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Rekonstrukcija ženske noše z ogrlico iz groba 2. Deli ogrlice iz groba 2. 

Pogled na skeletne ostanke pokojnice v svinčeni skrinji in v grobnici.



Vrček iz afriške sigilate, oblike Salo-
monson I/Hayes 171, ki je datirana v 
3. stoletje  (Gandolfi 2005, 220; Hayes 
1972, 193).

Bronasta kolenčasta fibula s polkrožno 
ploščico nad peresovino iz žganega 
groba 15. Te fibule so bile v noriško – 
panonskem območju značilna oblika 
sponk antoninsko-severskega časa 
(138-235) (Lazar 2006, 39).

V letih 2001 in 2002 je bilo pri arheoloških raziskavah 
ZVKDS, na območju Potrčeva cesta 13–15 na Ptuju, 
odkritih 116 rimskodobnih grobov. Od teh je bil eden 
skeletni, 115 pa je bilo žganih. Žgane kosti pokojnih z 
ogljem iz grmade so bile, v nekaterih primerih tudi v 
žarnih posodah, skupaj z ostanki njihove osebne noše, 
njim ljubimi in drugimi predmeti za popotnico v on-
ostranstvo, položene v grobne jame. Te so bile okrogle 
ali ovalne, v nekaterih so bile tudi skrinje iz pravokot-
nih opek, velikokrat prekrite s strešno opeko v obliki 
dvokapne strehe (Lubšina Tušek 2010, 301-304). Po 
grobnih pridatkih sodijo grobovi v 2. in 3. stoletje.
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Območje raziskav je označeno s številko 40 (Horvat, Dolenc Vičič 2010, Priloga 4).

Izjemen med odkrit-
imi grobovi je skel-
etni grob. Pokojnica 
je bila položena v 
svinčeno skrinjo in v 
grobnico, postavlje-
no v smeri sever-jug, 
zidano iz opečnatih 
zidakov ter prekrito 
z večjimi pravokot-
nimi opekami. Pod 
glavo skeleta in ob 
njej so bili odkriti 
pravokotni deli ogr-
lice s kvadratnim 
presekom, štirje so 
bili iz gagata z okra-
som dvojne vitice 
in dva iz zlata, ter 
zlat obesek v obliki 
posode z dvema 

Pridatki iz groba 29.

Pridatki iz groba 53.

Pogled na izkopno polje.

ročajema (Lubšina Tušek 2010, 302). Obesek, obliko-
vno povzet iz helenistične tradicije, lahko štejemo med 
vrhunske izdelke zlatarske obrti in je izjemna najdba na 
območju rimske Petovione. Podobne jagode iz gagata 
(trd, zelo temen rjavi, smolasti premog, ki se lahko po-
lira in uporablja za nakit; Veliki splošni leksikon, 1997, 
1764) se največkrat pojavljajo v grobovih 3. in 4. stolet-
ja (Riha 1990, 89). Pokopana Rimljanka na območju 
Potrčeve ceste je pripadala višjemu sloju prebivalstva, 
kar dokazujejo pridatki kot tudi oblika pokopa, ki se na 
petovijonskih grobiščih pojavlja le posamično.


