudi prva arheološka 
raziskava gradu nasploh. Razlog za raziskavo je bila 
ogroženost najdišča zaradi pred kratkim strojno 
narejene gozdne vleke, ki se je precej zarezala v 
območje gradu. Raziskano je bilo območje na vzho-
dnem podgrajskem platoju dimenzij približno 20 × 
17 m, tik ob vhodu v Stari grad. Namen raziskav je 
bil dokumentiranje stanja na površini najdišča, da 
bi natančneje določili obseg, ohranjenost in splošno 
naravo arheoloških ostalin. V raziskavi smo prostor 
natančno očistili zelo gostega rastlinja in postrgali 
površino. Na dveh mestih na robu platoja smo izde-
lali dva preseka. 
Na očiščeni površini raziskovanega območja izven 
gradu smo odkrili zidova (STRE 2 in 6), ki potekata 
v smeri od severa proti jugu in spodnji podgrajski 

plato delita na dva dela. Med njima je bila nakopiče-
na ruševina (STRE 7), pod katero predpostavljamo 
nekdanji prehod med tema dvema prostoroma. To 
možnost bi lahko potrdila pot, ki smo jo dokumen-
tirali z digitalnim modelom reliefa. Severovzhodno 
od zidov smo odkrili še eno ruševino (STRE 5), 
pri kateri gre morda za ostanke odstranjevanja vra-
tnega portala, ki je bil leta 1511 verjetno vgrajen 
v Loški grad, lahko pa je šlo za druge dele grajske 
arhitekture, ki so spolzeli po pobočju navzdol. Na 
skrajnem severnem robu platoja smo našli ostanke 
še dveh zidov (STRE 8 in 9), ki verjetno tvorita del 
zunanjega obodnega zidu, ki smo ga dokumentirali 
v presekih kot STRE 3 in STRE 4. 
Na pregledanem delu najdišča smo odkrili malošte-
vilne najdbe: 79 fragmentov lončenine, 4 železne 
predmete (od tega 3 žeblji) in 1 fragment stekla. 

Čiščenje površine. Tloris rezultatov strukturnega pregleda.
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Arheološke raziskave na območju Betanja – Škocjan – Matavun

Tamara Leskovar, Matjaž Novšak, Petra Vojaković, Tina Žerjal

Koda raziskave: 20-0195

Podobo bogate arheološke zapuščine Škocjana že 
dobro stoletje postopoma dograjujemo z raziskavami 
manjših območij, ki so v zadnjih treh desetletjih 
številnejše, vendar še bolj razdrobljene in omejene 
na posege skromnega obsega ob prenovah hiš ali 
komunalne opreme. V letu 2020 je prav izgradnja 
kanalizacije narekovala doslej najobsežnejšo razi-
skavo na območju Betanje, Škocjana in Matavuna. 
S sicer ožjim izkopom (približno 1–1,5 m širine) v 
skupni dolžini približno 700 m je bil dobljen arheo-
loški presek od severnega vznožja vasi Betanja, preko 
gradišča na Škocjanu do južnega vznožja Matavuna. 
Izkope smo izvajali skoraj izključno po trasah obsto-
ječih cest. Ohranjenost arheološkega zapisa je bila 
zaradi tega okrnjena, a se je na nekaterih odsekih 
kljub temu ohranil intakten zapis ter precej razprše-
nega arheološkega gradiva.
Nekaj sicer skromnih odlomkov neolitske/eneolitske 
keramike nakazuje na poselitev že v tem času, a so 
najdbe na žalost brez oprijemljivega konteksta. 
Na predelu med znanima prazgodovinskima grobi-
ščema Ponikve in pod Matavunom je bilo odkritih 
pet bronastodobnih grobov. Vsi grobovi so bili žgani, 
grobne jame so bile vklesane v skalnato osnovo in/ali 
obdane s kamnitim vencem ter prekrite s kamnitimi 
ploščami. V enem izmed grobov je bila odkrita tudi 
žara, sicer pa so bile keramične najdbe v grobovih 
razmeroma redke. Ob žari, pivskem posodju, svitku 
in odlomkih več keramičnih posod so bili odkriti 
številni kovinski predmeti, med katerimi izstopajo 
obredno zvit bronast nož s tulastim nastavkom, zara-
di ognja poškodovana dvojnokrižna pasna spona tipa 
Ljubljana, bronasta šivanka, igla z majhno vazasto 
glavico in gladkim vratom, igla z majhno bikonično 
glavico, bronasto šilo in bronasta dvodelna kačasta 
fibula jadransko-italskega tipa. 
Keramične in kovinske najdbe skupaj z ostanki v 
skalo vklesanih hiš, s skromno ohranjeno hodno 
površino in ostanki kamnite strukture vendarle 
pomembno dopolnjujejo podobo poselitve tega pro-
stora v času srednje in pozne bronaste in starejše 
železne dobe. 

Številne rimskodobne ostaline skupaj z drobnimi 
keramičnimi in kovinskimi najdbami potrjujejo 
dolgotrajnejšo rimskodobno uporabo prostora. Pri 
tem najbolj izstopa ob današnjem pokopališču odkrit 
objekt, ki je bil deloma vklesan v skalnato osnovo, 
deloma pa zgrajen iz z malto vezanih zidov, ki so se 
ohranili skoraj meter visoko. Keramične, bronaste, 
železne in koščene najdbe ter radiokarbonski datumi 
kažejo, da je bil objekt v uporabi od 1. stoletja do 
prve polovice 5. stoletja. Spregledati ne gre zidane 
strukture, najdene pri breznu Okroglica, ki morda 
predstavlja starejšo škarpo. Neposredno ob struk-
turi je bila odkrita plast s keramičnimi najdbami, 
ki strukturo umeščajo v zgodnjerimski čas. Pod 
strukturo in plastjo s keramičnimi najdbami sta bila 
neposredno na skalnati osnovi odkrita skeleta dveh 
dojenčkov. Antropološke analize so pokazale, da gre 
za posmrtne ostanke dveh novorojenčkov, analize 
aDNA, da gre za bratca in sestrico, radiokarbonska 
datacija pa, da sodita v latenski čas. 
Po večjem delu trase za kanalizacijo je bilo pod dana-
šnjo cesto odkrito novoveško tlakovanje, izdelano 
iz različno velikih kamnov. Kamni so bili položeni 
bodisi na izravnave bodisi neposredno na skalnato 
osnovo, mestoma pa je kot tlak služila kar skalnata 
osnova. Na pobočju sta bili v tlakovanju ohranjeni 
tudi kolesnici. Na vrhu vasi Škocjan so bili ob cesti 
odkriti ostanki novoveških objektov, tlakovanja in 
apnenice, zasute s kamnito ruševino. 
Na ugodno strateško lego, ki so jo izkoristili tudi v 
času prve svetovne vojne, kažejo najdbe iz testnega 
jarka zahodno od upravne stavbe Parka Škocjanske 
jame. V izklesanem zaklonišču so bili najdeni bajo-
net, zložljiva lopata (»ašov«) in konzerva kave. 



Arheologija v letu 2020 – dediščina za javnost 19

Matavun. Žgan grob 2 z žaro in bronasto iglo. 

Škocjan. V skalo vklesan in z zidovi dograjen rimski 
objekt. 
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Arheološke raziskave ob gradnji in izkopavanja na območju Ljubljana Vevče – Polje 

Tamara Leskovar 

Koda raziskave: 20-0337

Ob dograditvi javne kanalizacije, ki je potekala zno-
traj arheoloških območij Vevče-Polje (EŠD 18812) 
in Vaško jedro Polje (EŠD 15942), so bile avgusta 
in septembra 2020 izvedene arheološke raziskave ob 
gradnji. Zaradi odkritja človeških posmrtnih ostan-
kov na območju severno od cerkve Device Marije 
v Polju so arheološke raziskave prešle v arheološka 
izkopavanja, ki so razkrila severni del novoveškega 
pokopališča ob cerkvi Device Marije. Arheološko 
je bilo dokumentiranih in izkopanih 214 grobov, 
opečnata grobnica s krstama in posmrtnimi ostanki 
dveh otrok, del zidov kapelice ter ostanki gradbenih 
posegov, verjetno apnenic iz časa popotresne obnove 
cerkve. 
Pokopališče je pripadalo cerkvi Device Marije, ki je 
prvič omenjena leta 1325 (Vrhovec, 1903, 73), med-
tem ko je pokopališče prvič omenjeno v začetku 16. 
stoletja in je bilo v rabi vse do 19. stoletja (Gabrov-
šek, 2017; Markelj Kemperl et al., 1999).
Preliminarni rezultati arheoloških raziskav kažejo, da 
so v začetku po celotnem območju raziskanega sever-
nega dela pokopališča prevladovali grobovi odraslih 
oseb, jasno ločljivi drug od drugega. S časom je 
verjetno začelo primanjkovati prostora, tako da so 
mlajši grobovi pogosto poškodovali starejše. Nekateri 
grobovi so bili tudi ponovno uporabljeni, saj so bili 
ob straneh grobnih jam prisotni disartikulirani ske-
letni elementi, verjetno na stran umaknjeni posmrtni 
ostanki že skeletoniziranih pokojnikov. 
Ugotoviti je mogoče tudi, da je bilo pokopališče 
razdeljeno na del za otroke ter del za odrasle in 
mladostnike. Z izjemo nekaj globoko v prodnato 
geološko plast vkopanih grobov odraslih v osrednjem 
in zahodnem delu izkopnega polja izrazito prevladu-
jejo otroški grobovi, medtem ko so bili v vzhodnem 
delu pokopani predvsem odrasli in mladostniki. 
Glede na sicer maloštevilne, a v najstarejših plasteh 
prisotne pokope odraslih tudi v osrednjem in zaho-
dnem delu pokopališča razdelitev ni bila uvedena ob 
začetku pokopavanja, temveč kasneje. Kdaj točno, 
ni znano, morda po izgradnji opečnate grobnice, 
ki je poškodovala starejše grobove odraslih oseb in 

predstavlja mejo med delom pokopališča, namenje-
nim otrokom, ter delom, namenjenim odraslim in 
mladostnikom. 
Najdbe kažejo, da so bili pokojniki v grob položeni 
v z žeblji zbitih lesenih krstah, pri čemer so imele 
nekatere tudi kovinske dele. Z izjemo enega groba, 
v katerem je pokojnik ležal na trebuhu, so pokojniki 
ležali na hrbtu, z rokami ob telesu, na medenici ali 
na prsnem košu. Pokojniki so bili pokopani obleče-
ni, pogosto v obleke z gumbi, številni so imeli osebne 
predmete, kot so rožni venec, križ in svetinjica. 
Preliminarne antropološke analize kažejo, da v razi-
skanem delu pokopališča prevladujejo pokopi otrok 
(71 %) in da le tretjina posmrtnih ostankov pripada 
odraslim osebam (29 %). Zastopane so vse starostne 
skupine otrok in odraslih, od novorojenčkov do 
odraslih, starejših od 60 let. Makroskopsko je bilo 
spol mogoče oceniti za 75 % odraslih, pri čemer je 
bilo 54 % žensk in 21 % moških. Zaradi precejšnje 
nezanesljivosti metod (Işcan in Steyn, 2013, 182) 
spol otrok makroskopsko ni bil ocenjen, so pa v delu 
analize aDNA, ki bodo omogočile določitev spola 
vsaj za del otrok, pokopanih na pokopališču. 
Na območju sta bili odkriti tudi apnenici iz časa 
po opustitvi pokopališča oziroma verjetno iz časa 
prenove cerkve po potresu. Zahodna, večja apne-
nica brez posebej grajene konstrukcije je stala izven 
pokopališkega zidu in ni poškodovala grobov. Druga, 
nekoliko manjša in obdana z leseno konstrukcijo, je 
bila odkrita v osrednjem južnem delu pokopališča.

Viri:
Gabrovšek, M. (2017). 120-letnica posvetitve cerkve 
Device Marije v Polju. Župnija Ljubljana Polje.
Işcan, M. Y. in Steyn, M. M. (2013). The Human 
Skeleton in Forensic Medicine (3rd ed.). Charles C 
Thomas. 
Markelj, A., Kemperl, M., Kokalj, D., Smerke, M. in 
Jurovič, M. (1999). Polje, kdo bo tebe ljubil --- : teh 
naših petsto let. Družina.
Vrhovec, I. (1903). Zgodovina šentpeterske fare v 
Ljub ljani. Slovenska matica.
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Cerkev Device Marije v Polju pred potresom (vir: Arhiv 
etnografskega muzeja). Krsti s posmrtnimi ostanki dveh otrok v opečnati 

grobnici (foto: D. Češarek). 
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Projekt MagIstra – Geofizikalne raziskave v letu 2020 na arheoloških najdiščih 
Kaštelir pri Čedljah (EŠD 7238), Malijski hrib (EŠD 21661) in Lucan (EŠD 28506)

Igor Medarić

Konec septembra 2020 smo v sklopu podoktorskega 
projekta (Arrs Z6-2663) MagIstra: »Preverjanje poten-
ciala magnetne metode za prepoznavanje arheoloških 
ostalin v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamni-
nah. Primer slovenske Istre« na Oddelku za arheologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani začeli z raziskavami na 
arheoloških najdiščih Kaštelir pri Čedljah (EŠD 7238), 
Malijski hrib (EŠD 21661) in Lucan (EŠD 28506). 
Namen raziskav, ki vključujejo predvsem najdišča v 
notranjosti slovenske Istre, je ovrednotenje potencia-
la magnetne metode v tleh istrskega flišnega bazena 
iz srednjega eocena. Za njen optimalen izkoristek s 
hitrejšo in arheološko izpovednejšo razlago izmerjenih 
podatkov tudi v prihodnje v raziskavi natančneje ana-
liziramo skupek naravnih in antropogenih vplivov na 
meritve z magnetometrom. V letu 2020 smo z name-
nom določitve najprimernejših lokacij za izvajanje 
geofizikalnih meritev pregledali arhivske podatke in 
druge podatke o že opravljenih arheoloških in geofi-
zikalnih raziskavah na tem prostoru ter jih združili v 
enovito bazo s pomočjo geografskega informacijskega 

sistema (arheološke raziskave, geološka karta, pedo-
loška karta, ortofoto, LIDAR …). Posebej natančno 
smo analizirali lidarske podatke. Septembra in okto-
bra 2020 smo opravili prve geofizikalne meritve na 
najdiščih Kaštelir pri Čedljah, Malijski hrib in Lucan. 
S terenskim instrumentom Kappameter KM-7 (Sati-
sGeo) smo izvajali vzorčna merjenja na površju tal, 
na izdankih geološke podlage, v profilih ter različnih 
naravnih in arheoloških materialih. Posebno pozor-
nost smo namenili naravnim sedimentom mehkih 
karbonatnih kamnin (peščenjaki, lapor), vzorcem iz 
talnih različkov evtričnih rjavih tal ter arheološkim 
ostalinam, odkritim na površini (ostanki zidov, opeka, 
tegule ipd.). Namen je bil ugotavljanje razlik v nama-
gnetljivosti različnih naravnih in arheoloških materi-
alov v podporo interpretaciji magnetne prospekcije. 
Meritve so pokazale pričakovano nizko magnetno 
susceptibilnost peščenjakov (od -0,1 do 0,25 x 10-3), 
s srednjo vrednostjo 0,15 x 10-3 SI (2000 meritev), in 
zelo razgibane vrednosti magnetne susceptibilnosti tal 
znotraj arheoloških najdišč (od -0,2 do 1,5 x 10-3 SI). 
Na Kaštelirju pri Čedljah smo v prazgodovinski nasel-
bini na treh lokacijah kartirali navidezno magnetno 
susceptibilnost gornjega sloja zemljišča do globine 5 
cm v mreži 1 x 1 in 2 x 2 metra. Na zgornji akropoli 
smo ugotovili območja povišanih vrednosti, ki naka-
zujejo na potencialne ostanke arheoloških materialov, 
kot so keramika, hišni lep, žlindra ipd. Raziskave se 
nadaljujejo v letu 2021 z magnetnimi meritvami in 
geoelektričnim kartiranjem. Na podlagi primerjave 
rezultatov vseh izvedenih metod smo določili območja 
testnih sond za izkopavanja. 

Lokaciji Kaštelir pri Čedljah in Malijski hrib na digi-
talnem modelu površja (ZLS).

Kaštelir pri Čedljah (EŠD 7238). Rezultati kartiranja 
navidezne magnetne susceptibilnosti.
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Ruša kot gradbeni material: primer starejšeželeznodobne Gomile 28 na Habakuku

Agni Prijatelj, Luka Gruškovnjak, Matija Črešnar

Gomile – dobro vidni in pogosto monumentalni 
grobni spomeniki – so eden najprepoznavnejših ele-
mentov sedanjih in preteklih kulturnih krajin. Upo-
raba mikromorfologije in komplementarnih geoarhe-
oloških metod v preučevanju njihove stratigrafije nam 
omogoča, da preučimo njihove plasti kot neodvisen, 
močno izpoveden arheološki vir, ki razkriva številne 
informacije o gradbenih materialih in konstrukcijskih 
metodah gomil ter specifičnih simbolnih in ritualnih 
pomenih, utelešenih v njihovi snovnosti.
Rezultati mikromorfoloških raziskav Gomile 28 na 
Habakuku so razkrili dinamično interakcijo naravnih 
in antropogenih procesov, soudeleženih pri nastanku 

njene kompleksne stratigrafije. Podolgovati režnji 
ruše, iz katerih je bila grajena gomila v času starejše 
železne dobe, vsebujejo podatke o vegetaciji na šir-
šem prostoru gradišča, različnih gospodarskih dejav-
nostih v času pred gradnjo gomile ter specifičnih 
gradbenih praksah, vezanih na pokop posameznikov 
iz poštelske skupnosti. Z mikromorfološko študijo 
Gomile 28 na Habakuku tako nazorno prikažemo 
velik informativni potencial gradbenih materialov 
gomil, zlasti ruše, ki je pomemben vir podatkov o 
paleovegetacijskih spremembah, spremembah kul-
turne krajine ter gradnji monumentalnih grobnih 
spomenikov v starejši železni dobi.

Presek Gomile 28 na Habakuku. V nepoškodovanem delu plašča gomile je dobro vidna stratigrafija, ki je posle-
dica gradnje z režnji ruše.
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Izkopavanje rimskih grobišč na Nazorjevi in Vidovdanski ulici v Ljubljani

Marko Sraka, Matej Draksler

Koda raziskave: 20-0291, 20-0426

Leta 2020 je Skupina Stik v severnem delu mestnega 
središča Ljubljane med izvajanjem arheoloških raz-
iskav ob gradnji in arheoloških izkopavanj odkrila 
rimski grobišči manjšega obsega na Nazorjevi in 
Vidovdanski ulici. 
Rimski grobovi na Nazorjevi ulici v Ljubljani dopol-
njujejo arheološki zapis zaledja severnega emonskega 
grobišča. Dokumentiranih je skupno 17 grobov, od 
tega 13 skeletnih in 3 žgani ter 1 nedoločljiv grob. 
Med žganimi grobovi je eden imel grobno skrinjo 
iz apnenčastih blokov, eden pa skrinjo iz tegul. Med 
skeletnimi grobovi, ki so bili v posameznih skupinah 
enakomerno razporejeni na celotnem izkopnem polju, 
lahko ločimo skupino 10 grobov z usmeritvijo zahod–
vzhod in skupino 3 grobov z usmeritvijo sever–jug. Za 
bolje ohranjene grobove prve skupine so značilni pri-
datki, medtem ko so grobovi druge usmeritve skoraj 
brez njih. Zaradi prevlade skeletnih grobov in poja-
vljanja žganih grobov predvsem na zahodnem robu 
izkopnega polja in nekaterih mlajših grobnih celot 
na vzhodnem delu izkopnega polja predvidevamo, 
da odkriti grobovi sodijo v zaledje severnega emon-
skega grobišča oziroma da so na tem delu pretežno 
pokopavali šele v kasnejših fazah obstoja rimskodobne 
Emone. Glede na preliminarna opažanja o tipologiji 
pridatkov je mogoče čas uporabe grobiščnega prostora 
datirati med 2. in 5. stoletje.
Rimski grobovi na Vidovdanski ulici dopolnjujejo 
arheološki zapis emonskih grobišč, skupaj z že znanimi 

ostalinami v neposredni bližini pa prinašajo dodatne 
podatke o usmeritvi predvidene ceste, ki od rimske 
Emone in njene glavne severne vpadnice poteka po 
levem bregu Ljubljanice proti Posavju. Odkrili smo 
33 rimskih grobov, od tega 28 žganih ter 5 skeletnih. 
Skoraj polovica grobov je bila prekopana verjetno že v 
rimski dobi. Med žganimi grobovi so značilni grobovi 
v kamnitih grobnih skrinjah, sezidanih iz prodnikov 
ali apnenčevih oziroma peščenjakovih lomljencev, 
grobovi v skrinjah iz tegul ter grobovi brez grobnih 
konstrukcij. Pri slednjih na podlagi prisotnosti žebljev 
predvidevamo tudi pokope v lesenih skrinjah. Neka-
teri grobovi tvorijo linije, ki, tako kot grobovi sami, 
potekajo v smeri vzhod–zahod. Z rimskim grobiščem 
so povezani tudi jarka in temelji iz nametanih oblic. 
Predvidevamo, da gre za ostanek meje grobne parcele, 
lahko pa tudi severne meje samega grobišča, saj so bili 
severno od teh linijskih struktur grobovi zelo redki. 
Z antropološko analizo človeških ostankov je identi-
ficiranih 30 posameznikov v 29 grobovih v različnih 
starostnih in spolnih skupinah. Dva mladostnika sta 
imela patogene spremembe na zobeh. Antropološka 
analiza je pokazala, da so bili otroci pokopani skele-
tno, odrasli pa pretežno z žganim pokopom, pri čemer 
glede na tipološka opažanja med njimi ni bistvenih 
časovnih razlik. Glede na preliminarne tipološke in 
kronološke ugotovitve je mogoče čas uporabe gro-
biščnega prostora datirati v drugo polovico 1. in 2. 
stoletje n. št.

Dokumentiranje skeletnega groba na Nazorjevi ulici. Odstranjevanje steklene žare iz žganega groba na Vi-
dovdanski ulici.
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Arheološka raziskava ob gradnji na območju legijskega tabora v Ločici ob Savinji

Primož Stergar

Koda raziskave: 20-0258

Ureditev dovozne poti za dostop do njivskih površin 
in hiše Ločiška cesta 110 je posegla v območje EŠD 
7482 Ločica ob Savinji – Vojaški tabor II. italske legi-
je. Predviden gradbeni poseg je tako omogočil prvo 
invazivno arheološko raziskavo na območju legijskega 
tabora po letu 1976. Glede na podatke geofizikalnih 
meritev, ki jih je v letih 2008–2011 opravil Avstrijski 
arheološki inštitut z Dunaja, naj bi gradnja poti pose-
gla v območje vojaških barak (verjetno za 1. kohorto). 
Zaradi preverbe arhitekturnih ostankov, ki so bili 
odkriti z geofizikalnimi raziskavami, smo izvedli pet 
testnih izkopov, s katerimi smo segli do globine, na 
kateri se pričnejo pojavljati arheološki pokazatelji. 
Ugotovili smo, da se ostanki temeljev (TJ 3 in TJ 4) 
pojavijo že na globini približno 25 cm pod sedanjim 
nivojem tal. Ostankov arhitekture nad temelji nismo 
zaznali, smo pa identificirali ostanek nekdanje hodne 
površine tabora, ki smo jo na enem mestu prebili (TJ 
3) in pod njo dokumentirali sledove lesene gradnje – 
ostanke jam za kole (stojke). 
Rezultati popolnoma ustrezajo ugotovitvam razi-
skave iz leta 1976, v kateri so bili prav tako najdeni 
ilovnata površina notranjosti legijskega tabora in 
sledovi lesene arhitekture. Globine ohranjenosti 
temeljev zaradi varovanja arheoloških ostalin nismo 
preverjali. Na zahodnem delu območja predvidene 
dovozne ceste (TJ 5) smo odkrili sledove tlakovanja, 
ki v sklopu geofizikalnih meritev ni bilo zaznano.

Glede na ugotovitve izvedenih testnih izkopov je 
ZVKDS, OE Celje podal kulturnovarstvene zahteve, 
ki so predvidele spremembo gradbenega projekta 
tako, da v zemeljske plasti z gradbenim izkopom niso 
posegali, dovozno pot pa so izvedli s tamponskim 
nasutjem v debelini 0,70 cm na obstoječ talni nivo 
s predhodno položitvijo razbremenilnih geomrež in 
ločilnega geotekstilnega sloja. Utrditev nasutja je bila 
izvedena brez vibriranja. Pred pričetkom gradbenih 
del je bilo celotno območje gradnje pregledano z 
detektorjem kovin.
Po končani izgradnji dovozne poti je bila ureje-
na informacijska točka z informacijskima tablama, 
parkiriščem in urbano opremo. Predvidena je tudi 
priprava digitalnega arhiva najdišča.

Območje izvedbe del. Končna ureditev območja z ureditvijo informacijske 
točke.
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Izkopavanja protourbanega gradišča Pungrt nad Igom 

Petra Vojaković

Koda raziskave: 20-0266

Arheološke raziskave na Pungrtu smo med juli-
jem in novembrom 2020 izvajali zaradi predvidene 
novogradnje za potrebe Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Ig. Skupno so obsegale 5.500 m2. Izvajal jih 
je Arheološki konzorcij za Ig v sestavi Arhej, d. o. 
o., PJP, d. o. o., Zavod Skupina Stik in Inštitut za 
Arheologijo ZRC SAZU, podizvajalec za logistiko in 
strojna dela pa je bil Er-Tac, d. o. o. Vodji raziskav 
sta bili Petra Vojaković in Jerica Brečić. 
Izsledki raziskav so pokazali, da je bilo v starejšem 
halštatskem obdobju (8. stoletje pr. n. št.) na jugoza-
hodnem delu gradišča, tik nad prelomom prve terase 
v strmo brežino, zgrajeno 2,10 m široko kamnito 
obzidje (Slika 1), ki smo mu lahko sledili v dolži-
ni 60 metrov. Ohranjeni sta bili obe lici iz večjih 
neobdelanih apnenčevih lomljencev, notranjost pa 
je bila zapolnjena s kamnitim drobirjem. Z zunanje 
strani je obzidje podpiral zemljen nasip. Na notranji 
strani smo ob obzidju odkrili 2 metra širok oskrbni 
pas, zasut s številnimi peščenimi nasutji. Za njim so 
bile na območju celotne prve terase odkrite številne 
jame različnih dimenzij in namembnosti. Odkriti so 
bili tudi ostanki peči, ognjišč in kurišč, ki skupaj z 
jamami za kole nakazujejo, da so bili nekateri predeli 
vsaj delno nadkriti z lesenim nadstreškom. Glede na 
odkrite ostaline se zdi, da je bilo območje spodnje 
terase v 1. tisočletju pr. n. št. namenjeno gospodarski 
oskrbi gradišča, bivalni del pa je bil verjetno poma-
knjen na terasasti del proti vrhu Pungrta.
V mlajšem halštatskem obdobju (6. stoletje pr. n. št.) 
je bilo čez starejše obzidje zgrajeno še mogočnejše 
obzidje, ki je v širino merilo več kot 3 m (Slika 1). 
Tudi to je bilo zgrajeno podobno kot predhodno, le 
da je bilo izbrano kamenje obeh lic manjše in skoraj 
pravokotne oblike. Oskrbni pas, širok nekaj več kot 2 
metra, je bil večkrat nasut s peščenimi nasutji. Vzpo-
redno z obzidjem so se nizale stavbe približno enako 
velikih tlorisov (6 x 8 m) z vmesnimi enakomerno 
razporejenimi prehodi. Na celotnem raziskanem 
območju smo zaznali tlorise 26 stavb. V glavnem je 
šlo za temelje iz večjih kamnitih blokov, na katerih 
so nekoč stale lesene brunarice. Razporeditev stavb 

nakazuje na načrtno prostorsko ureditev, s katero so 
objekte razporedili vzporedno z obzidjem, vmesne 
hodne površine enake širine pa tlakovali s kamnitim 
drobirjem in peskom (Slika 2). Tako smo prepoznali 
do 1 m široke ulice, ki so služile tudi za odvajanje 
meteornih voda s streh. Če je bilo na začetku starejše 
železne dobe območje spodnje terase namenjeno 
gospodarskim dejavnostim, je bilo v 6. in 5. stoletju 
pr. n. št. nedvomno namenjeno tudi bivanju. To bi 
nakazovalo na povečanje bivalne površine, ki bi se 
lahko v tem času razprostirala na celotnih 10 hektar-
jih obzidanega gradišča. 
Nad prvo teraso, kjer se teren vzpenja do najvišje 
točke gradišča (druga in tretja terasa), je bil teren 
preoblikovan v manjše terase, na katerih so bili 
ohranjeni sledovi različnih objektov. Odkrili smo 
tudi kamnito-zemljen zgornji nasip, ki je služil kot 
dodatna zaščita zgornjega dela gradišča, ter vzpore-
dno tlakovano pot. Preliminarne raziskave odkritega 
gradiva nakazujejo, da so bile te terase, prav tako kot 
prva, poseljene tudi v mlajši železni in rimski dobi 
(od 1. stoletja pr. n. št. do 2. stoletja n. št.).
Raziskano območje je bilo številnim posegom podvr-
ženo tudi v kasnejših obdobjih. Na območju parki-
rišča pred grajskim poslopjem so bili odkriti ostanki 
vhodnega stolpa predhodne grajske stavbe Ženek/
Sonnegg, ki jo je upodobil tudi J. V. Valvasor. 

Pogled na obzidji med raziskavami (foto: Nejc Ciglar, 
Arhej, d. o. o.).
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Pogled na mlajšehalštatskodobno ureditev prve terase (foto: Nejc Ciglar, Arhej, d. o. o.).
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Raziskave ob gradnji na območju južnega dela Emone na Aškerčevi 5 

Tamara Leskovar, Predrag Novaković

Koda najdišča: 17-0207

Zaradi gradbenih del na objektu nekdanje Fakultete 
za kemijo in kemijsko tehnologijo na Aškerčevi 5, ki 
je bila predelana v študijske prostore Akademije za 
gledališče, radio, film in televizijo, je bil poleti 2020 
izveden drugi del arheoloških raziskav ob gradnji 
vzdolž zahodne fasade glavnega objekta. Tri leta prej je 
bila izkopana vzhodna stran. Izkopavanja obeh delov 
je izvajala ekipa Oddelka za arheologijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani pod vodstvom Predraga Novako-
vića, namestnica pa je bila Tamara Leskovar. 
Leta 2017 so bile ugotovljene tri rimskodobne grad-
bene faze insul I in VI ter ostanki ceste in kloake med 
insulama. In situ so bile ohranjene pretežno ostaline iz 
1. in 2. stoletja, ki jih Šmidova izkopavanja z začetka 
20. stoletja niso zajela. Leta 2020 je bila situacija na za-
hodni strani precej slabša, saj so se arheološke raziska-
ve pričele šele potem, ko je že bila izkopana gradbena 
jama za kanalizacijo, ki je mestoma segala več kot 5 m 
v globino. Tako smo lahko odkrili samo še sledove zi-
dov v obeh stranskih stenah (presekih) gradbene jame, 
v njenem telesu pa so bili depoziti že skoraj v celoti 

odstranjeni. Od grajenih struktur je bila najbolje ohra-
njena kloaka D, od katere so bili vidni še stranski zidovi 
in deloma njen obok ter talni laterkuli. Poleg kloake so 
bili v preseku izkopne jame odkriti še ostanki (temelji) 
več zidov (SE 1012, 1014, 1016, 1020, 1024) in ru-
ševin (SE 1021). Ostanke enega zidu (SE 1025) smo 
odkrili tudi v skrajnem jugovzhodnem vogalu izkopa. 
V izkopavanjih iz leta 2020 je bilo odkritih razme-
roma malo najdb, le 197 kosov, od tega 137 kosov 
keramičnega gradbenega materiala. Med najdbami 
prevladujejo keramični fragmenti iz rimske dobe 
(več kot 80 %), nekaj malega je novoveških najdb 
(2,5 %), ostalih najdb pa ni bilo mogoče kronološko 
opredeliti. Raziskave ob gradnji iz let 2017 in 2020, 
čeprav omejene in izvedene v precej neugodnih po-
gojih, so potrdile oziroma dopolnile podobo grajene-
ga prostora Emone okrog kloake D ter insul I in VI. 

Ostanki kloake.Shematski prikaz ostankov kloake in rimskih zidov.
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Videopredstavitev življenja in dela akad. prof. dr. Staneta Gabrovca

Janja Železnikar

V duhu časa (pandemija COVID-19) so se nam 
porajale nove ideje, kako uresničiti začrtane progra-
me, predstaviti dediščino na drugačen način ter biti 
kljub zaprtosti še vedno dostopni in odprti. Videi so 
postali stalnica. Tako je v lastni produkciji kamniške-
ga muzeja nastala prva različica videa o življenju in 
delu akad. prof. dr. Staneta Gabrovca (https://www.
muzej-kamnik-on.net/razstave/dr-stane-gabrovec-
-starosta-slovenske-arheoloske-in-muzejske-stroke/), 
ki ji je kasneje sledila še bolj profesionalno dodelana 
produkcija podjetja Cebram, d. o. o. (https://www.
youtube.com/watch?v=SZQxbm2AqEY&t=8s). 1. 
oktobra 2020 smo pripravili slavnostni večer v poča-
stitev 100. obletnice rojstva prof. Gabrovca ter ob 
tej priložnosti premierno predvajali kratek video o 
njegovem življenju in delu. 
Večina gradiva, ki je bilo predstavljeno v videu, je 
last družine Gabrovec. Vpogled vanj sta mi dobro-
hotno omogočila Gabrovčeva sinova Matej in Peter. 
Nekaj dokumentov je iz ljubljanskih arhivov, nekaj 
pa jih hrani družina Perko. V film so bili vmontirani 
tudi kadri iz nekaterih dokumentarnih oddaj RTV 
Slovenija.
Zelo težko je strniti bogato življenjsko pot in delo 
tako pomembn osebnosti v nekaj kratkih minutah, 
zato bo obsežnejši prispevek objavljen v jubilejni 
številki revije Argo. V videu je povzeta življenjska 
pot Staneta Gabrovca od njegovih mladostnih let do 
Olimpa znanosti. 
Stane Gabrovec se je rodil 18. aprila 1920 očetu 
Francu in mami Jožefi. Stanovali so na gradu Zapri-
ce. Čeprav so živeli le od očetove železničarske plače, 
so Staneta poslali v deško šolo v Kamnik, od tu pa v 
Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvid pri Ljubljani. 
Gabrovec je šolo delal z odličnim uspehom, bil je 
dejaven pri šolskem literarnem društvu Palestre ter 
pisal v šolski glasili Jutranja zarja in Domače vaje. 
Leta 1939 se je vpisal na študij klasične filologije na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot krščansko vzgo-
jen in veren človek je bil član Slovenskega katoliškega 
društva Zarja. Maja 1942 so ga Italijani odpeljali v 
internacijo v Gonars, konec vojne pa je dočakal v 

Švici, kjer je na univerzi v Bernu nadaljeval študij 
klasične filologije in arheologije. Po vrnitvi v domo-
vino je študij zaključil leta 1948 in kmalu zatem 
na povabilo prof. dr. Jožeta Kastelica dobil službo v 
Narodnem muzeju Slovenije, kjer je ostal do upoko-
jitve leta 1987. Za eno leto (1956) je odšel na Arhe-
ološki inštitut v Tübingen, kjer se je specializiral pod 
mentorstvom prof. Wolfganga Kimmiga. Po vrnitvi 
je začel s pisanjem doktorske disertacije, ki jo je 
končal leta 1961 na Filozofski fakulteti v Zadru (od 
leta 2020 je en originalni izvod v MMK, drugi pa v 
knjižnici Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete 
v Ljubljani). Kot že uveljavljen strokovnjak je bil leta 
1969 povabljen za profesorja na Oddelek za arhe-
ologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Študentom 
je ob predavanjih omogočal delo v muzejih in pri 
terenskih raziskavah ter jim pomagal do štipendij za 
izobraževanje v tujini. Njegova bibliografija šteje več 
kot 360 zapisov. V svojem večdesetletnem delu je 
postavil temelje kronologije bronaste in železne dobe 
jugovzhodnoalpskega prostora. 
Stkal je številne prijateljske vezi v različnih, ne samo 
strokovnih krogih. Po njegovi smrti (12. 1. 2015) so 
sinovi bogato profesorjevo knjižnico na njegovo željo 
donirali Oddelku za arheologijo FF v Ljubljani.
Stane Gabrovec je bil član bavarske in slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti ter član raziskovalnih 
centrov in inštitutov v Bosni, Nemčiji in Italiji. Za 
življenjsko delo je prejel dve nagradi. Leta 1996 je 
bil prvi prejemnik nagrade za življenjsko delo Slo-
venskega arheološkega društva, leta 2000 pa je prejel 
še Zoissovo nagrado, ki jo podeljuje poseben Odbor 
Vlade Republike Slovenije. Leta 2002 je postal častni 
občan občine Kamnik.
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Profesor Gabrovec za domačo delovno mizo, 1989. 
Arhiv družine Gabrovec. Hrani MMK. 

Alojz Rebula, Gabrovčev najboljši prijatelj, in Stane 
Gabrovec, 1961 v Kamniku. Arhiv družine Gabrovec. 
Hrani MMK.
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Arheološki center Muzeja in galerij mesta Ljubljane v letu 2020

Metka Štrajhar, Martin Horvat, Matija Skrt

V preteklih dveh srečanjih smo že poročali o aktiv-
nostih novega Arheološkega centra Muzeja in gale-
rij mesta Ljubljane. V drugi polovici leta 2020 je 
Mestna občina Ljubljana na podlagi analize dose-
danjega dela in naraščajočih potreb zaradi velikih 
količin arhivov raziskav dala MGML v upravljanje 
nekdanji hangar na Letališki cesti 9a v sklopu Starega 
letališča v ljubljanskih Mostah. 
Po prevzemu prostorov je MGML izvedel vzdrževalna 
gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela na prizidku 
hangarja in postavil posebno pralnico za čiščenje 
arheološkega gradiva skupaj s sušilnico in prostorom 
za hrambo kovinskega gradiva. Po prenovi je objekt 
ohranil vse značilnosti arhitekture, med katerimi je 
spomeniškovarstveno pomembna zlasti konstrukcija 
lesenega ostrešja iz prekladnih nosilcev brez notranjih 
stebrov. Notranjost hangarja je bila opremljena za čim 
bolj optimalen izkoristek prostora in delo z gradivom. 
V hangarju na površini 800 m² začasno hranimo 
arheološko gradivo, ki obsega približno 10.000 ška-
tel najdb in vzorcev, organskih materialov, večje koli-
čine keramičnega gradbenega materiala, kose mozai-
kov in posamezne arhitekturne elemente, v prizidku 
hangarja pa je shranjeno dokumentacijsko gradivo 
arhivov najdišč. Po obdelavi bo muzealizirano gradi-
vo prepeljano v depojske prostore za trajno hrambo, 
ki jih je leta 2013 na lokaciji Tehnološkega parka 
Ljubljana – Brdo prevzel v upravljanje MGML.
Prostori Arheološkega centra so namenjeni izvedbi 
posameznih faz arheološkega dela, ki so opredeljene 

v internem Poslovniku centra, predvsem primarni 
obdelavi gradiva, njegovi konservaciji, muzeološki 
obdelavi, izposoji gradiva ter hrambi in upravljanju 
arhivov arheoloških najdišč. 
Stremenje k urejenim arheološkim arhivom, ki so 
temeljni materialni medij arheološke dejavnosti, 
bistveno prispeva k ohranjanju in varovanju dedišči-
ne, omogoča prihodnje raziskave in razstavljanje tega 
gradiva ter celostno promocijo arheološke dediščine. 
V centru vzpostavljamo pregleden sistem hrambe, ki 
naj bi omogočil trajnostno in dostopno arhiviranje 
predmetov in dokumentacije arheoloških najdišč. 
Poudarek je na urejanju in vzdrževanju digitalnega 
arhiva v zavarovanem digitalnem repozitoriju in var-
stvu dokumentarnega gradiva v fizični obliki. Glede 
na analizo stanja arhivov ter izkušnje pri sprejemanju 
in obdelovanju arhivov raziskav smo pripravili Pri-
mopredajni zapisnik arhiva arheološkega najdišča v 
skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah, ki bo 
omogočal večjo preglednost in boljšo sledljivost. Po 
zgledu arheoloških standardov v Evropi, predvsem 
Veliki Britaniji, pripravljamo tudi višje standarde 
hrambe arheoloških arhivov.
V naslednjih letih nameravamo hangar dodatno 
arhitekturno prilagoditi, s čimer želimo omogočiti 
še boljše pogoje za delo ter ponuditi prostore novim 
programom in strokovnjakom z različnih področij. 

Pogled na gradivo v notranjosti hangarja. Hangar s prizidkom.
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Eksperimentalna arheologija na Oddelku za arheologijo FF UL

Manca Vinazza, Polona Janežič, Paola Korošec

V letu 2020 smo na dvorišču Oddelka za arheologi-
jo FF UL na Zavetiški 5 v Ljubljani izvedli številne 
demonstracije in eksperimentalne delavnice za štu-
dente in študentke ter zainteresirano širšo javnost. 
Na delavnicah smo preučevali in predstavljali pred-
vsem teme s področja lončarstva in prehrane. Osnov-
ni namen je bil preučiti celoten proces od izdelave 
do končne uporabe posod (npr. oblikovanje posod, 
žganje keramike, priprava lončarskih mas, uporaba 
ognjišč ...). Poskusi in demonstracije so pomembno 
prispevali k raziskovalnemu in pedagoškemu delu, 
saj poznavanje celotnega procesa omogoča boljše 
razumevanje povezanosti človeka z naravnim oko-
ljem. Z delavnicami skušamo razumeti tudi časovno 
dimenzijo oziroma trajanje določenih procesov ter 
znanja in veščine, ki so bile v preteklosti potrebne za 

optimalno izvedbo posameznih tehnoloških postop-
kov. Delavnice smo izvajali postopoma in jih ves čas 
nadgrajevali, obenem pa smo naše delo in rezultate 
dokumentirali. 

Žganje keramike v enoprostorni peči po vzoru peči iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu (foto: M. Vinazza).
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Arheoportal v letu 2020

Anja Vintar

Že od leta 2013 spletno mesto Arheoportal sku-
paj s svojimi socialnimi omrežji neprekinjeno skrbi 
za prisotnost tako slovenske kot tuje arheologije v 
slovenskem spletnem okolju. S širokim naborom 
tem, povezanih z arheološko dediščino, raziskavami 
in novimi dognanji, z informacijami o zanimivi in 
aktualni literaturi ter vabili in obvestili spletna stran 
bralcem omogoča, da se v slovenskem jeziku seznanijo 
z raznovrstnim dogajanjem na področju arheologije. 
Na enem mestu se tako zbirajo vse relevantne infor-
macije, povezane z arheologijo, s tem pa je tudi 
stroki na voljo orodje, da svoja dognanja in dogodke 
deli s širšo javnostjo. 
Kljub okrnjeni uredniški ekipi smo na spletni strani 
Arheoportal v letu 2020 objavili lastne in tuje pri-
spevke, ki so prek različnih virov dosegli več kot 5.000 
obiskov oziroma več kot 10.500 ogledov iz 52 držav 
sveta. Največ jih je seveda iz Slovenije, sosednjih in 
vseh drugih evropskih držav, pa tudi iz Kanade, ZDA 
in Turčije. Arheoportalove vsebine na socialnih omrež-
jih Facebook in Twitter dosegajo več kot 1500 registri-
ranih sledilcev širom sveta. Objave na Facebookovem 
profilu Arheoportala so dnevno dosegle povprečno 
250 posameznikov, največ ogledov pa so imele novice, 
povezane z Evropskimi dnevi arheologije, in novice o 
najnovejših arheoloških odkritjih v Sloveniji. 

Največ zanimanja obiskovalcev spletne strani sta bila 
deležna prispevek »Arheologija na spletu – digitali-
zirane in e-publikacije« ter zavihek »Evropski dnevi 
arheologije 2020«. Pozitivne komentarje in odzive na 
Facebook profilu dobivajo objave o novih odkritjih, 
negativne odzive pa objave o detektorskih najdbah in 
iskalcih. Ob tej priložnosti ponovno vabimo k sodelo-
vanju vse, ki bi želeli soustvarjati arheološke vsebine.
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Evropski dnevi arheologije kljub pandemiji v letu 2020 izjemno uspešni

Anja Vintar

Evropski dnevi arheologije in arheološke 
dediščine 
Francosko ministrstvo za kulturo je leta 2010 Nacio-
nalnemu inštitutu za preventivne arheološke raziska-
ve (Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives oziroma INRAP) zaupalo soorganizacijo 
in promocijo Nacionalnih dni arheologije (https:// 
journees-archeologie.fr/). Tridnevni praznik arheo-
logije, ki vsako leto poteka na začetku poletja, zdru-
žuje vse, ki se ukvarjajo z arheologijo in približujejo 
javnosti tako zaklade kulturne dediščine kot tudi 
druga dognanja stroke. Leta 2019 se je Franciji prvič 
pridružilo še 16 evropskih držav. V prvem letu je 
bila po zaslugi organizatorjev ter obiskovalcev med 
najuspešnejšimi prav Slovenija.
V letu 2020 je številne načrte preprečila pandemija 
COVID-19, med njimi tudi doživetja arheologije, 
dediščine in kulture. Praznovanje arheologije je, tako 
kot številne aktivnosti po svetu, poiskalo priložnost 
v digitalnem svetu in razširilo možnosti sodelovanja 
prek svetovnega spleta. Zato je bilo v letu 2020 v 
evropskem merilu več pozornosti namenjene sple-
tnim dogodkom. Tako se je bilo mogoče s pomočjo 
ključnika #Archeorama in spletne strani https://jour-
nees-archeologie.fr/ udeležiti spletnih iger, vodenj ali 
predavanj v živo ter si ogledati videe, podkaste ali 
dokumentarne filme in zbirke, ki so jih pripravili 
tudi v drugih evropskih državah.

Evropski dnevi arheologije v Sloveniji 
Ob sproščanju ukrepov zaradi pandemije COVID-
19 ter krovni organizaciji, ki je potekala prek 
Arheoportala in Slovenskega arheološkega društva, 
predvsem pa v želji po prijetnem kulturnem ter izo-
braževalnem udejstvovanju, so tretji junijski konec 
tedna številni posamezniki, društva, kulturne usta-
nove in zavodi pripravili pester program. Med 19. 
in 21. junijem 2020 je bilo prijavljenih kar 22 
raznolikih brezplačnih dogodkov, kar je bilo glede na 
razmere izjemno pozitivno. Program aktivnosti orga-
nizatorjev, med katerimi so bili Loški muzej, Goriški 
muzej, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Turistična 
in eko kmetija Pri Baronu s Heriterro, Lončarski 
Center Bahor, Zavod Svibna, Posavski muzej Brežice 
in Mestni muzej Krško, Koroški pokrajinski muzej, 
Študentsko arheološko društvo, Park Škocjanske 
jame, Mestni muzej Ljubljana, Barbara Hofman in 
Verena Perko, Medobčinski muzej Kamnik, Dolenj-
ski muzej Novo mesto in Domačija Pr’ Lenart na 
Belem pri Katarini, si je bilo mogoče ogledati na 
spletni strani Arheoportala (https:// arheoportal.
si/evropski-dnevi-arheologije-2020/) in francoskega 
JNA (https://journees-archeologie.fr/) ter na družab-
nih omrežjih in v nacionalnih medijih. 
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Arheološki dialogi brez izolacije

Predrag Novaković

Zaradi skoraj popolne zapore družbenega življenja 
zaradi epidemije COVID-19, ki je nastopila marca 
2020, so bile prizadete številne izobraževalne in razi-
skovalne dejavnosti. Mednje sodi tudi projekt HERI-
STEM (STEM in Heritage Sciences), katerega glavni 
cilj je oblikovati dolgoročno strateško partnerstvo pri 
razvoju STEM ved v izobraževalnem in raziskovalnem 
delu dediščinskih ved. Koordinator projekta je Odde-
lek za arheologijo Univerze v Beogradu, kot partnerji 
pa sodelujejo še arheološki oddelki univerz v Zagrebu, 
Ljubljani, Sarajevu in Cambridgeu ter Narodni muzej 
iz Beograda, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije ter dve zasebni podjetji, Arhej, d. o. o., iz 
Slovenije in Kaducej, d. o. o., iz Hrvaške. 
Kot najpomembnejša projektna dejavnost so bile 
načrtovane enotedenske intenzivne delavnice s 
področja daljinskega zaznavanja, geoarheologije, 
bioarheologije, podatkovnih znanosti in muzeolo-
gije. Pred epidemijo je bila januarja 2020 izvedena 
samo delavnica v Zagrebu (Daljinsko zaznavanje), 
delavnica o podatkovni znanosti je bila prek spleta 
izvedena marca 2021, vse ostale delavnice pa so bile 
zaradi protiepidemijskih ukrepov odložene in bodo 
izvedene, ko bodo razmere to dopuščale. Izkušnja 
tako obsežne zapore družbenega in osebnega življe-
nja je močno načela motivacijo za delo na projektu, 
saj ni bilo več jasno, kdaj in kako bomo lahko izva-
jali dejavnosti v živo, kjer bi vsakokrat sodelovalo 
približno trideset ljudi iz petih držav. Tudi izkušnje s 
predavanji prek spleta, ki so jih množično izvajali na 
univerzah, niso bile ravno vzpodbudne. 
Po drugi strani pa je zapora javnega življenja mnoge 
napeljala k refleksiji eksistenčnih in družbenih pogo-
jev ter k razmisleku o pomenu znanosti in našega 
znanstvenega dela. Ravno iz takšnih premislekov je 
nastala ideja za Arheološke dialoge brez izolacije. 
Pobuda za kritično diskusijo o naravi arheologije in 
njene prakse, družbenih protislovjih v zvezi s kultur-
no dediščino in o arheoloških pogledih na epidemijo 
je bila očitno zelo dobrodošla, saj je bilo od konca 
marca do začetka julija 2020 izvedenih 21 »dialogov« 
v skupni dolžini približno 30 ur. Vsi dialogi so bili 

posneti, zmontirani in objavljeni na posebnem kana-
lu Youtube.1 V njih so sodelovali raziskovalci iz Slo-
venije, Hrvaške, Srbije, Velike Britanije in Avstralije. 
Do sedaj si jih je ogledalo več kot 1300 obiskovalcev. 
Na koncu smo spoznali, da je iz spontane reakcije na 
življenje v zapori v kratkem času nastala zelo zanimi-
va zbirka refleksivnih esejev o arheologiji na našem 
širšem prostoru. 

Naslovi dialogov: 
1. Cohabitation, hybridisation and eclecticism of archae-

ological paradigms: Modern Slovene archaeology and 
the legacy of the 1980s (Predrag Novaković)

2. Tenzije baštine: identitet, znanje, avtoritet i odgo-
vornost (Staša Babić)

3. Lewis Binford u Jugoslaviji. Razgovor sa Božidarom 
Slapšakom i Stašom Forenbaherom

4. O razvoju i promenama arheološkog znanja u neka-
dašnjoj Jugoslaviji iz perspektive Ludvika Fleka 
(Monika Milosavljević)

5. Arheološki pogled na pandemiju (Staša Babić)
6. Praistorija jugoslavenskih autoriteta (Rajna Šošić 

Klindžić)
7. Jedan kratki, ne toliko arheološki, ogled o toaletnom 

papiru (Predrag Novaković)
8. O izložbi Kelti i njihovi suvremenici na tlu Jugosla-

vije i zadnjem kongresu Saveza arheoloških dru-
štava Jugoslavije. Razgovor sa Mitjom Guštinom

9. (Dis)kontinuitet posmrtnih rituala na »ilirskom« 
području (Zorica Kuzmanović)

10. 30 years-long journey to the Adriatic past. Talk 
with Vince Gaffney

11. Izgubljeni korak. Srpska kulturno-istorijska arhe-
ologija i problem kontinuiteta (Aleksandar Pala-
vestra)

12. Fascist colonisation of Istria: the historical archaeo-
logy of Raša (Črtomir Lorber)

1 https://www.youtube.com/playlist?list=PLPveCfyN5lZ
z2rrqC7gvNZg4lpTM_utgm.
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13. O starohrvatskoj kulturi usput i s razlogom (Goran 
Bilogrivić)

14. Javna arheologija – arheologija odgovorna javnosti 
(Tanja Cvjetičanin)

15. Miodrag Grbić i nastanak kulturno-istorijske arhe-
ologije u Srbiji (Aleksandar D. Bandović)

16. Otisci Adama Oršića kroz srpsku i jugoslovensku 
arheologiju 20. veka (Marko Janković)

17. »Kakofonija u praznoj kući«: Jugoslavenske arheo-
logije post-rimskoga i ranosrednjevjekovnog razdo-
blja (1945–1991) (Danijel Džino)

18. Mainstream na margini. Kulturno-istorijska arheo-
logija Borislava Jankulova (Vladimir Mihajlović)

19. (Ne)istraživanje pretpovijesnih lokaliteta u sjever-
noj Hrvatskoj do kraja Drugog svjetskog rata (Ana 
Solter)

20. Slovenačko iskustvo imperijalne arheologije. Vojvotki-
nja od Meklenburga i Rajko Ložar – jedna zbirka, 
dve sudbine, tri zemlje (Predrag Novaković)

21. Forty Years after the »Vinča Book«. Talk with John 
Chapman

Naslovnica tretjega dialoga z dne 4. aprila 2020.
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Iz zemlje na mizo in nazaj. Projekt prezentacije arheologije na Evropski noči 
raziskovalcev leta 2020 

Predrag Novaković

Tudi tradicionalni projekt Evropske unije Noč razi-
skovalcev se je moral leta 2020 zaradi epidemije pre-
seliti na splet. Namesto tretjega petka v septembru je 
bilo predstavljanje tisočev evropskih znanstvenikov 
in njihovih projektov pomaknjeno na konec novem-
bra (27. 11. 2020), saj je bil potreben čas za prilaga-
janje vsebin spletni komunikaciji. 
Leta 2020 je bila glavna organizatorica projekta v 
Sloveniji Filozofska fakulteta Univerze v Ljublja-
ni. Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete v 
Ljubljani je v sodelovanju s partnerji iz projekta 
HERISTEM (STEM in Heritage sciences) pripravil 

poseben program, naslovljen Iz zemlje na mizo in 
nazaj, katerega rdeča nit je bila arheologija hrane in 
prehranjevanja. Želeli smo predstaviti različne arhe-
ološke raziskave in odkritja na področju pridelovanja 
živalske in rastlinske hrane, predelave in priprave 
živil ter nekatere vidike kulture hrane v preteklosti. 
Zaradi specifičnosti spletnega medija in ciljnega 
občinstva, to so bili predvsem osnovnošolci in sre-
dnješolci, in to ne samo iz Slovenije, je bila večina 
programa predstavljena v angleškem jeziku, del pa 
dvojezično oziroma tudi v slovenščini. Ker smo 
poskušali predstavitev narediti čim bolj zanimivo, je 

Vstopna stran v spletno mesto Iz zemlje na mizo in nazaj.
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bila vsebina po obliki predstavljena zelo raznoliko. 
Celotna predstavitev je vsebovala štiri poglavja.
V poglavju Arheologija na delu je bilo predstavljenih 
59 mikrovideov, približno 2 minuti dolgih predstavi-
tev, ki so na zelo jedrnat način predstavljale različne 
raziskovalne teme: kako določamo živalske kosti, 
kako izumirajo živali, kaj preučuje arheozoologija, 
arheologija rastlinskih vlaken, arheološke raziskave 
ostankov škroba, fitolitov in diatomej, ugotavljanje 
prehrambenega stresa pri prazgodovinskih ljudeh, 
analize izotopov za določanje prevladujoče prehrane 
oziroma okolja, od koder so ljudje pridobivali živila, 
kaj je bioerozija itd. V poglavju Eksperimenti in ideje 
so bili predstavljeni do 15-minutni videi o pripra-
vljanju hrane in izdelovanju posod ter pogovori z 
raziskovalci o arheološkem naravoslovju in arheome-
triji. Tretje in četrto poglavje sta bili nekoliko bolj 
sproščeni. Poglavje Znanost in psevdoznanost smo 
uvrstili v program, da opozorimo na zelo agresivno 
prisotnost številnih psevdoznanstvenih pogledov v 
sodobnih medijih, ki dajejo zelo zavajajočo podobo 
znanosti in znanstvenikov. V tem poglavju najdemo 
tri igrane videominiature, ki so jih posneli študentje 

arheologije iz Zagreba, in kviz, s katerim so lahko 
vsi obiskovalci preverili svoje sposobnosti ločevanja 
med znanstvenimi in psevdoznanstvenimi idejami. 
Veliki finale je bilo četrto poglavje, tekmovanje za 
arheološkega Master Chefa. Vsi obiskovalci so bili 
povabljeni k samostojni pripravi lastnih jedi iz različ-
nih arheoloških obdobij in izdelavi kratkega videa o 
tem. Najboljši trije videi so bili posebej predstavljeni 
ob razglasitvi zmagovalcev.
Skupno je bilo za Noč raziskovalcev pripravljenih 72 
videov v dolžini 4 ur in 18 minut. V treh dneh, ko je 
potekala Noč raziskovalcev, si je naše spletno mesto 
ogledalo 550 obiskovalcev iz več držav, predvsem iz 
naše soseščine, do marca 2021 pa je skupno število 
obiskovalcev preseglo številko 3000. 
Celotna prireditev je dostopna na spletnem mestu 
https://arheolog.eu/ in vsekakor predstavlja zelo zani-
mivo videoknjižnico kratkih predstavitev arheologije. 

Primer enega od »playlist« mikrovideov. 

Zmagovalni videi v tekmovanju Arheološki Master Chef. 
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Seznam kulturnovarstvenih soglasij – dovoljenj za arheološke raziskave  
oz. odstranitev arheoloških ostalin, izdanih v letu 2020

Brigita Petek

Kraj raziskave Enota dediščine EŠD Vrsta raziskave Odgovorni izvajalec Koda 
raziskave

1. Ajdovščina Ajdovščina - Arheološko 
najdišče Castra

3 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0078

2. Ajdovščina Ajdovščina - Arheološko 
najdišče Castra

3 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0170

3. Ajdovščina Ajdovščina - Mestno 
jedro

1562 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0198

4. Ajdovščina Ajdovščina - Arheološko 
najdišče Castra

3 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0335

5. Ajdovščina Ajdovščina - Arheološko 
najdišče Castra

3 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0348

6. Ajdovščina Ajdovščina - Arheološko 
najdišče Castra

3 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0499

7. Ajdovščina, Vipava, 
Sežana

Dane pri Sežani - 
Arheološko območje 
Dane II

29824 arheološki testni izkop, 
arheološki površinski 
pregled

Arhos d.o.o. 20-0289

8. Babno Polje Babno Polje - Gradišče 
Farjevka

10901 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0529

9. Bela Cerkev Bela Cerkev - Arheološko 
najdišče Dolge njive

15515 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0072

10. Bela Cerkev Bela Cerkev - Arheološko 
najdišče Dolge njive

15515 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0165

11. Beltinci Beltinci - Arheološko 
območje Gmajna

30487 arheološki testni izkop Skupina Stik 20-0154

12. Bertoki Bertoki - Arheološko 
najdišče Sermin

1302 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje 

Arhej d.o.o. 20-0210

13. Bertoki Bertoki - Arheološko 
najdišče Sermin

1302 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0307

14. Bertoki Bertoki - Arheološko 
najdišče Sermin

1302 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0436

15. Bertoki Bertoki - Arheološko 
najdišče Sermin

1302 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0437

16. Bevke Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0112

17. Bevke Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0159

18. Bevke Bevke - Arheološko najdi-
šče Gradišče-Zagradišče

11139 arheološki testni izkop Samo Hvalec s.p. 20-0462
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Kraj raziskave Enota dediščine EŠD Vrsta raziskave Odgovorni izvajalec Koda 
raziskave

19. Bevke Bevke - Arheološko najdi-
šče Gradišče-Zagradišče

11139 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0469

20. Bič Zagorica pri Velikem 
Gabru - Arheološko 
najdišče Zagorica-Bič

15513 arheološki testni izkop Luxor, Arheološke 
raziskave, Luka Rozman 
s.p.

20-0455

21. Bistrica Bistrica pri Tržiču - Vila 
Bistrica 39

17804 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0294

22. Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli - Trško 
naselje

4592 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Arhos d.o.o. 20-0166

23. Bled Bled - Arheološko 
najdišče Blejsko jezero

13074 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ArheoAlpe, zavod za 
kulturo, izobraževanje in 
turizem Bohinj

20-0113

24. Bled Bled - Arheološko 
najdišče Žale

13077 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Maruša Urek,  
Arheološke raziskave s.p.

20-0363

25. Bled Bled - Arheološko 
najdišče Žale

13077 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ArheoAlpe, zavod za 
kulturo, izobraževanje in 
turizem Bohinj, 

20-0457

26. Bled Bled - Blejski otok 5287 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0475

27. Bobovek Bobovek - Arheološko 
najdišče Zverivnik

29040 arheološki testni izkop Arhej d.o.o. 20-0022

28. Bobovek Bobovek - Arheološko 
najdišče Zverivnik

29040 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ArheoAlpe, zavod za 
kulturo, izobraževanje in 
turizem Bohinj

20-0212

29. Borovec pri Kočevski 
Reki

Borovec pri Kočevski 
Reki - Opuščena 
kočevarska vas Inlauf

29766 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0534

30. Bovec Bovec - Arheološko 
najdišče v Bislih

16221 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0167

31. Bovec Bovec - Arheološko 
območje ob kasarni

17707 arheološki testni izkop Tolminski muzej 20-0491

32. Breg pri Zagradcu Velike Rebrce - Rimsko 
grobišče

15715 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0047

33. Breg pri Zagradcu Velike Rebrce - Rimsko 
grobišče

15715 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0097

34. Brest Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Draksler Matej s.p. 20-0248

35. Brest Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Draksler Matej s.p. 20-0441

36. Brestanica Brestanica - Arheološko 
najdišče Brestanica-Gunte

16573 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološki 
strukturni pregled

PJP d.o.o. 20-0181

37. Brezovica pri 
Ljubljani

Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0118

38. Brezovica pri 
Ljubljani

Brezovica pri Ljubljani 
- Rimska cesta

11403 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0124
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39. Brezovica pri Šmarjeti, 
Šmarjeta

Šmarjeta – Arheološko 
najdišče Ob gasilskem 
domu

29709 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0382

40. Brežice Brežice – Arheološko 
najdišče Mestno jedro-
Sejmišče

10777 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0081

41. Brežice Brežice – Arheološko 
najdišče Mestno jedro-
Sejmišče

10777 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0496

42. Brežice, Mostec, 
Mihalovec, Dobova, …

Dobova – Arheološko 
območje

9804 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

PJP d.o.o. 20-0239

43. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji, vzorčenje z  
vrtinami

Pokrajinski muzej Celje 20-0074

44. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0111

45. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0281

46. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0282

47. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0326

48. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0407

49. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0408

50. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0430

51. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0447

52. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0463

53. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0487

54. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0489

55. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0492

56. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0493

57. Celje Celje – Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0494

58. Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki – 
Arheološko najdišče

10562 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0334

59. Cerklje ob Krki, 
Krška vas, Gorenje 
Skopice

Cerklje ob Krki – 
Arheološko najdišče

10562 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0229
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60. Cerknica Podskrajnik – 
Bronastodobna naselbina 
Lopatni hrib

29693 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Šimen Sterle s.p. 20-0094

61. Cerknica Cerknica – Arheološko 
najdišče Cerknica

65 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

ZVKDS CPA 20-0137

62. Cerknica Cerknica – Arheološko 
najdišče Svinja gorica

10911 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0299

63. Cerknica Dolenja vas pri Cerknici 
– Arheološko območje Sv. 
Lovrenc

10923 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0328

64. Cerknica Cerknica – Arheološko 
najdišče Cerknica

65 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0392

65. Cerknica Cerknica – Arheološko 
območje Kamna Gorica

10910 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Šimen Sterle s.p. 20-0481

66. Cerknica Cerknica – Arheološko 
najdišče Cerknica

65 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0500

67. Cerknica, Dolenja vas Cerknica - Arheološko 
najdišče Svinja gorica

10911 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0320

68. Cezanjevci, Melinci, 
Hotiza, Dolina pri 
Lendavi

Cezanjevci – Arheološko 
območje Ob Suhači

30046 arheološko izkopavanje PJP d.o.o. 20-0448

69. Cezanjevci, Melinci, 
Hotiza, Dolina pri 
Lendavi

Cezanjevci – Arheološko 
območje Ob Suhači

30046 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

PJP d.o.o. 20-0488

70. Col, Podkraj / / drugi arheološki pregledi 
in vzorčenja, arheološke 
raziskave ob gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0046

71. Čatež ob Savi Drnovo – Rimska cesta 
Neviodunum-Siscia

11069 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0105

72. Čatež ob Savi Drnovo – Rimska cesta 
Neviodunum-Siscia

11069 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0009

73. Čatež ob Savi Drnovo – Rimska cesta 
Neviodunum-Siscia

11069 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0077

74. Čekovnik / geofizikalni pregled, 
arheološki testni izkop

AVGUSTA d.o.o. 20-0260

75. Črenšovci Črenšovci - Arheološko 
območje Kamenščice

29941 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0152

76. Črna vas Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0040

77. Črna vas Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Tica Sistem d.o.o. 20-0378

78. Črna vas Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Skupina Stik 20-0425

79. Črna vas Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0522
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80. Črna vas Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Šimen Sterle s.p. 20-0524

81. Črnomelj Črnomelj - Mestno jedro 87 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0148

82. Črnomelj Črnomelj - Grad 9258 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Skupina Stik 20-0235

83. Dobova Dobova - Arheološko 
območje

9804 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0082

84. Dobova Dobova - Arheološko 
območje

9804 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0189

85. Dobova Dobova - Arheološko 
območje

9804 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0263

86. Dobova Dobova - Arheološko 
območje

9804 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0283

87. Dobova Dobova - Arheološko 
območje

9804 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Arhos d.o.o. 20-0336

88. Dobova, Pavlova vas, 
Pišece, Bizeljsko, …

Dobova - Arheološko 
območje

9804 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0134

89. Dobrava, Ormož Ormož - Arheološko 
najdišče Mestno jedro

500 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Ptuj-
Ormož

20-0308

90. Dobravlje Dobravlje - Grobišče 
Vrčon Konc

12156 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0141

91. Dobrova Dobrova pri Ljubljani - 
Arheološko najdišče 
Dobrova

22671 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0503

92. Dobrova, Horjul Črni Vrh - Gradišče 
Cerkovni grič

22670 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0277

93. Dolane Dolane - Grad Borl 35 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0269

94. Dolenje Skopice Drnovo - Rimska cesta 
Neviodunum-Siscia

11069 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0041

95. Dolenji Novaki Dolenji Novaki - Arheo-
loško najdišče Mali Njivč

30017 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0359

96. Dolnje Brezovo / / arheološki testni izkop Arhej d.o.o. 20-0409

97. Dolž Dolž - Arheološko 
najdišče Greben

13052 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0495

98. Domžale Domžale - Cerkev 
Marijinega vnebovzetja

1789 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0468

99. Dovže Dovže - Villa rustica v 
Zgornjih Dovžah

7953 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Koroški pokrajinski 
muzej

20-0333

100. Drama Drama - Območje 
srednjeveškega trga 
Gutenwerd

8614 arheološki površinski 
pregled

Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta, 
Oddelek za arheologijo

20-0128

101. Drežnica Drežnica - Utrjena 
naselbina Gradec

5017 arheološki testni izkop Tolminski muzej 20-0513
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102. Drnovo Drnovo - Arheološko 
najdišče Neviodunum

128 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0341

103. Dvor Stanežiče - Rimskodobno 
grobišče

28644 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0432

104. Frajhajm Frajhajm - Vidčev 
kamnolom

16792 arheološki testni izkop Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta, 
Oddelek za arheologijo

20-0319

105. Gančani Gančani - Rimska cesta 1253 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0068

106. Glogovica Glogovica - Arheološko 
najdišče Butale

29889 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0202

107. Glogovica Glogovica - Arheološko 
najdišče Butale

29889 arheološki testni izkop Primož Stergar s.p. 20-0413

108. Gmajna, Smednik Gmajna - Arheološko 
najdišče

9809 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Matevž Lavrinc s.p. 20-0139

109. Gora Gora - Arheološko 
najdišče sv. Lovrenc

15428 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

ZVKDS CPA 20-0214

110. Gorenja vas pri 
Leskovcu

Gorenja vas pri Leskovcu 
- Rimskodobno grobišče

16513 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

Arhos d.o.o. 20-0405

111. Gorenja vas pri 
Mokronogu

/ / geofizikalni pregled, 
arheološki testni izkop

AVGUSTA d.o.o. 20-0002

112. Gorenje Gorenje pri Kočevju - 
Arheološko območje 
Gorenje

11977 arheološki testni izkop Filipidis d.o.o. 20-0013

113. Gorenje Gorenje pri Kočevju - 
Arheološko območje 
Gorenje

11977 arheološki testni izkop Filipidis d.o.o. 20-0073

114. Gorenje Gorenje pri Kočevju - 
Arheološko območje 
Gorenje

11977 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Matevž Lavrinc s.p. 20-0353

115. Gorenje Gorenje pri Kočevju - 
Arheološko območje 
Gorenje

11977 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Filipidis d.o.o. 20-0376

116. Gorenje Jezero Cerknica - Kulturna 
krajina Cerkniškega jezera

16286 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0004

117. Gorica Gorica pri Krškem - 
Arheološko najdišče

9810 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

PJP d.o.o. 20-0317

118. Gorica Gorica pri Sinjem Vrhu 
- Arheološko najdišče 
Zavrtača

28969 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0460

119. Gornji Lenart Brežice - Arheološko 
najdišče Šentlenart

10561 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0215

120. Graben Novo mesto - Arheološko 
območje Graben

15646 arheološki testni izkop Arhej d.o.o. 20-0510
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121. Gradišče nad Pijavo 
Gorico

Gradišče nad Pijavo 
Gorico - Arheološko 
najdišče Gradišče

16739 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0439

122. Gradišče pri Litiji Gradišče pri Litiji - 
Arheološko območje 
Roven

6014 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

Samo Hvalec s.p. 20-0411

123. Griblje Griblje - Arheološko 
najdišče ob Kolpi

10094 arheološki testni izkop ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0261

124. Griblje Griblje - Arheološko 
najdišče ob Kolpi

10094 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0297

125. Groblje pri Prekopi Groblje pri Prekopi - 
Arheološko najdišče 
Groblje

172 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0444

126. Grosuplje Grosuplje - Arheološko 
najdišče ob cerkvi sv. 
Mihaela

11866 arheološki testni izkop Šimen Sterle s.p. 20-0174

127. Grosuplje Grosuplje - Arheološko 
najdišče Ob železnici

11867 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0264

128. Grosuplje Žalna - Nekropola v 
Veliki Žalni

11899 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0325

129. Gumnišče, Gorenje 
Blato

Gumnišče - Kulturna 
krajina Rogoče

24390 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arheološke raziskave, 
Vesna Merc s.p.

20-0265

130. Hajndl, Stanovno Hajndl - Arheološko 
najdišče

6033 arheološko izkopavanje PJP d.o.o. 20-0451

131. Hardek Ormož - Rimska cesta 
Poetovio-Savaria

29700 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0188

132. Horjul, Brezje, 
Šentjošt

Suhi Dol - Postojanka V 
griču

23087 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0175

133. Hraše Smlednik - Arheološko 
najdišče Stari grad

22065 arheološki testni izkop Šimen Sterle s.p. 20-0346

134. Hrvatini Hrvatini - Arheološko 
najdišče Božiči

1380 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0100

135. Ig Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

Primož Stergar s.p. 20-0185

136. Ig Ig - Rimskodobna vaška 
naselbina

11406 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0231

137. Ig Ig - Rimskodobna vaška 
naselbina

11406 arheološki testni izkop ArheoVed, Pavla Peterle 
Udovič s.p.

20-0237

138. Ig Ig - Arheološko najdišče 
Pungrt

11151 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

Arhej d.o.o. 20-0266

139. Ig Ig - Rimskodobna vaška 
naselbina

11406 arheološko izkopavanje Šimen Sterle s.p. 20-0280

140. Ig Ig - Rimskodobna vaška 
naselbina

11406 arheološko izkopavanje PJP d.o.o. 20-0352

141. Ig Ig - Rimskodobna vaška 
naselbina

11406 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Matevž Lavrinc s.p. 20-0516
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142. Ig Matena - Arheološko 
najdišče Lanišče

11415 arheološki testni izkop Jerica Brečić s.p. 20-0532

143. Ig Ig - Rimskodobna vaška 
naselbina

11406 arheološko izkopavanje Šimen Sterle s.p. 20-0537

144. Ig, Dobravica Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0205

145. Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica - Mestno 
jedro

8459 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Matevž Lavrinc s.p. 20-0226

146. Iška Loka Iška Loka - Arheološko 
najdišče Trdine

11410 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0443

147. Ivančna Gorica Ivančna gorica - 
Arheološko najdišče

192 ostalo/izravnalni ukrep / /

148. Ivančna Gorica Vir pri Stični - 
Prazgodovinsko gradišče 
in gomilna grobišča

821 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

ZVKDS CPA 20-0091

149. Ivančna Gorica Ivančna gorica - 
Arheološko najdišče

192 arheološki testni izkop Primož Stergar s.p. 20-0098

150. Ivančna Gorica Vir pri Stični - 
Prazgodovinsko gradišče 
in gomilna grobišča

821 arheološki testni izkop Primož Stergar s.p. 20-0390

151. Ivančna Gorica Vir pri Stični - 
Prazgodovinsko gradišče 
in gomilna grobišča

821 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

Arhos d.o.o. 20-0400

152. Ivančna Gorica Ivančna gorica - 
Arheološko najdišče

192 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0428

153. Ivančna Gorica Vir pri Stični - 
Prazgodovinsko gradišče 
in gomilna grobišča

821 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

Arhos d.o.o. 20-0471

154. Ivančna Gorica Ivančna gorica - 
Arheološko najdišče

192 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

JOSIPOVIČ - ARHE-
OLOŠKE RAZISKAVE 
IN PUBLICIRANJE

20-0502

155. Izola Izola - Arheološko 
najdišče Izola mesto

194 arheološki testni izkop ArheoVed, Pavla Peterle 
Udovič s.p.

20-0032

156. Izola Malija - Arheološko 
najdišče Malijski hrib

21661 arheološki testni izkop Univerza na Primorskem 20-0064

157. Izola Izola - Arheološko 
najdišče Izola mesto

194 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0380

158. Izola Izola - Arheološko 
najdišče Izola mesto

194 arheološki testni izkop Samo Hvalec s.p. 20-0480

159. Izola Izola - Arheološko 
najdišče Izola mesto

194 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0536

160. Javorje Javorje pri Delnicah - 
Antični vodovod

12129 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0038

161. Jezero Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Herodot, Inštitut za 
odkrivanje, raziskovanje 
in ohranjanje KD

20-0062

162. Jezero Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Jerica Brečić s.p. 20-0530
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163. Jurovski Dol Jurovski Dol - Vaško 
jedro

7088 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0369

164. Kamnik Kamnik - Arheološko 
najdišče Stari grad

9866 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0473

165. Klenik Vače - Prazgodovinsko 
gradišče z grobišči

796 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

Draksler Matej s.p. 20-0479

166. Klenik Vače - Prazgodovinsko 
gradišče z grobišči

796 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Draksler Matej s.p. 20-0490

167. Knežak Knežak - Gradišče 
Obroba

223 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0242

168. Knežak Knežak - Arheološko 
območje Gradišče in Vrh

9268 arheološki testni izkop Inštitut za arheologijo 
ZRC SAZU

20-0427

169. Kobarid Kobarid - Trško jedro 225 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0138

170. Kobarid, Bovec Kobarid - Plano grobišče 
V Logu-Gradič

5018 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Tolminski muzej 20-0132

171. Kočevje Kočevje - Arheološko 
najdišče Čez progo

11983 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0395

172. Kočevje Kočevje - Šeškov dom 270 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0399

173. Kočevje, Ribnica Dolenja vas pri Ribnici - 
Arheološko območje Mali 
Humec

8951 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0176

174. Kolomban Kolomban - Arheološko 
najdišče sv. Kolomban

1378 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0345

175. Kolomban Kolomban - Arheološko 
najdišče sv. Kolomban

1378 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Šimen Sterle s.p. 20-0406

176. Koper Koper - Arheološko 
najdišče Koper

236 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0001

177. Koper Koper - Arheološko 
najdišče Pri Angelu

16581 arheološki testni izkop Arhej d.o.o. 20-0043

178. Koper Koper - Arheološko 
najdišče Pri Angelu

16581 arheološki testni izkop Arhej d.o.o. 20-0044

179. Koper Koper - Arheološko 
najdišče Koper

236 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0054

180. Koper Koper - Mestno jedro 235 arheološki testni izkop Samo Hvalec s.p. 20-0147

181. Koper Koper - Arheološko 
najdišče Koper

236 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhej d.o.o. 20-0194

182. Koper Koper - Arheološko 
najdišče Koper

236 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0199

183. Koper Koper - Arheološko 
najdišče Koper

236 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0424

184. Koper Koper - Arheološko 
najdišče Koper

236 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

Univerza na Primorskem 20-0438
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185. Kot Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0060

186. Kranj Kranj - Mestno jedro 274 arheološke raziskave ob 
gradnji 

JOSIPOVIČ - ARHE-
OLOŠKE RAZISKAVE 
IN PUBLICIRANJE 

20-0051

187. Kranj Kranj - Arheološko 
najdišče Mestno jedro

10129 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Šimen Sterle s.p. 20-0484

188. Kranj Kranj - Nekropola ob 
Savi

5541 arheološki testni izkop ArheoAlpe, zavod za 
kulturo, izobraževanje in 
turizem Bohinj 

20-0504

189. Kranj Kranj - Nekropola ob 
Savi

5541 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ArheoAlpe, zavod za 
kulturo, izobraževanje in 
turizem Bohinj

20-0505

190. Krapje, Gornja 
Bistrica, Črenšovci

Krapje - Arheološko 
območje Pri ježi

30036 arheološko izkopavanje PJP d.o.o. 20-0452

191. Kremenica Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0016

192. Krka Krka - Arheološko 
območje Podreber-Doline

15756 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0271

193. Krn Krnsko pogorje - 
Zgodovinsko območje

7162 arheološki testni izkop Inštitut za arheologijo 
ZRC SAZU

20-0184

194. Krn Krn - Vas 10320 arheološki testni izkop Tolminski muzej 20-0482

195. Krška vas Velike Malence - 
Arheološko najdišče 
Šentvid-Malence

9325 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Arhos d.o.o. 20-0238

196. Krška vas Krška vas - Arheološko 
najdišče Trnje

10781 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0288

197. Krško Žadovinek - Arheološko 
najdišče Petrovce

1327 arheološko dokumentira-
nje uničenja, arheološke 
raziskave ob gradnji

PJP d.o.o. 20-0020

198. Krško Krško - Arheološko 
najdišče Stara vas

16518 arheološko dokumentira-
nje uničenja, arheološki 
testni izkop

PJP d.o.o. 20-0058

199. Krško Krško - Prazgodovinsko 
gomilno grobišče Narpelj

16520 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

ZVKDS CPA 20-0208

200. Krško Krško - Mestno jedro 15931 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0365

201. Krško, Libna Libna - Arheološko 
najdišče sv. Marjeta

323 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

ZVKDS CPA 20-0209

202. Laško Spodnja Rečica pri 
Laškem - Arheološko 
območje Volovšek

29749 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0052

203. Lavrica Lavrica - Arheološko 
najdišče Lavrica

11565 arheološki testni izkop Skupina Stik 20-0224
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204. Laze Laze pri Planini - 
Arheološko območje

11101 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0531

205. Laznica Limbuš - Gradišče 6408 arheološki testni izkop Samo Hvalec s.p. 20-0197

206. Leskovec pri Krškem Krško - Trasa 
rimskodobnega vodovoda

11137 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0431

207. Leskovec pri Krškem Leskovec pri Krškem 
- Arheološko najdišče 
Leskovec

16521 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0466

208. Leše Leše pri Vačah - 
Arheološko najdišče Grič

22873 arheološki testni izkop Primož Stergar s.p. 20-0440

209. Libeliče Libeliče - Vas 7382 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0394

210. Litija Litija - Arheološko 
območje Mesto

22875 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Skupina Stik 20-0106

211. Litija Litija - Arheološko 
območje Mesto

22875 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0145

212. Litija Podšentjur - Arheološko 
območje Mežnarjev hrib

16373 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Šimen Sterle s.p. 20-0169

213. Litija Litija - Arheološko 
območje Šmarska 
Dobrava-Grbin

30533 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0249

214. Litija Litija - Arheološko 
območje Mesto

22875 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

Primož Stergar s.p. 20-0284

215. Litija Litija - Arheološko 
območje Mesto

22875 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0419

216. Litija Litija - Arheološko 
območje Mesto

22875 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje 

Skupina Stik 20-0458

217. Litija Ponoviče - Arheološko 
območje Tičnik

29684 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0520

218. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče ob Tržaški cesti

18810 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0010

219. Ljubljana Ljubljana - Vila 
Gruberjevo nabrežje 16

5946 vzorčenje z vrtinami Arhej d.o.o. 20-0012

220. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Muzej in galerije mesta 
Ljubljane

20-0028

221. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Črnuče

14892 arheološki testni izkop ArheoVed, Pavla Peterle 
Udovič s.p.

20-0035

222. Ljubljana Ljubljana - Mestno jedro 328 arheološko dokumentira-
nje uničenja, arheološke 
raziskave ob gradnji

Matevž Lavrinc s.p. 20-0045

223. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološki testni izkop Muzej in galerije mesta 
Ljubljane 

20-0055

224. Ljubljana Ljubljana - Antični 
vodovod pod Šišenskim 
hribom

14891 arheološki testni izkop Draksler Matej s.p. 20-0066
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225. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Muzej in galerije mesta 
Ljubljane 

20-0075

226. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Zgornja 
Zadobrova

17783 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0089

227. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
območje Zavoglje

18807 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0110

228. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Muzej in galerije mesta 
Ljubljane

20-0156

229. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhej d.o.o. 20-0193

230. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
območje Vevče-Polje

18812 arheološki testni izkop ArheoVed, Pavla Peterle 
Udovič s.p.

20-0200

231. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0201

232. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Muzej in galerije mesta 
Ljubljane 

20-0207

233. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Rakovnik

14899 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0211

234. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Črnuče

14892 arheološki testni izkop ArheoVed, Pavla Peterle 
Udovič s.p.

20-0221

235. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče ob Tržaški cesti

18810 arheološki testni izkop Samo Hvalec s.p. 20-0225

236. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Muzej in galerije mesta 
Ljubljane 

20-0227

237. Ljubljana Ljubljana - Antični 
vodovod pod Šišenskim 
hribom

14891 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Matevž Lavrinc s.p. 20-0233

238. Ljubljana Podpeč - Arheološko 
najdišče Ljubljanica

11420 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0245

239. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Muzej in galerije mesta 
Ljubljane 

20-0250

240. Ljubljana Ljubljana - Antični 
vodovod pod Šišenskim 
hribom

14891 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0270

241. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološko izkopavanje PJP d.o.o. 20-0276

242. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Rakovnik

14899 arheološki testni izkop Samo Hvalec s.p. 20-0285

243. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0291

244. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhej d.o.o. 20-0309

245. Ljubljana Ljubljana - Grobišče 
Sostro

14909 arheološki testni izkop ArheoAlpe, zavod za 
kulturo, izobraževanje in 
turizem Bohinj

20-0321

246. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ArheoVed, Pavla Peterle 
Udovič s.p.

20-0323



Arheologija v letu 2020 – dediščina za javnost 51

Kraj raziskave Enota dediščine EŠD Vrsta raziskave Odgovorni izvajalec Koda 
raziskave

247. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Muzej in galerije mesta 
Ljubljane 

20-0329

248. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
območje Vevče-Polje

18812 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Muzej in galerije mesta 
Ljubljane 

20-0337

249. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

PJP d.o.o. 20-0339

250. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0357

251. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološko izkopavanje Skupina Stik 20-0373

252. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Kamna Gorica

10671 arheološko dokumentira-
nje uničenja, arheološki 
testni izkop

Tica Sistem d.o.o. 20-0387

253. Ljubljana Ljubljana - Kolišče Ilovica 14362 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Matevž Lavrinc s.p. 20-0393

254. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0420

255. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0421

256. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
najdišče Ljubljana

329 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0426

257. Ljubljana Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Jerica Brečić s.p. 20-0509

258. Ljubljana Ljubljana - Antični 
vodovod pod Šišenskim 
hribom

14891 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

Matevž Lavrinc s.p. 20-0519

259. Ljubljana, Dol pri 
Borovnici, Babna Gorica

Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Inštitut za arheologijo 
ZRC SAZU

20-0015

260. Ljubljana, 
Gumnišče, Podplešivica

Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0322

261. Ljubljana, Dol pri 
Borovnici, Babna Gorica, 
Lipe

Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Inštitut za arheologijo 
ZRC SAZU

20-0472

262. Ločica ob Savinji Ločica ob Savinji - 
Vojaški tabor druge 
italske legije

7482 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0007

263. Ločica ob Savinji Ločica ob Savinji - 
Vojaški tabor druge 
italske legije

7482 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0258

264. Log pri Brezovci, 
Dragomer

Vrhnika - Opuščena 
železniška proga 
Brezovica-Vrhnika

12533 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0535

265. Logatec Logatec - Arheološko 
najdišče Longaticum

11102 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0017

266. Logatec Logatec - Arheološko 
najdišče Pod Smrekovcem

13995 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0018
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267. Logatec Logatec - Arheološko 
najdišče Longaticum

11102 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0021

268. Logatec Logatec - Arheološko 
najdišče Longaticum

11102 arheološko izkopavanje ARHEOTERRA d.o.o. 20-0096

269. Logatec Logatec - Arheološko 
najdišče Longaticum

11102 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0153

270. Logatec Logatec - Arheološko 
najdišče Longaticum

11102 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0396

271. Logatec Logatec - Arheološko 
najdišče Longaticum

11102 arheološki testni izkop Šimen Sterle s.p. 20-0464

272. Logatec Logatec - Arheološko 
najdišče Longaticum

11102 arheološki testni izkop Tica Sistem d.o.o. 20-0485

273. Loke Loke pri Gorici - Villa 
rustica Kolenovca

21218 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0293

274. Lož Lož - Arheološko najdišče 
Lož

10942 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0247

275. Lož Lož - Arheološko najdišče 
Lož

10942 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0295

276. Mačkovec pri Dvoru Mačkovec pri Dvoru - 
Rimskodobna naselbina 
in grobišče

8618 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0131

277. Malo Črnelo Malo Črnelo - Arheolo-
ško najdišče Škufca

15735 geofizikalni pregled, 
arheološki testni izkop

ZVKDS CPA 20-0171

278. Marezige Marezige - Cerkev sv. 
Križa

1409 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Matevž Lavrinc s.p. 20-0364

279. Maribor Pekre - Arheološko 
območje

6405 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0083

280. Maribor Maribor - Hiša Židovska 
5

6254 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0117

281. Maribor Maribor - Mestno jedro 424 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

Skupina Stik 20-0517

282. Maribor Maribor - Arheološko 
najdišče Meljski hrib

6514 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Samo Hvalec s.p. 20-0160

283. Matavun, Škocjan, 
Betanja

Betanja - Arheološko 
najdišče Stojance

4159 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhej d.o.o. 20-0195

284. Medlog Celje - Arheološko 
najdišče Celje

56 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pokrajinski muzej Celje 20-0108

285. Medvode Ladja - Rimskodobno 
grobišče ob železniški 
progi

22862 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0136

286. Medvode Medvode - Arheološko 
najdišče Svetje

22861 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Samo Hvalec s.p. 20-0246

287. Mekinje nad Stično, 
Metnaj, Debeče, …

Mekinje nad Stično - 
Arheološko območje 
Ilovec

15749 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0008

288. Mengeš Mengeš - Arheološko 
območje Gobavica

9718 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0093
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289. Mengeš Topole - Arheološko 
najdišče Pri znamenju

29211 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0178

290. Mengeš Mengeš - Arheološko 
območje Gobavica

9718 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0312

291. Metlika Metlika - Arheološko 
območje Metlika

9562 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0232

292. Metlika Metlika - Arheološko 
območje Metlika

9562 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0298

293. Metlika Metlika - Arheološko 
najdišče mestno jedro 
Metlika

11089 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0301

294. Metlika Metlika - Arheološko 
območje Metlika

9562 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0350

295. Metlika Metlika - Arheološko 
najdišče mestno jedro 
Metlika

11089 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0453

296. Metlika Metlika - Arheološko 
območje Metlika

9562 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0454

297. Metlika, Rosalnice Metlika - Arheološko 
območje Metlika

9562 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0300

298. Mihalovec Dobova - Arheološko 
območje

9804 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

PJP d.o.o. 20-0059

299. Mihovci pri Veliki 
Nedelji

Mihovci pri Veliki 
Nedelji - Rimska cesta 
Poetovio-Savaria

10665 arheološki testni izkop Samo Hvalec s.p. 20-0423

300. Miren Miren - Arheološko 
območje Grad

4737 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0218

301. Most na Soči Most na Soči - Arheolo-
ško najdišče Sveta Lucija

470 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Tolminski muzej 20-0103

302. Most na Soči Most na Soči - Arheolo-
ško najdišče Sveta Lucija

470 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Tolminski muzej 20-0143

303. Most na Soči Most na Soči - Arheolo-
ško najdišče Sveta Lucija

470 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0361

304. Most na Soči Most na Soči - 
Arheološko najdišče Sveta 
Lucija

470 arheološko dokumentira-
nje uničenja, arheološke 
raziskave ob gradnji 

Tolminski muzej 20-0483

305. Moste Moste - Arheološko 
območje Žumrova njiva

28770 arheološke raziskave ob 
gradnji 

A & K, d.o.o. 20-0243

306. Moškanjci Mezgovci ob Pesnici - 
Prazgodovinska naselbina 
Dolnica

29504 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0086

307. Moškanjci Ptuj - Rimska cesta 
Poetovio-Mursa

6513 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0149

308. Mozirje Mozirje - Staro trško 
jedro

4452 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0115

309. Mrtvice Mrtvice - Arheološko 
najdišče

9813 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

ZVKDS CPA 20-0114
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310. Mrzlo Polje, Malo 
Črnelo

Malo Črnelo - Arheolo-
ško najdišče Škufca

15735 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0230

311. Murska Sobota Murska Sobota - Mestno 
jedro

6774 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Pomurski muzej Murska 
Sobota

20-0011

312. Murska Sobota Murska Sobota - Cerkev 
sv. Nikolaja

3191 arheološko izkopavanje Pomurski muzej Murska 
Sobota

20-0521

313. Muta Muta - Rimska cesta 7528 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0183

314. Noršinci, Krapje, 
Pince

Noršinci pri Ljutomeru 
- Rimskodobno gomilno 
grobišče Noršinski Log

8845 arheološko izkopavanje PJP d.o.o. 20-0450

315. Notranje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0026

316. Notranje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0234

317. Notranje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0347

318. Notranje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0404

319. Novo mesto Novo mesto - Arheološko 
najdišče Groblje

8709 ostalo/izravnalni ukrep / /

320. Novo Mesto Novo mesto - Mestno 
jedro

492 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0034

321. Novo mesto Novo mesto - Arheološko 
najdišče Mestno jedro-
Kandija

493 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0191

322. Novo mesto Novo mesto - Arheološko 
območje Trate

3618 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0192

323. Novo mesto Novo mesto - Cerkev sv. 
Janeza Evangelista v 
Dolenjih Kamencah

2165 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0236

324. Novo mesto Bršljin - Arheološko 
najdišče Laze

20421 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0290

325. Novo mesto Novo mesto - Arheološko 
najdišče Mestno jedro-
Kandija

493 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhej d.o.o. 20-0305

326. Novo mesto Novo mesto - Arheološko 
najdišče Mestno jedro-
Kandija

493 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0324

327. Novo mesto Novo mesto - Arheološko 
najdišče Lopata nad 
Mačkovcem

15644 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0367

328. Novo mesto Novo mesto - Arheološko 
najdišče Mestno jedro-
Kandija

493 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0388

329. Novo mesto Novo mesto - Arheološko 
najdišče Portoval

8711 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Filipidis d.o.o. 20-0478
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330. Novo mesto, 
Kandija

Novo mesto - Arheološko 
najdišče Mestno jedro-
Kandija

493 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0095

331. Novo mesto, 
Smolenja vas

Novo mesto - Arheološko 
območje Žabja vas

15640 arheološki testni izkop, 
arheološko izkopavanje

PJP d.o.o. 20-0087

332. Olimje Olimje - Zaselek 4597 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Matevž Lavrinc s.p. 20-0417

333. Orehovec Orehovec - Arheološko 
območje Gorenji-Dolenji 
Orehovec

16526 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0104

334. Orehovec Orehovec - Arheološko 
območje Gorenji-Dolenji 
Orehovec

16526 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0386

335. Ostrog Groblje pri Prekopi - 
Arheološko najdišče 
Groblje

172 arheološki testni izkop Primož Stergar s.p. 20-0302

336. Otok Otok - Arheološko 
najdišče Otoško polje

11115 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0065

337. Otok Otok - Arheološko 
najdišče Otoško polje

11115 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0244

338. Ožbalt Ožbalt - Sledovi rimske 
ceste

8126 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Samo Hvalec s.p. 20-0101

339. Padna Padna - Arheološko 
najdišče Pod Sabatom

7198 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0377

340. Padna Puče - Arheološko 
najdišče Fernet

16600 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Šimen Sterle s.p. 20-0456

341. Pance Pance - Arheološko 
najdišče Pri koritu

16741 arheološki testni izkop Draksler Matej s.p. 20-0507

342. Pavlova vas Pavlova vas - Arheološko 
območje Rigelj

10565 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0070

343. Pece Pece - Arheološko 
območje

11875 arheološki testni izkop Jerica Brečić s.p. 20-0476

344. Piran Piran - Arheološko 
najdišče Piran mesto

24978 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0196

345. Piran Piran - Arheološko 
najdišče Piran mesto

24978 arheološki testni izkop, 
arheološko izkopavanje

AVGUSTA d.o.o. 20-0278

346. Pleterje, Placerovci, 
Hajndl

Pleterje pri Kidričevem - 
Arheološko območje 
Male njive

30044 arheološko izkopavanje PJP d.o.o. 20-0449

347. Podčetrtek Podčetrtek - Trško jedro 4595 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0410

348. Podgora Podgora pri Kotljah - 
Arheološko najdišče 
Turške šance

30636 arheološki testni izkop Koroški pokrajinski 
muzej 

20-0119

349. Podgorica pri Šmarju Šmarje-Sap - Arheološko 
najdišče Farovški hrib

11878 ostalo/izravnalni ukrep / /

350. Podgorje, Škale Mislinjska Dobrava - 
Rimska cesta Celeia-
Virunum

7954 arheološki površinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

PJP d.o.o. 20-0375
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351. Podgračeno, Cirnik, 
Ribnica

Drnovo - Rimska cesta 
Neviodunum-Siscia

11069 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

PJP d.o.o. 20-0368

352. Podlož, Lož Podlož - Arheološko 
najdišče Križna gora

538 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0130

353. Pokraj pri 
Hrastniku, Marno, Turje, 
…

Podkraj pri Hrastniku - 
Rimskodobna naselbina 
Ribnik

8784 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0344

354. Podplešivica Podplešivica - Arheološko 
najdišče Roje-
Zamedvedica-Bluše

529 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Filipidis d.o.o. 20-0340

355. Polhov Gradec Polhov Gradec - 
Arheološko najdišče

16269 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0379

356. Polšnik Dolgo Brdo pri Polšniku 
- Arheološko območje 
Gomila

22869 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0434

357. Postojna Postojna - Arheološko 
najdišče Postojnska jama

29540 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0003

358. Postojna Postojna - Arheološko 
najdišče Postojnska jama

29540 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0274

359. Potoče Potoče pri Preddvoru - 
Grad Turn

1527 arheološke raziskave ob 
gradnji 

JOSIPOVIČ - ARHE-
OLOŠKE RAZISKAVE 
IN PUBLICIRANJE

20-0415

360. Površje Površje - Arheološko 
območje

16530 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

ZVKDS CPA 20-0251

361. Prebold Prebold - Trško jedro 24570 arheološki testni izkop Primož Stergar s.p. 20-0158

362. Prestranek Prestranek - Grad 
Prestranek

4894 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0354

363. Prevalje Prevalje - Cerkev Device 
Marije na Jezeru

3278 arheološki testni izkop Koroški pokrajinski 
muzej

20-0287

364. Primostek Otok - Arheološko 
najdišče Otoško polje

11115 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0053

365. Ptuj Spodnja Hajdina - Arhe-
ološko najdišče Hajdina

581 arheološko izkopavanje PJP d.o.o. 20-0019

366. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Desni breg

9156 arheološko izkopavanje Arheološke raziskave, 
Vesna Merc s.p.

20-0024

367. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0122

368. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Panorama

9277 arheološki testni izkop Inštitut za arheologijo 
ZRC SAZU

20-0142

369. Ptuj Spodnja Hajdina - Arhe-
ološko najdišče Hajdina

581 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0157

370. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0206

371. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0220



Arheologija v letu 2020 – dediščina za javnost 57

Kraj raziskave Enota dediščine EŠD Vrsta raziskave Odgovorni izvajalec Koda 
raziskave

372. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0228

373. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Desni breg

9156 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0303

374. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološki testni izkop Skupina Stik 20-0304

375. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološki testni izkop Skupina Stik 20-0331

376. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0381

377. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0397

378. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Desni breg

9156 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0402

379. Ptuj Turnišče pri Ptuju - 
Prazgodovinsko grobišče

6481 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0416

380. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Samo Hvalec s.p. 20-0422

381. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološko izkopavanje AVGUSTA d.o.o. 20-0445

382. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Panorama

9277 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0467

383. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Levi breg

9155 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0477

384. Ptuj Ptuj - Arheološko 
najdišče Desni breg

9156 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0508

385. Račje selo Hudeje - Gomilno 
grobišče Kovačev laz

26498 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Skupina Stik 20-0533

386. Radeče, Zavrate Zavrate - Arheološko 
najdišče Trubarjev grič

25253 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Matevž Lavrinc s.p. 20-0459

387. Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi - Dvorec 
Mahrenberg

4824 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0063

388. Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi - Trško 
naselje

8134 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0180

389. Radomlje Radomlje - Arheološko 
najdišče

10639 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0401

390. Radovica, Krašnji 
Vrh, Metlika

Radovica - Arheološko 
najdišče Kramaričev vrt

11120 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0133

391. Radovljica Radovljica - Arheološko 
območje Radovljica

599 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0486

392. Radovljica Radovljica - Arheološko 
območje Radovljica

599 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0528

393. Raka Raka - Arheološko 
najdišče Arch

16531 geofizikalni pregled, 
arheološki testni izkop

Primož Stergar s.p. 20-0355

394. Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem - 
Dvorec Javornik

7644 arheološki testni izkop Koroški pokrajinski 
muzej

20-0203



Spletna videokonferenca, 10. december 201158

Kraj raziskave Enota dediščine EŠD Vrsta raziskave Odgovorni izvajalec Koda 
raziskave

395. Ravne na Koroškem Kotlje - Rimska cesta 
Celeia-Virunum

7627 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0461

396. Ravne, Prevalje Kotlje - Rimska cesta 
Celeia-Virunum

7627 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0342

397. Repnje, Skaručna, 
Povodje, Ljubljana

Repnje - Arheološko 
najdišče Trdine

29135 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0080

398. Rodik, Artviže Rodik - Arheološko 
najdišče Ajdovščina

624 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhej d.o.o. 20-0268

399. Rosalnice Rosalnice - Arheološko 
najdišče Tri fare

29296 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0025

400. Sava pri Litiji Sava - Arheološko 
območje

22877 arheološko dokumentira-
nje uničenja, arheološki 
testni izkop

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0151

401. Sela na Dravskem 
polju, Lancova vas

Sela na Dravskem polju 
- Arheološko območje 
Sela

21986 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0412

402. Skorba Skorba - Arheološko 
najdišče Kamenšnica

14300 arheološki testni izkop Arheološke raziskave, 
Vesna Merc s.p.

20-0050

403. Skorba Skorba - Arheološko 
najdišče Kamenšnica

14300 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0216

404. Slinovce, Orehovec, 
Dobe

Slinovce - Gradišče 
Hrastina

16535 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0135

405. Slivice Unec - Antično grobišče 10981 arheološki površinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

ZVKDS CPA 20-0164

406. Slovenj Gradec Slovenj Gradec - Mestno 
jedro

657 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Koroški pokrajinski 
muzej

20-0332

407. Slovenska vas Kočevje - Kulturna 
krajina Rinže

22991 arheološki testni izkop Filipidis d.o.o. 20-0039

408. Slovenska vas Kočevje - Kulturna 
krajina Rinže

22991 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Filipidis d.o.o. 20-0168

409. Solkan Solkan - Arheološko 
najdišče Pri sejmišču

21356 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0349

410. Spodnja Hajdina Spodnja Hajdina - Arhe-
ološko najdišče Hajdina

581 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0069

411. Spodnja Hajdina Spodnja Hajdina - Arhe-
ološko najdišče Hajdina

581 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0116

412. Spodnja Hajdina Spodnja Hajdina - Arhe-
ološko najdišče Hajdina

581 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0179

413. Spodnja Nova vas Slovenska Bistrica - Arhe-
ološko najdišče Brinje

24805 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0177

414. Staje Staje - Domačija Staje 3 11447 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji 

ArheoVed, Pavla Peterle 
Udovič s.p.

20-0037

415. Staje Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0418
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416. Stara vas Stara vas - Arheološko 
najdišče Stara vas

28019 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0511

417. Stara vas, Postojna Stara vas - Rimskodobno 
grobišče Ribške njive

28009 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0403

418. Stara Vrhnika Stara Vrhnika - Arheolo-
ško območje Gornje Polje

10530 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0126

419. Stare Slemene Špitalič pri Slovenskih 
Konjicah - Zgornji 
samostan Žičke kartuzije

692 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0272

420. Stari trg Stari trg pri Višnji Gori 
- Arheološko najdišče v 
dolini Višnjice

15752 geofizikalni pregled, 
arheološki testni izkop

ZVKDS CPA 20-0079

421. Stari trg Stari trg pri Višnji Gori 
- Arheološko najdišče v 
dolini Višnjice

15752 arheološko izkopavanje ArheoAlpe, zavod za 
kulturo, izobraževanje in 
turizem Bohinj

20-0292

422. Stari trg pri Ložu Stari trg pri Ložu - Arhe-
ološko najdišče Gradišče

10975 arheološki testni izkop AVGUSTA d.o.o. 20-0172

423. Stari trg pri Ložu Stari trg pri Ložu - Arhe-
ološko najdišče Ulaka

697 arheološko 
dokumentiranje uničenja

ZVKDS CPA 20-0190

424. Strahomer Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0084

425. Strahomer Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Šimen Sterle s.p. 20-0099

426. Stranska vas Stranska vas pri Novem 
mestu - Arheološko 
najdišče Okljuk

23145 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0296

427. Stražišče Kranj - Prazgodovinsko 
grobišče okoli stare šole v 
Stražišču

12624 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0163

428. Strnišče, Lancova 
vas, Bukovci, Hajndl, …

Strnišče - Arheološko 
območje Spodnji izgoni

30043 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje 

PJP d.o.o. 20-0446

429. Svečina Svečina - Vas 7763 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0313

430. Šempas, Ozeljan Šempas - Arheološko 
najdišče Brdce

21222 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0127

431. Šenčur Šenčur - Arheološko 
najdišče Zvavnica

14438 arheološke raziskave ob 
gradnji 

A & K, d.o.o. 20-0144

432. Šentvid pri Planini, 
Javorje pri Slivnici, 
Rifnik, …

Šentvid pri Planini - Vas 15624 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0241

433. Šentvid pri Stični Šentvid pri Stični - 
Arheološko območje Goli 
vrh

15723 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

Primož Stergar s.p. 20-0067

434. Šentvid pri Stični Šentvid pri Stični - 
Arheološko najdišče 
Grbčev dovc

15724 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Samo Hvalec s.p. 20-0358

435. Šentvid pri Stični Šentvid pri Stični - 
Arheološko najdišče 
Grbčev dovc

15724 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

Primož Stergar s.p. 20-0470
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436. Škocjan Škocjan pri Kopru - 
Arheološko najdišče Sveti 
Tomaž

1396 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhej d.o.o. 20-0385

437. Škofja Loka Škofja Loka - Mestno 
jedro

737 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0254

438. Škofljica Lanišče - Arheološko 
najdišče Rupa

16740 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0223

439. Škofljica Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološko dokumentira-
nje uničenja, arheološke 
raziskave ob gradnji

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0372

440. Škofljica Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0414

441. Šmarje Sap, Zgornja 
Slivnica

Paradišče - Arheološko 
najdišče

11874 arheološko dokumentira-
nje uničenja, arheološke 
raziskave ob gradnji 

ZVKDS CPA 20-0005

442. Šmarje-Sap Šmarje-Sap - Arheološko 
območje

11885 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje 

Arhos d.o.o. 20-0273

443. Šmarje-Sap Paradišče - Arheološko 
najdišče

11874 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Samo Hvalec s.p. 20-0275

444. Šmarješke Toplice, 
Straža, Novo mesto, …

Vinji Vrh pri Beli Cerkvi 
- Arheološko najdišče 
Veliki Vinji vrh

30216 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0523

445. Šmartno Šmartno pri Cerkljah - 
Arheološko najdišče Stra-
ža-Cerkovnek-Brinovce

9697 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0474

446. Šmartno ob Savi Ljubljana - Grobišče 
Šmartno ob Savi

18806 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0085

447. Šmartno pri Litiji Šmartno pri Litiji - 
Arheološko območje Ob 
Črnem potoku

30498 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0255

448. Šmartno pri Slovenj 
Gradcu

Šmartno pri Slovenj 
Gradcu - Arheološko 
območje Pod Homcem

29692 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0222

449. Šmihel pod 
Nanosom

Šmihel pod Nanosom 
- Arheološko območje Sv. 
Jurij

4770 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0204

450. Šmihel pri 
Žužemberku

Šmihel pri Žužemberku 
- Villa rustica

8653 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0371

451. Štanjel Štanjel - Vas 760 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0049

452. Štanjel Štanjel - Vas 760 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHEOTERRA d.o.o. 20-0374

453. Štanjel Štanjel - Vas 760 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0435

454. Štanjel Štanjel - Vas 760 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0518

455. Štanjel Štanjel - Arheološko 
območje Stočajnik

17688 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0525
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456. Tihaboj Tihaboj - Arheološko 
najdišče Kostjavc in 
Gradišče

24134 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0155

457. Tirna, Leše Leše pri Vačah - 
Arheološko najdišče Grič

22873 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Šimen Sterle s.p. 20-0398

458. Tlake, Grosuplje Tlake - Arheološko 
območje

11886 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0442

459. Tolmin Tolmin - Ruševine gradu 
na Kozlovem robu

5040 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Tolminski muzej 20-0125

460. Tolmin Tolmin - Ruševine gradu 
na Kozlovem robu

5040 arheološko izkopavanje Skupina Stik 20-0267

461. Tolmin Tolmin - Dvor oglejskih 
patriarhov

5076 arheološki testni izkop Tolminski muzej 20-0306

462. Tomišelj Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0186

463. Trbovlje Trbovlje - Arheološko 
najdišče Dunaj

8413 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0256

464. Trebnje Dolenja Nemška vas - 
Arheološko območje 
Grumblice

3402 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0061

465. Trebnje Trebnje - Arheološko 
najdišče Trebnje

776 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0121

466. Trebnje Trebnje - Arheološko 
najdišče Trebnje

776 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0515

467. Trnovo ob Soči Kobarid - Arheološko 
najdišče Tonovcov grad

5022 geofizikalni pregled, 
arheološki testni izkop

Inštitut za arheologijo 
ZRC SAZU

20-0360

468. Trojane Trojane - Arheološko 
najdišče Atrans

781 arheološki testni izkop Draksler Matej s.p. 20-0076

469. Turjak Laporje - Arheološko 
najdišče Ločica

29234 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje 

Arhej d.o.o. 20-0031

470. Turnišče Turnišče - Prazgodovinska 
naselbina

1134 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0030

471. Utik Utik - Gradišče Drnovec 19334 arheološki testni izkop JOSIPOVIČ - ARHE-
OLOŠKE RAZISKAVE 
IN PUBLICIRANJE 

20-0092

472. Vače Vače - Prazgodovinsko 
gradišče z grobišči

796 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0366

473. Vače Vače - Prazgodovinsko 
gradišče z grobišči

796 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0433

474. Valična vas Valična vas - Arheološko 
najdišče

795 arheološki testni izkop Maruša Urek, 
Arheološke raziskave s.p.

20-0252

475. Velika Kostrevnica Velika Kostrevnica - 
Arheološko območje 
Verejev Laz

19945 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

ZVKDS CPA 20-0107

476. Velika Kostrevnica Velika Kostrevnica - 
Arheološko najdišče 
Bregarjev Laz

19944 arheološki podpovršinski 
pregled, arheološki testni 
izkop

ZVKDS CPA 20-0109
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Kraj raziskave Enota dediščine EŠD Vrsta raziskave Odgovorni izvajalec Koda 
raziskave

477. Velike Lašče Velike Lašče - Arheološko 
najdišče Lašče

16131 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0217

478. Velike Malence Velike Malence - Arheo-
loško najdišče Gradišče

804 ostalo/izravnalni ukrep / /

479. Velike Malence Drnovo – Rimska cesta 
Neviodunum-Siscia

11069 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Arhos d.o.o. 20-0429

480. Veliki Kamen Veliki Kamen – 
Arheološko najdišče

12093 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0356

481. Veliki Lipoglav Veliki Lipoglav – 
Prazgodovinsko grobišče 
Roje

18793 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

Skupina Stik 20-0257

482. Veliki Obrež Dobova – Arheološko 
območje

9804 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0006

483. Veliki Otok / / arheološki testni izkop Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta, 
Oddelek za arheologijo

20-0318

484. Veliki Podlog Veliki Podlog - 
Arheološko najdišče

13527 arheološki testni izkop ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0102

485. Veliki Podlog, 
Gorica pri Krškem, Malo 
Mraševo

Veliki Podlog - 
Arheološko najdišče

13527 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0310

486. Veliko Mraševo, 
Malo Mraševo

Veliko Mraševo - 
Arheološko najdišče 
Gramoznica

16538 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0162

487. Veliko Mraševo, 
Malo Mraševo

Veliko Mraševo - 
Arheološko najdišče 
Gramoznica

16538 arheološki testni izkop Arhos d.o.o. 20-0327

488. Verje Verje - Arheološko 
najdišče Verje

22860 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0370

489. Verje Verje - Arheološko 
najdišče Verje

22860 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0497

490. Vikrče Vikrče - Rimskodobno 
grobišče

22859 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Samo Hvalec s.p. 20-0048

491. Vikrče Vikrče - Rimskodobno 
grobišče

22859 arheološki testni izkop Skupina Stik 20-0056

492. Vino in Bičje Vino - Arheološko 
najdišče Vinji vrh

11896 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Skupina Stik 20-0391

493. Vinska Gora, Rečica 
ob Paki, Podgora ob Paki

Vinska Gora - Arheološko 
najdišče Spodnje Lipje

21513 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0343

494. Vipava Vipava - Trško jedro 817 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0088

495. Vipava Vipava - Trško jedro 817 drugi arheološki pregledi 
in vzorčenja, arheološke 
raziskave ob gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0140

496. Vipava Vipava - Trško jedro 817 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0351
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497. Vipava Vipava - Trško jedro 817 drugi arheološki pregledi 
in vzorčenja, arheološke 
raziskave ob gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0527

498. Vir pri Stični Vir pri Stični - 
Prazgodovinsko gradišče 
in gomilna grobišča

821 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Draksler Matej s.p. 20-0023

499. Vir pri Stični Vir pri Stični - Arheolo-
ško najdišče Kojina

29663 geofizikalni pregled, 
arheološki testni izkop

ZVKDS CPA 20-0240

500. Vir pri Stični Vir pri Stični - 
Arheološko najdišče 
Kojina

29663 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

Primož Stergar s.p. 20-0512

501. Visoko Visoko pod Kureščkom 
- Arheološko najdišče 
Kurešček

21056 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Šimen Sterle s.p. 20-0173

502. Vnanje Gorice Vnanje Gorice - Gradišče 
Gulč

11474 arheološki testni izkop Primož Stergar s.p. 20-0014

503. Vnanje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Šimen Sterle s.p. 20-0033

504. Vnanje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0161

505. Vnanje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Šimen Sterle s.p. 20-0259

506. Vnanje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0384

507. Vnanje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0465

508. Vnanje Gorice Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0498

509. Vodice Vodice pri Ljubljani - 
Arheološko najdišče Za 
Borštom

29273 arheološko izkopavanje Primož Stergar s.p. 20-0129

510. Vodice Vodice pri Ljubljani - 
Arheološko najdišče Za 
grabnom

30584 arheološko izkopavanje Primož Stergar s.p. 20-0146

511. Vojnik Vojnik - Staro trško jedro 4251 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Primož Stergar s.p. 20-0286

512. Volavlje, Janče Volavlje - Gradišče Laniše 18808 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Muzej in galerije mesta 
Ljubljane 

20-0315

513. Vrhe Mislinjska Dobrava - 
Rimska cesta Celeia-
Virunum

7954 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Koroški pokrajinski 
muzej

20-0501

514. Vrhnika Vrhnika - Arheološko 
najdišče Nauportus

844 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Tica Sistem d.o.o. 20-0042

515. Vrhnika Vrhnika - Arheološko 
najdišče Nauportus

844 arheološke raziskave ob 
gradnji, arheološko 
izkopavanje

Arhej d.o.o. 20-0071
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516. Vrhnika Vrhnika - Arheološko 
najdišče Nauportus

844 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0090

517. Vrhnika Vrhnika - Arheološko 
najdišče Nauportus

844 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0123

518. Vrhnika Vrhnika - Arheološko 
najdišče Nauportus

844 arheološki testni izkop Tica Sistem d.o.o. 20-0150

519. Vrhnika Vrhnika - Arheološko 
najdišče Nauportus

844 arheološki testni izkop Tica Sistem d.o.o. 20-0182

520. Vrhnika Vrhnika - Arheološko 
najdišče Nauportus

844 arheološke raziskave ob 
gradnji 

Samo Hvalec s.p. 20-0330

521. Vrhnika Vrhnika - Arheološko 
najdišče Nauportus

844 arheološki testni izkop, 
arheološke raziskave ob 
gradnji

AVGUSTA d.o.o. 20-0389

522. Vrhnika Vrhnika - Arheološko 
najdišče Nauportus

844 arheološki testni izkop Tica Sistem d.o.o. 20-0526

523. Vrhpolje pri 
Kamniku

Vrhpolje pri Kamniku - 
Prazgodovinsko grobišče 
ob cesti

19663 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0311

524. Vrtovin, Črniče, 
Gojače

Vrtovin - Arheološko 
najdišče Sv. Pavel

853 arheološke raziskave ob 
gradnji 

AVGUSTA d.o.o. 20-0120

525. Vuzenica Vuzenica - Trško jedro 8136 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ARHAT, arheološke 
raziskave, Aleš Tiran s.p.

20-0362

526. Zaboršt Zaboršt - Prazgodovinska 
naselbina Šumberk

13722 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0029

527. Zabošt pri Dolu Zaboršt pri Dolu - 
Arheološko najdišče

19584 arheološki testni izkop Luxor, Arheološke razi-
skave, Luka Rozman s.p.

20-0253

528. Zagorica pri 
Dobrniču

Dobrnič - Arheološko 
območje

9550 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0213

529. Zavrh pod Šmarno 
goro

Zavrh pod Šmarno goro 
- Arheološko območje 
Gradišče nad Zavrhom

5903 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0057

530. Zdole Zdole - Arheološko 
območje sv. Jurij

16541 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0316

531. Zemelj Otok - Arheološko 
najdišče Otoško polje

11115 arheološki testni izkop ARHEOTERRA d.o.o. 20-0279

532. Zgornja Hajdina Zgornja Hajdina - 
Arheološko najdišče 
Zgornja Hajdina

6484 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0314

533. Zgornja Hajdina Zgornja Hajdina - 
Arheološko najdišče 
Zgornja Hajdina

6484 arheološke raziskave ob 
gradnji 

PJP d.o.o. 20-0338

534. Zgornja Hajdina Zgornja Hajdina - 
Arheološko najdišče 
Zgornja Hajdina

6484 arheološki testni izkop Arheološke raziskave, 
Vesna Merc s.p.

20-0506

535. Zgornja Pohanca Zgornja Pohanca - 
Antično grobišče

10606 arheološke raziskave ob 
gradnji 

ZVKDS CPA 20-0262

536. Zgornji Log Zgornji Log - Arheološko 
najdišče Gorenji Log

22871 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0383
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537. Žabnica Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop ZVKDS CPA 20-0187

538. Žabnica Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop PJP d.o.o. 20-0219

539. Žabnica Ljubljana - Arheološko 
območje Ljubljansko 
barje

9368 arheološki testni izkop Matevž Lavrinc s.p. 20-0514

540. Železniki Železniki - Plavž 896 arheološki testni izkop JOSIPOVIČ - ARHE-
OLOŠKE RAZISKAVE 
IN PUBLICIRANJE

20-0036

541. Željne Željne - Arheološko 
območje Željnske jame

11994 arheološki površinski 
pregled, arheološke 
raziskave ob gradnji 

Skupina Stik 20-0027
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I. MONOGRAFIJE

ARCHAEOLOGICAL heritage and education : an international perspective on history education / 
edited by Danijela Trškan and Špela Bezjak. - Ljubljana : Slovenian National Commission for UNESCO, 
2020. - 439 str. - ISBN 978-961-93589-8-6

ARH, Monika
    Gošča [Elektronski vir] / Monika Arh, Ivan Žižek ; prispevki Igor Rižnar, Borut Toškan. - Elektronska izd. 
- Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2020. - (Zbirka Arheologija na avtocestah 
Slovenije ; 84). - ISBN 978-961-6990-72-1

ARHEOLOŠKA najdišča Ptuja. Panorama = Archaeological sites of Ptuj. Panorama / Jana Horvat ... [et 
al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020. - 192 str. - (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae ; 41). -ISBN 978-
961-05-0271-5

BAVDEK, Alma
    Da bo zemlja dobro obrodila [Elektronski vir] : zakladna najdba poznorimskega poljedelskega orodja 
/ [avtorici razstave Alma Bavdek, Zvezdana Modrijan] ; [besedila Alma Bavdek, Zvezdana Modrijan, Magda 
Peršič, Tjaša Tolar]. - Spletna razstava. - Postojna : Notranjski muzej ; Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za 
arheologijo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (26 str.))

CARLI, Gian Rinaldo
    Delle antichità di Capodistria, ragionamento, in cui si rappresenta lo stato suo a' tempi de' Romani, 
e si rende ragione della diversità de' suoi nomi / Gianrinaldo Carli giustinopolitano. - Capodistria : 
Comunità degli Italiani di Bertocchi : Centro Italiano »Carlo Combi«, 2020. - XXVI, 161 str. - ISBN 978-
961-93217-6-8

CIGLENEČKI, Slavko
    Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku = Korinjski hrib and late antique military forts 
in Illyricum / Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec ; sodelavci, with contributions of Peter 
Kos ... [et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020. - 399 str.  30 cm. - (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae; 
39). - ISBN 978-961-05-0254

DEŽELA kolišč / [urednik Anton Velušček]. - Ljubljana : Družina, 2020. - 105 str. - (SLO, ISSN 2350-
4641 ; 2020, posebna izd.)

Pregled slovenskih arheoloških publikacij 2020

Danijela Udovič
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GERBEC, Teja
    Dom v prazgodovini : notranjost hiše v starejši železni dobi v Posočju : [občasna razstava, odprta ob 
Poletni muzejski noči ter Evropskih dnevih arheologije, 20. 6. 2020] / [avtorica Teja Gerbec]. - Nova 
Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2020. - 12 str. - ISBN 978-961-6201-81-0

HORVAT, Jana
    Osrčje Petovione [Elektronski vir] : Ptuj v rimski dobi / Jana Horvat, Aleksandra Nestorović ; s prispevki 
Milana Lovenjaka ... [et al.]. - E-knjiga. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2020. - 1 spletni vir (1 
datoteka PDF (XL str.)). - ISBN 978-961-6438-79-7 (PDF)

HORVAT, Milena
    Col 1 pri Podgračenem [Elektronski vir] / Milena Horvat ; prispevki Jurij Soklič ... [et al.]. - Elektronska 
izd. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2020. - (Zbirka Arheologija na avtocestah 
Slovenije ; 85). - ISBN 978-961-6990-79-0

MANJŠA rimska naselja na slovenskem prostoru = Minor Roman settlements in Slovenia / uredniki, 
edited by Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020. - 420 str. - (Opera 
Instituti Archaeologici Sloveniae; 40). - ISBN 978-961-05-0257-9

MARCHESETTI, Carlo, 1850-1926
    Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine / Carlo Marchesetti. - Gorjansko : Zavod Krasen Kras, 
2020. - 247 str. - ISBN 978-961-95264-0-8

MAROEVIĆ, Ivo
    Uvod v muzeologijo / Ivo Maroević ; prevod in komentarji Verena Perko. - Ljubljana : Slovensko muzejsko 
društvo, 2020. - 371 str. - ISBN 978-961-94902-1-1

MEDNARODNI simpozij o mozaikih (2 ; 2015 ; Ljubljana)
    Zaščita in vzdrževanje mozaikov in situ : zbornik referatov 2. mednarodnega simpozija o mozaikih : 
21.-23. oktobra 2015 v Ljubljani = Protection and maintenance of mosaics in situ : proceedings from the 
2nd International Symposium on Mosaics : 21-23 October 2015 in Ljubljana / uredile, edited by Sabina 
Dolenec ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2020. - 180 str. - (Vestnik / 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; 28). - ISBN 978-961-6990-76-9

MLINAR, Miha
    Most na Soči : arheološke raziskave v letih 2000-2016 na levem bregu Idrijce =the 2000-2016 
archaeological investigations on the left bank of the Idrijca / Miha Mlinar ; s prispevki, with contributions of 
Petra Leben-Seljak, Borut Toškan, Metka Culiberg. - Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo : Založba 
ZRC, 2020. - 335 str. - (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae; 43). - ISBN 978-961-05-0487-0

PLETERSKI, Andrej
    Kdo smo : ilustrirana zgodovina slovenstva / besedilo Andrej Pleterski. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020. 
- 88 str. - ISBN 978-961-05-0429-0 



Spletna videokonferenca, 10. december 201168

PREDJAMSKI zaklad = The Predjama treasure cache / [avtorji besedil Alma Bavdek ... [et al.] ; uredili Alma 
Bavdek in Alenka Čuk. - 1. ponatis. - Postojna : Zavod Znanje, javni zavod, OE Notranjski muzej, 2020. - 
127 str. - ISBN 978-961-91093-7-3

SEVERNO emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec / Alenka Miškec ... [et al.] ; s prispevki 
Mateja Ravnik ... [et al.] ; [urednici Alenka Miškec, Špela Karo]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2020. 
- 299 str. - (Situla : dissertationes Musei nationalis Sloveniae ; 45). - ISBN 978-961-6981-43-9

SLOVENJGRAŠKI špital : arheološke raziskave srednjeveškega mestnega obzidja : Slovenj Gradec - 
gimnazija 2000, Trg svobode 2010, Vorančev trg 2013 : katalog občasne razstave / [besedila Saša Djura 
Jelenko ... [et al.] ; glavna urednica Saša Djura Jelenko. - Slovenj Gradec : Koroški pokrajinski muzej, 2020. 
- 160 str. - ISBN 978-961-94347-5-8

SLOVENSKO arheološko društvo. Strokovno srečanje (2020)
    Arheologija v letu 2019 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov / strokovno srečanje Slovenskega 
arheološkega društva na spletni videokonferenci, 11. decembra 2020 ; [uredil Andrej Gaspari]. - Ljubljana : 
Slovensko arheološko društvo, 2020. - 84 str. 

SREDNJEVEŠKI Blejski otok v arheoloških virih = Medieval archaeology of Bled Island / avtorji 
prispevkov, contributors Polona Bitenc ... [et al.] ; urednik, edited by Benjamin Štular. - Ljubljana : Založba 
ZRC, 2020. - 392 str. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 42). - ISBN 978-961-05-0191-6

STARI bogovi obmolknejo : Šentviška planota v arheoloških dobah : [katalog razstave] / [avtorji 
kataloga] Miha Mlinar ... [et al.]. - 1. ponatis. - Tolmin : Tolminski muzej, 2020. - 96 str. - ISBN 978-961-
6635-40-0

TOMAŽIČ, Simona
    Medlog [Elektronski vir] / Simona Tomažič, Jerica Brečić, Matjaž Novšak ; prispevki Iris Bekljanov 
Zidanšek, Borut Toškan, Andrej Šemrov. - Elektronska izd. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, 2020. - (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije ; 83). - ISBN 978-961-6990-70-7

VALIČEV arheološki dan (10 ; 2020 ; Kranj)
    10. Valičev arheološki dan : zbornik predavanj, Kranj, 14. december 2020 / [avtorji besedil V. Perko 
... [et al.] ; urednica Verena Perko]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2020. - 98 str. - ISBN 978-961-7071-17-7

ŽERJAL, Tina
    Školarice pri Spodnjih Škofijah [Elektronski vir] / Tina Žerjal, Matjaž Novšak ; prispevki Iris Bekljanov 
Zidanšek ... [et al.]. - Elektronska izd. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2020. - 
(Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije ; 86). - ISBN 978-961-6990-78-3

ŽIVLJENJE v Alpah : življenje v Alpah nekoč in danes - od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred 
več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes : zbornik posveta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v 
Bohinju / [uredniški odbor Marija Ogrin ... [et al.]]. - Bohinjska Bistrica : ArheoAlpe, zavod za kulturo, 
izobraževanje in turizem Bohinj, 2020. - 131 str. - ISBN 978-961-94723-1-6
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II. DOKTORSKE DISERTACIJE 

JAŠAREVIĆ, Aleksandar
    Status in mobilnost žensk v kontekstu interpretacije železnodobnih elit severne Bosne : doktorska 
disertacija / Aleksandar Jašarević. - Koper : [A. Jašarević], 2020. - 434 str., [23] str. pril. - Univ. na Primor-
skem, Fak. za humanistične študije

RIHTER, Jernej
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IV. REVIJE

Arheo 38 (2020),
izdaja Slovensko arheološko društvo

Arheološki vestnik 71 (2020)
izdaja Znanstvenoraziskovalni center SAZU 
(Inštitut za arheologijo)

Documenta praehistorica 47 (2020)
izdaja Založba Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
(Oddelek za arheologijo)




