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Grad Borl

1 Uvod 

Evgen Lazar

Predhodne arheološke raziskave so bile izvedene na 
območju predvidene sanacije brežine, zidu in terase 
gradu Borl na parceli št. *4/3, k. o. Dolane. Obrav-
navana terasa je del gradu Borl, ki je v Register nepre-
mične kulturne dediščine vpisan kot Dolane – Grad 
Borl (EŠD 35) in je z Odlokom o razglasitvi Gradu 
Borl za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. 
l. RS, št. 81/99-3809, 22/2002-969) razglašena za 
spomenik državnega pomena. Arheološke raziskave 
so bile izvedene med januarjem in majem 2019, pod 
vodstvom Evgena Lazarja, univ. dipl. arheologa, viš-
jega konservatorja (sliki 1, 2). Slika 1 Območje terase pred začetkom strojnega izkopa; 

pogled proti zahodu (foto R. Lebar).

Slika 2 Pogled na Grad Borl in območje terase med arheološkimi raziskavami; pogled proti jugovzhodu (foto G. Rutar).
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2 Geografski in arheološki oris najdišča 

Evgen Lazar

Slika 3 Območje gradu Borl (http://www.geopedia.si).

Arheološke raziskave so potekale na območju terase 
gradu Borl na parceli št. *4/3, k. o. Dolane, ki se na-
haja neposredno nad skalno brežino, kjer so se izvajala 
sanacijska dela.
Grad se nahaja na 60 m visoki litotamnijski apnenčasti 
skali neposredno nad sotočjem reke Drave in potoka 
Bela. Grad stoji neposredno nad magistralno cesto, 
ki povezuje Ptuj z Zavrčem oziroma južnim delom 
Haloz in naprej z Varaždinom na Hrvaškem. S svojo 
lokacijo na 60 m visoki skali dominira nad celotnim 
južnim Podravjem in delu Haloz. V neposredni bližini, 

le nekaj sto metrov gorvodno, se nahaja tudi most čez 
Dravo (slike 3−10). 
Haloze so terciarno gričevje v severovzhodni Sloveni-
ji, ob meji s Hrvaško. Območje je bilo od sredine oli-
gocena do pliocena del Panonskega morja, v katerem 
so se odlagale plitvomorske usedline. Danes okoli tri 
četrtine pokrajine prekriva lapor, preostalo so kreme-
novi peščenjaki, le višji predeli zahodnih Haloz so iz 
litotamnijskega apnenca (slika 6).1 
Z območja Borla so že v 19. stoletju poznali kamnite 
sekire.2 Morda so na podlagi teh najdb pri Borlu dom-

1  Vovk 1999, 616.
2  Pichler 1879. Ena od teh je v Joaneju v Gradcu, inv. št. 3224.

Slika 4 Lidarski posnetek območja gradu Borl in 
lokacija izkopavanja (http://gis.arso.gov.si/evode/profile.
aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso&culture=en-US.).

Slika 5 Pogled na grad Borl z levega brega reke Drave (foto 
E. Lazar).

Slika 6 Geološka karta območja (http://www.geopedia.si).
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nevali sledove neolitske naselbine.3 V bližini so dom-
nevali tudi rimsko postajo Remista, pod gradom rimski 
most, kjer bi naj prečkala Dravo cesta Poetovio – Siscia, 
na grajskem griču pa rimski kastel, ki bi naj nadzoro-
val domnevni prehod čez reko. Vendar iz rimskega 
obdobja neposredno z Borla arheoloških najdb še ne 
poznamo. 
Strateški pomen obravnavanega prostora je v srednjem 
veku določala bližina Ptuja, ki je bil v 1. tisočletju naše-
ga štetja najpomembnejši kraj na celotnem slovenskem 
ozemlju. Njegov pomen je določala predvsem že ome-
njena cesta, ki je potekala ob reki in jo je nekje v bližini 
tudi prečkala ter se pri Zavrču dotaknila skrajnega se-
vera Haloz. Čeprav za to ne obstajajo dokazi, pa je po 
mnenju raziskovalcev obravnavano območje v drugi 
polovici 9. stoletja verjetno spadalo v okvir Kocljeve 
Spodnje Panonije, kjer so nato šele v prvi polovici 10. 
stoletja zavladali Madžari, z vladavino katerih so tudi 
neposredno povezani začetki gradu Borl.4

O času izgradnje gradu strokovnjaki niso enotne-
ga mnenja. Morebiti je stal že v 11. ali v začetku 12. 
stoletja, ko naj bi kot ogrska obmejna postojanka va-
roval prehod čez reko Dravo. Po mnenju avtorjev o 
tem priča tudi ogrsko poimenovanje gradu z nazivi 
kot so Borlyn, Bornel oziroma Bornyl, kot tudi nemško 
Anchelstain, Ankensteine ali Ankchenstain, ki naj bi ozna-
čevali prehod čez reko. Po drugi strani pa bi lahko bila 
nemška imena prevod iz slovenskega imena Borl, ki v 
slovaščini še danes pomeni moleča pečina.5 V strokovni 
literaturi je tako uveljavljeno, da začetki segajo v čas 12. 
stoletja. Po prvih opisih gradu iz 19. stoletja naj bi ta 
stal že leta 1199, ko je Friderik Ptujski na velikonočno 
nedeljo na ravnici nasproti borlskega gradu premagal 
Madžare.6 Kljub temu je Ivan Stopar začetek njegove 
pozidave umestil v čas po letu 1255, ko se grad prvič 
omenja v pisnih virih.7 S tako časovno umestitvijo iz-
gradnje gradu pa se ne strinja Jože Curk, ki meni, da so 
ga Madžari ustanovili in postavili že pred letom 1200, 
saj naj bi obstajal že vsaj sto let, ko so se tukaj leta 1258 
Madžari umikali s Štajerske. Curk svojo trditev uteme-

3  Kovačič 1926, 3.
4  Vnuk 2010, 10.
5  Vnuk 2010, 9.
6  Vnuk 2010, 9.
7  Stopar 2008, 33.

ljuje tudi s tem, da je bil grad leta 1255, ko se prvič 
omenja, po petdesetih letih ponovno v madžarski lasti. 
Prav tako so ga Madžari šteli pod svojo posest in fevd 
ves srednji vek.8 Oba pa se strinjata, da grad, kljub dej-
stvu, da je verjetno nastal v 12. oziroma mogoče že v 
11. stoletju, v svojem gradbenem sestavu ne vsebuje 
stavbnih elementov iz časa pred 13. stoletjem. V tem 
času naj bi šlo le za utrdbo gradiškega tipa, ki je služila 
kot vojaška postojanka v času madžarske posesti ter v 
času dravinjske posesti v 1. polovici 13. stoletja. Svo-
jo utrditev in grajsko preobrazbo naj bi grad doživel 
šele v 2. polovici 13. stoletja, ko je kot madžarski fevd 
postal del posesti gospodov Ptujskih.9 Iz tega obdobja 
je namreč ohranjeno fevdno pismo iz arhiva rodbine 
Stubenbergov, s katerim je ogrski kralj Bela IV. grad 
Borl v fevd podelil Frideriku IV. Ptujskemu. Gre za 
prvo omembo gradu z imenom Anchelstain. Grad Borl 
je omenjen tudi v rimani kroniki Otokarja iz Gaala. 
Omemba se nanaša na burno leto 1258, ko je Fri-
derik V. Ptujski pri Borlu pregnal ogrske čete, ki so 
pred tem prodrle do Marenberga, nazaj na Hrvaško.10 
Ogrski vpliv na Štajerskem je pojenjal po letu 1261, 
vendar pa so leta 1291 Madžari grad in pripadajoče 
gospostvo želeli pridobiti nazaj, zaradi česar so se vneli 
tudi spopadi, ki pa za Madžare očitno niso bili uspešni. 
Leta 1294 je nato rodbina gospodov Ptujskih od Dra-
vinjskih gospodov prevzela t. i. borlski grb, srebrno 
narobe obrnjeno sidro v rdečem polju.11 To obdobje 
predstavlja v gradbeni zgodovini gradu drugo gradbe-
no fazo.12 Takrat je nastal mogočen stolp z obzidanim 
dvoriščem in cisterno. Grad je imel izrazit utrdbeni 
značaj. Kljub temu pa je po mnenju avtorjev srednje-
veški grad obsegal poleg stolpa tudi poslopje ob za-
hodni stranici dvorišča. V 13. stoletju je tako celotno 
prednjo stran prvotnega gradu s svojo mogočno ste-
no zastiral bergfrid, za njim je bilo manjše trapezasto 
oblikovano zaprto dvorišče z vodnjakom (cisterno) in 
hišo na zahodni strani. Hišo so pozneje podaljšali proti 
jugu, nova trakta pa so pozidali ob severni in vzhodni 

8 Vnuk 2010, 9.
9 Vnuk 2010, 10.
10 Vnuk 2010, 14.
11 Vnuk 2010, 15.
12 Curk 1985, 367.
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stranici dvoriščnega obzidja.13 V času nastanka gradu, 
v 11. ali. 12. stoletju, pa je šlo verjetno le za utrdbo gra-
diškega tipa, ki je služila kot manjši vojaški stacionarij.14

V 14. stoletju, leta 1308, se Borl prvič omenja kot 
Onchenstayn. V pisnih virih se navaja tudi, da je leta 
1323 izumrla rodbina Borlskih. V eni od listin se pojavi 
ime kastelana gospodov Ptujskih Fricla z Borla (Frizl 
von Ancherstain), ki je v njihovem imenu upravljal z gra-
dom. Kasneje, leta 1355, se Borl omenja kot utrdba.15

Prva omemba gradu Borl v 15. stoletju izhaja iz leta 
1412. Grad se omenja kot Ankelstain. Leta 1438, ko 
umre zadnji izmed gospodov Ptujskih, Friderik IX. 
Ptujski, se začne pravda zaradi dediščine gospodov 
Ptujskih. Po koncu te je leta 1441 grad Borl prešel v 

13  Vnuk 2010, 44.
14  Vnuk 2010, 46.
15  Vnuk 2010, 15.

roke grofice Ane Schaunberške. Kmalu za tem, leta 
1446, je verjetno utrpel določeno škodo ob vpadu ogr-
ske vojske na Štajersko, morda so ga za kratek čas tudi 
zavzeli. Grad je potem v drugi polovici 15. stoletja ne-
kajkrat zamenjal lastnika oziroma oskrbnika, dokler ga 
leta 1481 ni zavzela in porušila ogrska vojska pod po-
veljstvom Viljem Teutterja. Slednjemu je kralj Matija 
Korvin grad in gospostvo zastavil do leta 1488, ko ga 
je izplačal. Kralj je nato grad in pripadajoče gospostvo 
v zahvalo za vojaške podvige podelil v svobodno last 
vojskovodji Jakobu Székelyu.16 
Do leta 1504 je na gradu živel Jakobov brat Nikolaj. 
Potem so ga po Jakobovi smrti zaradi mladoletnosti 
njegovih sinov do leta 1524 upravljali skrbniki, ko je 
postal polnoleten njegov sin Luka. Ta je do svoje smrti 
leta 1574 skrbno ravnal z gradom in gospostvom, 
ki mu ga je leta 1532 uspelo tudi povečati. Posestvo 
Székelyjev je bilo tako ob njegovi smrti eno največ-
jih na Štajerskem. Sledila pa sta postopen propad in 
razprodaja družinske posesti.17 Ko so grad leta 1494 
dobili Székelyi v svojo izključno last, so okoli notra-
njega dvorišča zgradili tri trakte. Zahodni se je naslonil 
na stolp, vzhodni je puščal ob stolpu prost dostop na 
dvorišče, severni pa je služil za njuno povezavo in graj-
sko opazovalnico.18

16  Vnuk 2010, 20.
17  Vnuk 2010, 21.
18  Curk 1985, 367.

Slika 7 Borl III, sign. M. Greischer, 1681. PMPO, inv. 
št. G 575g.

Slika 8 Območje 
gradu Borl na vojaškem 
zemljevidu 1763–1787 
(Slovenija na vojaškem 
zemljevidu 1763–1787 – 
karte – 6. zvezek, sekcija 
171, Ljubljana, 2000).
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Novo obdobje v zgodovini gospostva in gradu Borl 
se začne leta 1639, ko je grof  Henrik Ludvik Thurn 
– Valsassina gospoščino prodal baronu Ivanu Karlu 
Sauerju. Po tem letu so novi lastniki začeli postopno in 
dolgotrajno prenovo, ki se je zaradi velikopoteznosti 
zavlekla čez celo stoletje. Notranje dvorišče so opre-
mili z arkadnimi hodniki, grajsko stavbo razširili proti 
vzhodu in zahodu ter utrdili predgradje, v katerem so 
postavili vrsto novih gospodarskih objektov. Obno-
va pa se ni omejila samo na grad, ampak so na tera-
si pod gradom uredili tudi park, v središču katerega 
je bil postavljen paviljon. V tem času se je z nakupi 
tudi zelo razširil oziroma povečal obseg gospostva.19 
Vnuk in potomec Ivana Karla Sauerja Jurij Friderik se 
je leta 1656 poročil z Marijo Barbaro, rojeno grofico 
Traurmannsdorf, in je bil leta 1668 povzdignjen v gro-
fovski stan. S tem je družina Sauer tudi prevzela ime 
von und zu Ankenstein. Jurij in Marija Barbara sta leta 
1674 v ladijskem delu gradu dala pozidati novo grajsko 
cerkev. Temeljni kamen zanjo je bil položen leta 1678, 
kar je razvidno iz napisa na srebrni plošči odkriti leta 
1982.20 To obdobje v Curkovi gradbeni zgodovini gra-
du predstavlja četrto gradbeno fazo. V tem obdobju 
se je začela velika izgradnja Borla. Najprej so nastali 
dvonadstropni stebriščni arkadni hodniki ob severni, 
vzhodni in južni stranici notranjega dvorišča skupaj z 
vhodno steno s portalom in obema biforama, čemur 
sta sledila južni podaljšek zahodnega trakta in pravo-
kotni prizidek vzhodnega, ki je prevzel dvoetažno vite-
ško dvorano. Sredi stoletja je začelo nastajati osrednje 
dvorišče, pri čemer so v dveh fazah zgradili vzhodni 
in južni trakt, ki je obsegal tudi vhod na to dvorišče, 
okrašen z aliančnim grbom rodbin Sauer-Trautmanns-
dorf. Pred južno stranico predgradja sta postavila še 
predzidje klinaste oblike, ki je ustvarilo nekak cvinger 
kot dodatno obrambo gradu s strani, s katere ga je bilo 
najlaže napasti (slika 7).
Grad Borl je leta 1705 pogorel. V požaru je bil, glede 
na popis oziroma oceno škode stavbnega izvedenca, 
poškodovan velik del gradu. Sredstva za obnovo v 
baročnem slogu je verjetno prispevala grofica Mari-
ja Ana. Ta obnova prestavlja peto gradbeno fazo po 

19  Vnuk 2010, 22.
20  Vnuk 2010, 25.

Curku.21 Grof  Franc Anton Sauer je v gradu uredil 
knjižnico. 
Zadnji lastnik gradu in gospostva rodbine Sauer je bil 
grof  Vincenc Sauer, ki ga je leta 1801 prodal knezu 
Stanislavu Poniatowskemu.22 Ta pa je že leta 1803 grad 
prodal grofici Mariji Viljemini Leslie, ki je na gradu ži-
vela do leta 1851. Iz tega časa izhaja prvi opis gradu, 
ki ga je napisal ptujski kurat Simon Povoden: „da je bil 
grad nekoč utrdba, katere posadko je ščitilo obzidje z 
dvižnim mostom in obrambnim jarkom. V gradu so tri 
dvorišča, cisterna in orožarna, v kateri pa ni več orožja. 
Ohranjeni so sledovi kazemat, ječ in deželnega sodi-
šča. Na Borlu so bili tudi podzemni hodniki, o čemer 
pričajo globoke skalne kleti. Trhli zahodni del gradu je 
grozil, da se bo podrl, ker je razpokal spodnji del peči-
ne, na kateri je stal, vendar so to preprečili s pravočas-
no pozidavo vmesnih zidov. Sedaj stoji na še varnem 
delu te razpokane pečine s kvadri tlakovana glorieta, 
ki ponuja izvrsten razgled na Ptuj. Prvo grajsko dvo-
rišče (predgradje), na katerem so glavni vhod v grad 
in gospodarska poslopja, krasi ovalni bazen fontane, 
ki jo napaja studenčnica s sosednjega Plešivca, sama 
fontana pa zadovoljuje potrebe ljudi in živali. Nič manj 
dobrodejna za vsakega lastnika gradu nista sadovnjak 
in angleški park, ki ju je ob znožju gradu ob potoku 
Beli lastnoročno zasadil 24. decembra 1818 umrli graj-
ski duhovnik Fleury, v zgornjem delu pa sedaj sega 
vse do oranžerije. Cesto, ki vodi na grad, z obeh stra-
ni obdaja aleja. Grajske sobane sicer niso moderno in 
bogato opremljene, vendar so tako lepe, da razveselijo 
oko vsakogar, ki se sprehodi skoznje. Dosti bolj zoprn 
je pogled na izropano viteško dvorano, ki je bila nekoč 
okrašena z 81 portreti članov rodbine Sauer. Nesrečno 
vandalsko divjanje je izvirnike uničilo v tolikšni meri, 
da ni moč najti nobenega več: izginili so na vekomaj, 
in to v škodo rodbine Sauer, ki je s tem izgubila svoje 
rodovno deblo. Vrh stolpa je krasil cesarsko–kraljevski 
orel, ki je spominjal na to, da je bil grad nekoč v de-
želnoknežji lasti. V grajski kapeli je visel tudi portret 
duhovnika, ki naj bi po ljudskem izročilu predstavljal 
v Leskovcu rojenega kardinala; ker o tem ni nobenih 
zgodovinskih podatkov, izročilo ne ustreza realnosti. 

21  Vnuk 2010, 47; Curk 1985, 367.
22  Vnuk 2010, 27.
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Povoden meni, da portret predstavlja barona Janeza 
Jakoba Lamberškega, krškega knezoškofa, ki je leta 
1605 Ivanu Ludviku Sauerju v fevd podelil neka po-
sestva pri Vitanju, kakor navaja borlski urbar.“23 Že 
leta 1843 je grofica Marija Viljemina Leslie dala grad 
prepisati na nečaka grofa Ferdinanda Wurmbrand – 
Stuppacha, ki pa ga je prevzel šele po grofičini smrti. 
Leta 1854 je dal grad prenoviti v poletno rezidenco. 
Od začetka 20. stoletja se je začelo konstantno dolgo-
trajno propadanje grajskega poslopja, ki je bilo pove-
zano predvsem s turbulentnim političnim dogajanjem 
in spremembami v 20. stoletju. Tako je že pred 2. sve-
tovno vojno zamenjal nekaj lastnikov, ki jim je veliko 
razpadajoče grajsko poslopje predstavljalo gospodar-
sko in finančno breme. Predvsem zgradarinski davek 
je bil zelo obremenjujoč za lastnike grajskih poslopij, 
ki so jih zaradi tega davka namenoma delno uničili. 
Med 2. svetovno vojno je bilo (1941–1943) na gradu 
prehodno zbirno taborišče za Slovence, kasneje pa 
straža, ki je varovala most čez reko Dravo. 
Po koncu vojne je grad postal splošno ljudsko premo-
ženje in leta 1951 so ga začeli prenavljati. Že naslednje 
leto so v njem odprli letovišče Borl, ki je delovalo vse 
do leta 1981. Leta 1982 je nato Zavod SR Slovenije 
za varstvo naravne in kulturne dediščine po daljših 
pripravljalnih delih začel s kompleksno gradbeno sa-
nacijo gradu. Dela so začeli na severovzhodnem traktu 
gradu, v katerem sta viteška dvorana in kapela. Med 
izkopom utora za železobetonsko ploščo, med zgor-
njo kletjo in kapelo, je bila v zidu za glavnim oltar-

23  Vnuk 2010, 27.

jem odkrita vzidana plošča iz belega apnenca dimenzij 
32 × 35 × 6 cm. V sredini plošče je skoraj kvadratna 
vdolbina, pokrita s pokrovom iz črnega kamna. Ko so 
ta pokrov dvignili, so pod njim našli masivno tolčeno 
srebrno ploščico velikosti 12 × 11,5 centimetrov. Na 
njej pa je v enostavnem graviranem okvirju navedeno, 
da je kapelo Sv. Trojice in Device Marije dal zgraditi 
grof  Georg Friderik Sauer Borlski, svobodni baron 
na Kozjaku, gospodar Velenja, Šoštanja itd., temeljni 
kamen je položila njegova soproga Marija Barbara, ro-
jena Trautmannsdorf, posvetil pa jo je opat Bernard 
Maurisberg, arhidiakon Savinjske doline in Dravskega 
polja 30. oktobra 1678. Ta dragocena najdba s svojimi 
podatki dopolnjuje napis nad vhodom, ki vodi v se-
verni trakt z zunanjega dvorišča, in ima v kronogramu 
letnico 1674. Iz tega lahko sklepamo, da so leta 1674 
zgradili tisti del trakta, v katerem je viteška dvorana, 
za zidavo severovzhodnega dela skupaj s kapelo pa so 
porabili kar štiri leta.24 
Sanacija gradu je potekala vse do leta 1990. Že leta 
1982 je bil sprejet tudi revitalizacijski program gradu. 
Vendar se po osamosvojitvi obnovitvena dela niso na-
daljevala.

24  Vnuk 2010, 40.

Slika 10 Ortofoto posnetek gradu Borl (http://gis.arso.gov.
si/atlasokolja).

Slika 9 Izsek iz Franciscejskega katastra (RKD RS, AS 
177/M/F/M58/g, list A01).



11

Grad Borl

3 Zaščitne arheološke raziskave 

Evgen Lazar

Arheološke raziskave na območju terase Gradu Borl 
smo razdelili na dva dela. Prvi del je predstavljal ar-
heološke raziskave ob gradnji, s katerimi smo poiz-
kušali racionalno pristopiti k zaščitnim arheoloških 
izkopavanjem, ki so sledila. Arheološke raziskave ob 
gradnji potekajo znotraj območij registrirane kultur-
ne dediščine. Omogočajo natančno in korektno do-
ločitev debeline kulturnih plasti, določitev obsega ter 
metode za izvedbo nadaljnjih arheoloških raziskav 
v smislu zaščitnih arheoloških izkopavanj, s tem pa 
predstavljajo racionalizacijo zaščitnih izkopavanj ozi-
roma omogočajo pridobitev noveliranih podatkov za 
določitev nadaljnjih ukrepov za varstvo arheološke 
dediščine. 
Arheološke raziskave so potekale v skladu s sprejeti-
mi Minimalnimi standardi izvedbe predhodnih arheoloških 
raziskav (2018) in s Pravilnikom o arheoloških raziskavah 
(Uradni list RS, št. 3/2013).
Ob strojnem izkopu novodobnih in novoveških na-
sutij smo arheološko dokumentirali vse odkrite plasti 
in strukture. Strojni izkop je potekal na celotni povr-
šini grajske terase in je bil razdeljen na dva dela. Ne-

posredno po začetku strojnega izkopa smo namreč 
ugotovili, da je bil v osrednjem delu terase zid, pote-
kajoč v smeri vzhod–zahod (SE 005), ki je delil teraso 
na dva dela. Tako smo se bili primorani prilagoditi 
okoliščinam in izkop izvajati v dveh delih (slika 11). 
Ob strojnem izkopu smo odkrite ostaline fotograf-
sko, opisno in metrično dokumentirali. Kljub strojne-
mu izkopu smo tudi novodobne in novoveške ostali-
ne izkopali stratigrafsko in jih dokumentirali na enak 
način kot med zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. 
Tako smo že med raziskavami ob gradnji odkrili 24 
stratigrafskih enot, ki smo jih lahko razdelili v tri faze. 
Strojni izkop v južnem delu terase je segal 3,75 m 
globoko, v severnem pa približno 4,5 m. S strojnim 
izkopom smo odstranili približno 750 m3, predvsem 
novoveških (manj novodobnih), nasutij.
Ugotovili smo, da je celotno območje terase prekri-
valo do 0,6 m debelo novodobno nasutje (SE 002), 
ki ga je obdajalo novodobno obzidje (SE 001). Na-
sutje je predstavljalo hodno površino terase pred 
začetkom raziskav in je nastalo v 20. stoletju (Faza 
VI). Po odstranitvi novodobnega nasutja (SE 002) in 
obzidja (SE 001) smo odkrili obodne zidove SE 006, 
SE 007 in SE 008, ter zid SE 005, ki je delil območje 

Slika 11 Strojni izkop novoveškega nasutja SE 003 iz 
južnega dela kleti; pogled proti jugozahodu (foto E. Lazar).

Slika 12 Strojni izkop novoveškega nasutja SE 004 iz 
severnega dela kleti; pogled proti zahodu (foto E. Lazar).
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polnjeval je novoveška vrata SE 022, ki smo jih doku-
mentirali v vzhodnem zidu terase SE 011.
Novoveški nasutji (SE 003 in SE 004) sta prekrivali 
in se naslanjali na nekoliko starejše novoveške ostali-
ne, ki jih povezujemo z baročnimi gradbenimi pose-
gi na gradu, ki so jih izvedli v 18. stoletju (faza IV). 
V južnem delu je bilo v tem času nasuto še nasutje 
(SE 037), s katerim so dvignili nivo tal in na njem 

terase (klet) na južni in severni del. Znotraj zidov sta 
pod novodobnim nasutjem ležali novoveški nasutji 
(SE 003 v južnem delu kleti in SE 004 v severnem) 
(slike 11–13). Najverjetneje sta nastali po letu 1778, 
ko so podrli stolpasti objekt, ki je do takrat stal na 
tem mestu (faza V). Istočasno je nastal tudi manj-
ši opečnati zid SE 023, s katerim so zaprli nekdanji 
dostop do grajskega trakta vzhodno od terase. Za-

Slika 14 Presek novoveškega nasutja SE 003 v južnem 
delu kleti; pogled proti zahodu (foto E. Lazar).

Slika 13 Strojni izkop novoveškega nasutja SE 004 in 
čiščenje novoveških stopnic in stebra; pogled proti zahodu (foto 
E. Lazar).

Slika 15 Novoveška hodna površina SE 037 v južnem delu kleti; pogled proti vzhodu (foto E. Lazar).
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uredili hodno površino (sliki 14, 15). Nasutje je leža-
lo neposredno nad geološko osnovo in deloma nad 
srednjeveškimi ostalinami. V severnem delu kleti tega 
nasutja in dviga hodne površine ni bilo. Tukaj je osta-
la hodna površina enaka kot v srednjem veku, pred-
stavljala jo je zbita glina oziroma ilovica (SE 013). V 
18. stoletju so vanjo vkopali jamo za temelje stebra 
(SE 009/020/021), ki je očitno podpiral opečnati 
obokani strop kleti (SE 008), katerega ostanke smo 
dokumentirali tako v južnem kakor tudi v severnem 
delu kleti. Iz istega obdobja sta tudi vhoda v oba dela 
kleti iz trakta vzhodno od terase. V severnem delu 
kleti je bilo ohranjeno celotno stopnišče pred preho-
dom v vzhodni trakt (SE 012, SE 016 in SE 017), v 
južnem pa le temelj stopnišča (SE 039). V 18. stoletju 
je bil zgrajen tudi prehod v grajski trakt severno od 
nekdanje terase. Vanj so očitno vodile opečnate sto-
pnice, katerih ostanek (SE 019) smo dokumentirali 
na nivoju hodne površine (SE 013; slika 16).

Pod nasutjema SE 003 in SE 004 smo pod novoveš-
kimi ostalinami odkrili srednjeveške ostaline (fazi II 
in III). Te smo raziskali in odstranili z arheološkim 
stratigrafskim izkopavanjem.
Po zaključenih arheoloških raziskavah ob gradnji 
smo nadaljevali z arheološkimi raziskavami v obliki 
zaščitnih arheoloških izkopavanj. Med izkopavanjem 
smo odkrili in dokumentirali še 94 stratigrafskih 
enot, skupaj smo jih tako odkrili 118. 
Na podlagi vertikalne stratigrafije in drobnih najdb 
ter s pomočjo že znane stavbne zgodovine smo stra-
tigrafske enote razvrstili v šest faz. Geološka osnova 
leži neposredno pod ostanki faze I. Odkrite arheolo-
ške ostaline smo razdelili v naslednje faze (slika 17):
I. faza – pozni neolitik in eneolitik (sredina 5.–prva-
polovica 3. tisočletja pr. n. št.)
II. faza – 1. faza srednjeveških posegov (12.–13. sto-
letje);
III. faza – 2. faza srednjeveških posegov (14.–15. sto-
letje);
IV. faza – 1. faza novoveških posegov (do leta 1778);
V. faza – 2. faza novoveških posegov (po letu 1778);
VI. faza – moderni posegi v 20. in 21. stoletju.

Geološka podlaga 

Geološko podlago na najdišču sestavljajo pla-
sti SE 043, SE 073 in kamnita geološka osnova iz 
peščenjaka (SE 041). Kamnito geološko osnovo iz 
peščenjaka (SE 041) smo dokumentirali po celotnem 
izkopnem polju. Sprva smo jo odkrili neposredno 
pod srednjeveškim zidom SE 006, kjer se je nahajala 
najvišje. Zelo očitno je površina le-te izrazito pada-
la proti severu. Zato so verjetno kamnito podlago v 
srednjem veku uporabili kot hodno površino v skraj-
nem južnem delu kleti. Tukaj so tudi lepo vidni utori 
oziroma luknje, ki so jih izklesali v geološko osno-
vo kot ležišča za nosilne tramove (SE 049, SE 050, 
SE 051, SE 052 in SE 053) ob zidu SE 005. Severneje 
sta nad kamnito geološko osnovo ležali peščeni plasti 
SE 043 in SE 073, ki sta verjetno nastali s prepereva-
njem površine kamnite geološke podlage (slika 18). 

Slika 16 Stratigrafsko izkopavanje srednjeveške in 
novoveške hodne površine SE 013 v severnem delu kleti; 
pogled proti vzhodu (foto E. Lazar).
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Slika 17 Harisov diagram odkrite arheološke stratigrafije (izdelal E. Lazar).
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Faza I – pozni neolitik in eneolitik 
(prazgodovina)

V severnem delu kleti smo neposredno nad geološko 
plastjo SE 073 odkrili ostaline prazgodovinske poseli-
tve. Tukaj je bil odkrit ostanek jarka ali mogoče negativ 
lesene konstrukcije (SE 088/089), ki je potekala v sme-
ri severozahod–jugovzhod in je bil skoraj popolnoma 
vzporedna s srednjeveškimi zidovi SE 005, SE 006 in 
SE 008. Jarek oziroma negativ je bil globok do 0,25 m, 
širok 0,3 m in ohranjen v dolžini približno 6 m. Ver-
jetno je predstavljal temelj objekta ali pa rob terase, ki 
je bila utrjena z leseno konstrukcijo – lesenimi hlodi. 
Domnevo o leseni gradnji potrjuje tako polnilo jar-
ka, ki je bilo polno rdeče ožgane zemlje z ogljem, kot 
tudi plast trdo ožgane gline (SE 087), ki je prekrivala 
vzhodni konec jarka. Plast ožgane gline je bila debela 
do 0,70 m, njen južni rob pa je potekal po liniji južne-
ga roba jarka, kar verjetno kaže na povezavo plasti in 
jarka. Morda gre za ostanke hiše na izravnanem terenu 
ali za ostanke terasaste gradnje na površini, ki naravno 
pada oziroma se spušča proti severu (slika 19). 

Slika 18 Kamnita geološka osnova SE 041 v južnem delu 
kleti; pogled proti vzhodu (foto E. Lazar).

Slika 19 Tloris 
ostalin faze I: jarek 
SE 088/089 
(interpretacija  
E. Lazar, risba  
R. Lebar).  
Merilo 1 : 200.
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Slika 21 Pogled iz zahoda na eneolitski jarek SE 088/089 ter plast kompaktne ožgane gline SE 087 (foto E. Lazar).

Slika 20 Tloris z nasutji SE 076, prazgodovinskim nasutjem SE 086 in delno vidno plastjo SE 085 v severnem delu kleti 
(foto E. Lazar). Merilo 1 : 100.
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Nad jarkom in ožgano plastjo SE 087 smo odkrili na-
sutja oziroma prazgodovinski plasti SE 085 in SE 086, 
v vzhodnem koncu severnega dela kleti pa še manjšo 
prazgodovinsko jamo SE 112/113 (sliki 20, 21).
V plasteh SE 085 in SE 086 smo odkrili veliko ožga-
ne gline (hišni lep), ki pa je bila v zelo slabem stanju, 
zato je veliko kosov ob odkritju povsem razpadlo. Obe 
plasti sta vsebovali tudi prazgodovinske najdbe, te pa 

Slika 22 Pogled iz zahoda na plast SE 034 (foto  
E. Lazar).

so bile odkrite tudi v plasteh SE 076 in SE 034, ki sta 
se nahajali nad plastema SE 085 in SE 086. Odkrite 
najdbe sodijo v širok časovni razpon od 5. do prve 
polovice 3. tisočletja pr. n. š., kar nakazuje na daljše ob-
dobje uporabe tega prostora v prazgodovini. Verjetno 
pa nakazuje tudi, da so odkrite drobne najdbe v sekun-
darni legi. Morda so se najdbe premešale in končale v 
posameznih plasteh kasneje v srednjem veku, ko so se 
na grajskem griču dogajali večji gradbeni posegi, lahko 
pa tudi že pred tem ob posegih v prostor v prazgodo-
vini (slika 22).

Faza II – prva faza srednjeveških 
posegov (12.–13. stoletje)

Nad prazgodovinskimi ostalinami smo odkrili in do-
kumentirali ostanke prvotnega grajskega objekta, ki 
je očitno stal na tem mestu (slika 23). 
Na obstoj pravokotnega ali kvadratnega stolpa na robu 
skalne stene kažeta odkrita zidova SE 032 in SE 046. 
Prvega smo odkrili v severnem delu kleti, drugega pa v 

Slika 23 Tloris ostalin 
faze II (interpretacija E. 
Lazar, risba R. Lebar). 
Merilo 1 : 200.
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    južnem. Potekata vzporedno z mlajšimi zidovi SE 005, 
SE 006 in SE 008 ter se pravokotno stikata s spodnjim 
(najglobljim) delom zidu SE 007. Tako lahko domne-
vamo, da se je zahodni zid srednjeveškega stolpa na-
hajal neposredno pod zidom SE 007. Zid SE 032 se 
nahaja globlje kot zid SE 046 in je ohranjen v dolži-
ni 4,3 m. Zid SE 046 pa je ohranjen le v dolžini 2,2 
m. Vendar pa smo na vzhodnem koncu ohranjenega 
dela zidu SE 046 odkrili jarek SE 100/101, ki se stika 
z zidom in je verjetno nastal kot vkop za temelj, ki 
je bil iz jarka odstranjen med izgradnjo kasnejše faze 
gradu. Ohranjeni zid in jarek pa skupaj v dolžino me-
rita 4,4 m, kar se ujema z dolžino zidu SE 032. Zid 
SE 032 je širok do 1,05 m, zid SE 046 pa do 0,95 m. 
V navidezni liniji, ki bi povezala vzhodni konec jarka 
SE 100/101 in zidu oziroma temelja SE 032 in kjer bi 
pričakovali vzhodni zid ali temelj stolpa, smo odkrili 
tri skoraj identične jame (slike 23, 25–26; SE 065/066, 
SE 081/082 in SE 104/105). Znotraj vkopov oziroma 
negativ smo odkrili še odtise tramov oziroma stojke 
(SE 069/070, SE 079/080 in SE 106/107). To ver-
jetno kaže, da je bil stolp z vzhodne, torej notranje 
grajske strani ali zaprt z leseno steno ali pa je bil celo 
odprt. Podobno jamo s stojko smo namreč odkrili tudi 
na prostoru znotraj stolpa (SE 067/071/072/069; sli-
ka 24), kar verjetno nakazuje na obstoj lesene nosilne 
arhitekture znotraj stolpa. 
Neposredno pod zidom SE 005 smo odkrili plast 
SE 098, ki kaže na obstoj utrjene hodne površine 
po celotnem območju stolpa. Ta je bil očitno uni-
čen med izgradnjo kasnejše faze gradu. Prav tako 
pa je bil presekan z vkopoma jarkov SE 090/091 in 
SE 092/093 (slika 27), ki sta potekala vzporedno ozi-
roma pravokotno na zidova SE 032 in SE 046. Morda 
predstavljata jarka ostanke še zgodnejše faze izgra-
dnje grajskega stolpa, ali gre le za ostanke gradbenih 
posegov znotraj stolpa. Glede na odkrito stratigrafijo 
je slednje bolj verjetno. 
V strukturah in plasteh faze II prevladuje srednje-
veško gradivo, ki glede na primerjave sodi v čas 12. 
oziroma 13. stoletja. V nasutjih SE 076 in SE 034 
pa so bile odkrite izključno prazgodovinske najdbe. 
Da sta nasutji nastali v srednjem veku, domnevamo 
na podlagi datacije vzorca oglja, ki je bil odkrit v tej Slika 26 Tloris jame SE 066 in stojke SE 070 v 

severnem delu kleti (foto E. Lazar).

Slika 24 Tloris jame SE 067/068 v severnem delu kleti 
(foto E. Lazar).

Slika 25 Tloris jame SE 066 in neizpraznjene stojke 
SE 069/070 v severnem delu kleti (foto E. Lazar).
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plasti.25 Prazgodovinske najdbe so bile torej v ome-
njenih plasteh v sekundarni legi in so bile nasute sku-
paj z zemljo za izravnavo hodne površine v fazi II. 
Morda izvirajo iz neposredne bližine oziroma celo iz 
južnega dela grajske kleti, kjer prazgodovinskih najdb 
nismo odkrili.

Faza III – druga faza srednjeveških 
posegov (14.–15. stoletje)

Ostaline faze III smo odkrili v obeh delih kleti na 
območju grajske terase (slika 28). 
V severnem delu so se nahajale nekoliko globlje in 
so tukaj zato bolje ohranjene, saj so bile manj iz-
postavljene kasnejšim gradbenim posegom. Srednje-
veška hodna površina faze III v severnem delu kleti 
(SE 013), ki so jo uporabljali tudi v prvi novoveški 

25  Datacije so predstavljene v poglavju analize.

Slika 27 Tloris jarkov SE 091 in SE 093 ter zidu 
SE 046 v južnem delu kleti (foto E. Lazar).

Slika 28 Tloris ostalin 
faze III (interpretacija E. 
Lazar, risba R. Lebar). 
Merilo 1 : 200.
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    fazi (fazi IV), leži 1,20 m globlje kot hodna površina 
(izravnana geološka osnova) v južnem delu. Fazo III 
smo interpretirali kot obdobje, ko so pozidali celot-
no območje terase v obsegu, kot ga poznamo danes. 
V tem času so nastali oziroma so bili zgrajeni zidovi 
(SE 005, SE 006, SE 007, SE 008 in SE 011), ki še 
danes obdajajo območje terase. Sprva smo domne-
vali, da je bil zid SE 005, ki deli klet terase na dva 
dela, zgrajen kasneje. Po podrobnejšem pregledu 
gradnje in stikov z zidoma SE 007 in SE 011 pa smo 
ga umestili v srednji (faza III) in ne v novi vek (faza 
IV). V prid temu pričata tudi srednjeveški hodni po-
vršini, ki ju loči zid SE 005 in tukaj tudi pride do veli-
ke višinske razlike med njima. Razlog v večji višinski 
razliki pa leži verjetno v geološki osnovi, ki je izrazito 
padala z juga proti severu, tako da so v južnem delu 
kleti morali celo odklesati del geološke osnove, da so 
dobili ravno hodno površino. 

Južni zid oziroma obzidje (SE 006) je bilo postavlje-
no na skalno geološko osnovo in je z notranje strani 
visoko le približno 2 m, medtem ko so ostali obodni 
zidovi visoki 5 ali več metrov. Ob zidu SE 005 smo 
odkrili ležišča (negative) za tramove, ki so bila vkle-
sana v skalnato geološko podlago (SE 049, SE 050, 
SE 051, SE 052 in SE 053). Ob južnem licu zidu 
SE 005 pa smo v hodni površini faze III odkrili tri 
stojke (SE 054/055, SE 056/057 in SE 058/059). 
Vseh osem struktur je imelo očitno enako funkcijo 
in so nastale istočasno. Najverjetneje so nastale ob 
izgradnji lesenega nadstropja oziroma konstrukcije, 
ki je nosila leseno nadstropje nad kletjo. V sever-
nem delu pa smo odkrili srednjeveško hodno povr-
šino faze III približno 1,2 m globlje. Tukaj je bilo 
za hodno površino uporabljeno zbito premešano 
nasutje SE 013. Nad oziroma na njem so se naha-
jale tanjše premešane plasti, predvsem žganinske. 
Prevladovale so v severozahodnem delu severnega 
kletnega prostora, kjer smo odkrili odprtino v zidu 
(SE 008), za katero smo sprva domnevali, da je jašek 
za odvodnjavanje. Izkazalo pa se je, da gre verjetno 
za dimnik peči, katere ostaline smo odkrili v jami, iz-
kopani za peč (SE 025/026). V polnilu smo odkrili 
veliko srednjeveške lončenine. Okoli peči smo odkrili 
deloma ohranjen tanek maltni estrih (SE 028), ki je 
bil položen neposredno na ostanke lesa oziroma le-
sene konstrukcije (SE 060) in hodno površino (sliki 
29, 30). 
Odkrito drobno gradivo tretje faze izhaja predvsem 
iz plasti SE 025, SE 027 in SE 048 ter sodi v čas. 14. 
in 15. stoletja.

Faza IV – prva faza novoveških posegov 
(do leta 1778)

Fazo IV smo interpretirali kot starejšo oziroma 1. 
novoveško fazo in jo povezujemo z baročnimi grad-
benimi posegi na gradu, ki so jih izvedli v 18. sto-
letju (slika 31). V južnem delu kleti so za nasutjem 
(SE 037) dvignili nivo tal in na njem uredili hodno 
površino. Nasutje je ležalo neposredno nad geolo-
ško osnovo in deloma na srednjeveških ostalinah. V 

Slika 29 Tloris jame peči SE 026 in stojke SE 029/030 
v severnem delu kleti (foto E. Lazar).

Slika 30 Ostanek oziroma odtis deske SE 060 in stojke v 
severnem delu kleti (foto E. Lazar).
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severnem delu kleti tega nasutja in dviga hodne po-
vršine ni bilo. Tukaj je ostala hodna površina enaka 
kot v srednjem veku. V 18. stoletju so vanjo vkopali 
jamo za temelj stebra (SE 009/020/021), ki je očitno 
podpiral opečnati obokani strop kleti (SE 018), kate-
rega ostanke smo dokumentirali tako v južnem kot 
tudi severnem delu kleti. Iz istega obdobja sta tudi 
vhoda v oba dela kleti iz trakta vzhodno od terase. 
V zidovih SE 005, SE 006 in SE 008 smo odkrili ne-
gative oziroma ležišča za tramove, ki so najverjetneje 
nosili lesen pod nadstropja v kletnih prostorih. Viši-
na le-teh se ujema z višino odtisov tramov na steb-
ru (SE 009) in višino, s katere se spustijo stopnice v 
severni del kleti. Ohranjeno je bilo namreč celotno 
stopnišče pred prehodom v vzhodni trakt (SE 012, 
SE 016 in SE 017), v južnem delu kleti pa le temelj 
stopnišča (SE 039). V 18. stoletju je bil zgrajen tudi 
prehod v grajski trakt severno od nekdanje terase. 
Vanj so očitno vodile opečnate stopnice, katerih os-
tanek (zadnji dve stopnici) smo dokumentirali na ni-
voju hodne površine (slika 32). 

Slika 31 Tloris ostalin 
faze IV (interpretacija E. 
Lazar, risba R. Lebar). 
Merilo 1 : 200.

Slika 32 Pogled na stopnišče SE 012, SE 016 in SE 017 
ter ostanka tramov SE 014 in SE 015; pogled proti vzhodu 
(foto E. Lazar).
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    Ostaline faze IV povezujemo z zadnjo fazo pozidave 
območja terase pred letom 1778, ko so grajski trakt 
zaradi statičnih težav in nevarnosti, da se bo sesedel, 
podrli. Na njegovem mestu so potem postavili pokri-
to razgledišče.26 

Faza V – druga faza novoveških posegov 
(po letu 1778)

Pod novodobnim nasutjem (SE 002) sta ležali novo-
veški nasutji SE 003 (južni del kleti) in SE 004 (se-
verni del kleti), ki ju je ločeval zid SE 005. Nastali sta 
najverjetneje po letu 1778, ko so podrli grajski trakt, 
ki je do takrat stal na tem mestu (faza IV). Nasutji 
sta bili sestavljeni predvsem iz gradbenega materiala, 
iz katerega je bil verjetno zgrajen porušen del gradu. 
Del ruševine so očitno uporabili za dvig in izravnavo 
hodne površine terase oziroma pokritega razgledišča, 
ki je bilo urejeno na tem mestu. Približno v istem 
času je nastal tudi manjši opečnati zid SE 023, s ka-

26  Vnuk 2010, 27.

terim so zaprli nekdanji dostop do vzhodnega graj-
skega trakta. Zapolnjeval je novoveška vrata SE 022, 
ki smo jih dokumentirali v vzhodnem zidu terase  
SE 011 (slika 33).

Faza VI – moderni posegi  
(20. in 21. stoletje)

Območje terase gradu Borl je prekrivalo do 0,6 m 
debelo novodobno nasutje (SE 002), ki ga je obdaja-
lo novodobno obzidje (SE 001). Nasutje je predsta-
vljalo hodno površino terase pred začetkom raziskav 
in je nastalo v 20. stoletju. Neposredno pod novo-
dobnim nasutjem in obzidjem oziroma ograjo smo 
odkrili srednjeveške obodne zidove SE 006, SE 007 
in SE 008 (obzidje) ter zid SE 005, ki je delil območje 
terase (klet) na južni in severni del.

Slika 33 Tloris ostalin faze V (interpretacija E. Lazar, 
risba R. Lebar). Merilo 1 : 250.
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4 Opredelitev prazgodovinskega gradiva

Bine Kramberger

Najdbe prazgodovinske poselitve so bile odkrite ne-
posredno pod tlemi nekdanje grajske kleti, prazgo-
dovinska lončenina pa se je nahajala tudi v drugotni 
legi v srednjeveških in novoveških plasteh (kat. št. 52, 
76, 137). Ob gradnji gradu so namreč v vzhodnem 
delu grajskega griča odstranili vrhnje plasti do skal-
nate geološke osnove ter pri tem poškodovali starejše 
naselbinske ostaline. 
V plasteh od SE 085 do SE 088, SE 076, SE 032, 
v jami SE 112/113 in v jarku SE 088/089 je bila 
odkrita različna količina najdb. Večina keramičnih 
fragmentov je iz zasutja jarka (SE 088 – 25 odlomkov; 
kat. št. 1–3), plasti SE 085 (250 odlomkov; med njimi 
kat. št. 4–16), plasti SE 076 (291 fragmentov; med 
njimi kat. št. 17–27) in SE 034 (240 odlomkov; med 
njimi kat. št. 38–41, 44), en iz jame SE 112/113 (kat. 
št. 37). 
V katalogu objavljamo skupaj 48 prazgodovinskih 
najdb, med katerimi je 36 keramičnih izdelkov (kat. 
št. 1–27, 37–41, 44; kat. št. 52, 76, 137) in 12 kamnitih 
predmetov, ki so bili odkriti v plasteh SE 076 (kat. št. 
28–36) in SE 034 (kat. št. 42–43, 45). 

Lončenina

Že pri prvem ogledu prazgodovinske lončenine smo 
ugotovili, da je zelo raznolika in da zato po vsej verje-
tnosti sodi v širši časovni razpon. Keramični odlomki 
se namreč razlikujejo tako po načinu izdelave in obli-
ki kot tudi po načinu okraševanja in motivih okrasa. 
Gre za različno oblikovane posode, ki smo jih opre-
delili kot so sklede (kat. št. 2, 17–18, 52, 137), skodelo 
(kat. št. 21), posodo na nogi (kat. št. 5), lonce (kat. 
št. 7, 16, 19–20, 23, 25, 40) in vrče (kat. št. 3, 6, 27). 
Poleg tega so bili odkriti keramična zajemalka (kat. št. 
24), vijčka (kat. št. 26, 44) in keramična utež (kat. št. 

76). Ostalo so tipološko nedoločljivi odlomki posod: 
odlomki ostenj (kat. št. 8–10, 14, 15, 22, 37–38, 41), 
ustij (kat. št. 1, 4, 11, 39), odlomek spodnjega dela 
majhne masivne posode (npr. kat. št. 12) in ostenje z 
ročajem posode (kat. št. 13).
Keramične najdbe smo, podobno kot drugi pred 
nami, poskušali kronološko opredeliti tako, da smo 
ugotavljali oblikovanost tipov posod in okrasa med 
obravnavanim gradivom ter njihovo primerljivost 
na drugih najdiščih. Toda ker so se v plasteh meša-
le najdbe iz različnih časovnih stopenj in ker je del 
najdb očitno iz (vsaj na Slovenskem) slabše poznanih 
kronoloških horizontov, je nekatere težko datirati. 

Pozni neolitik (slika 34)

Tipološko najzgodnejša kosa keramike, odkrita med 
izkopavanjem, sta verjetno plitva skleda z izrazito 
izvihanim robom ustja, okrašena z vtisnjenimi jami-
cami na klekastem prehodu (kat. št. 17), in skleda z 
navzven nagnjenim robom ustja brez okrasa (kat. št. 
18), morda tudi keramična zajemalka s predrtim na-
stavkom za držaj (kat. št. 24) in lonci, okrašeni z odtisi 
na prehodu iz spodnjega v zgornji del (kat. št. 19–20, 
kat. št. 23). Omenjene najdbe so bile odkrite v plasti 
SE 076 in imajo analogije na Slovenskem, avstrijskem 
Štajerskem in na severozahodnem Hrvaškem na naj-
diščih iz poznega neolitika iz prve polovice in sredine 
5. tisočletja pr. n. št.
Specifična je predvsem skleda z izrazito izvihanim 
robom ustja (kat. št. 17; slika 34). Čeprav se na bolj 
oddaljenih območjih podobno oblikovane in okraše-
ne sklede pojavljajo tudi na najdiščih iz druge polo-
vice 4. tisočletja pr. n. št.,27 pa so pri nas poznane le 

27  Npr. najdišča badenske kulture Biňa (Cheben 1984, t. 3: 2, 
15, t. 4: 4, 20), Blatné, Žikovce (Němejcova-Pavúková 1984, t. 2: 
13, t. 9: 8, 10, t. 11: J5, t. 23: 6, 8, t. 26: 4) in Stúrovo (Němejcova-
Pavúková 1979, sl. 4: 13) na Slovaškem ter najdišče Nagykanizsa 
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z nižinskih naselij savske skupine lengyelske kulture 
Čatež–Sredno polje in Dragomelj.28 Ena je bila naj-
dena v najzgodnejšem poznoneolitskem naselbin-
skem horizontu v Moverni vasi v Beli krajini,29 ena 
na višinskem najdišču Podgorje pri Pišecah30 in ena 
na bližnjem Ptujskem gradu.31 Na Ptujskem gradu so 
jo pri reviziji gradiva iz 5., 4. in 3. tisočletja pr. n. 
št. datirali v pozni neolitik,32 medtem ko gre v pri-
meru Podgorja pri Pišecah za površinske najdbe, ki 
podrobneje še niso bile opredeljene.33

Sklede z močno izvihanim robom ustja, okrašene z 
vtisnjenimi jamicami na klekastem prehodu v trebuh, 
so znane tudi iz poznoneolitskih višinskih naselij na 

- Billa na Madžarskem (Barna 2003, t. 25: 1). 
28  Guštin 2005, najdbe št. 21, 23–35; Tomaž 2010; Turk, Svet-
ličič 2005, najdbe št. 1, 2, 21, 31, 35, 43.
29  Tomaž 1999, T.MV3: 1.
30  Ciglenečki 1979, 260, sl. 3: 1.
31  Tomanič-Jevremov et al. 2006, 177–178, najdba št. 2.
32  Glej tudi Guštin 2005, sl. 1.
33  Glede na te primerjave je skleda verjetno iz prve polovice 
5. tisočletja pr. n. št. Keramično zajemalko s predrtim nastavkom 
za držaj s Podgorja pri Pišecah (Ciglenečki 1979, 260, sl. 3: 6) 
lahko datiramo okvirno v 5. tisočletje pr. n. št. (prim. npr. Šavel 
1994, 43, sl. 18: 25–27; Dular 2001, pl. 1: 12; Pavlin 2006, najdbe 
št. 50–54). Nekatere površinske najdbe z najdišča Podgorja pri 
Pišecah pa so verjetno (podobno kot na gradu Borl) poznejše, iz 
4. ali prve polovice 3. tisočletja pr. n. št. (Ciglenečki 1979, 260, 
sl. 3: 3–5). 

sosednjem avstrijskem Štajerskem, npr. Riegersburg 
Kranzlgarten,34 Bad Gleichenberg35 in Wildon–
Schlossberg.36 Skledo z Wildon–Schlossberga so 
opredelili v drugi naselbinski horizont, ki je glede na 
rezultate 14C datiranja živalskih kosti iz obdobja med 
4650 in 4450 pr. n. št.37 Na sosednjem Hrvaškem so 
bile odkrite v zahodnoslavonski poznoneolitski na-
selbini Gornji Brezovljani.38

Naslednja pomembna keramična najdba iz plasti 
SE 076 na gradu Borl je odlomek keramične zajemal-
ke s predrtim nastavkom za držaj (kat. št. 24; slika 
34). Pri nas so take zajemalke poimenovane tudi kot 
zajemalke s tulastim ročajem,39 zajemalke s predrtim 
držajem,40 zajemalke s predrtim nastavkom v obliki 
dulca za lesen držaj (Kramberger 2018, 2020, 2021) 
ali zajemalke s predrtim tulastim nastavkom za ro-
čaj.41, 42 

34 Tiefengraber 2006, najdba št. 6.
35 Wurmbrandt 1875, sl. 2: 10–11.
36 Tiefengraber 2018, pl. 24: 3.
37 Tiefengraber 2018, t. 24: 3, sl. 170–172.
38 Dimitrijević 1979a, 333-334, sl. 19: 1, 12.
39 Pavlin, Dular 2007, 76.
40 Tomaž 2012, 33, 35; Šavel, Sankovič 2011, 36; Šavel, Karo 
2012, 38–40.
41 Plestenjak 2010, 36.
42 Na zahtevo uredništva in željo recenzentke uporabljam v 

Slika 34 Keramični odlomki iz poznega neolitika (zgoraj) in zgodnjega eneolitika (spodaj) z gradu Borl. Merilo 1 : 3.

4700–4350 pr. n. št.
Pozni neolitik (savska skupina, lengyelska kultura)

4350–3900 pr. n. št.
Zgodnji eneolitik (lasinjska kultura)

17

24

23

1 3
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Zajemalke s predrtim nastavkom za držaj (kat. št. 24) 
so značilne za prvo in drugo polovico 5. tisočletja pr. 
n. št.,43 kasneje v 4. in 3. tisočletju pr. n. št. pa imajo 
zajemalke polne nastavke za držaje.44 Nekatere razli-
čice s predrtim nastavkom za držaj so tudi podrob-
neje datirane, pri čemer se zdi relevantna predvsem 
prisotnost plastične bunčice na prehodu v recipi-
ent.45 Ker je zajemalka z gradu Borl slabo ohranjena, 
podrobnejša opredelitev ni mogoča.
Med najzgodnejše najdbe na gradu Borl sodijo ver-
jetno tudi lonci iz plasti SE 076, ki so okrašeni z vtis-
njenimi jamicami na razmeroma ostrem prehodu iz 
spodnjega v zgornji del posode (kat. št. 19–20, kat. št. 
23; slika 34), in podobno oblikovan lonec brez okrasa 
iz plasti SE 085 (kat. št. 10). Številni lonci z okrasom 
iz vtisnjenih jamic so bili odkriti na poznoneolitskih 
najdiščih savske skupine v osrednji in jugovzhodni 
Sloveniji, na Čatež–Srednem polju,46 v Moverni vasi47 
in na Resnikovem prekopu,48 v severovzhodni Slove-
niji npr. v jami SE 128 v Stopercah49 in na Ptujskem 
gradu.50 Na najširših obodih so bili pogosto dodatno 
okrašeni z okroglimi aplikami.51 Odtis aplike je oh-
ranjen tudi na najširšem obodu enega od loncev iz 
plasti SE 076 na gradu Borlu (prim. s kat. št. 20).

objavi izraz zajemalke s predrtim nastavkom za držaj (prim. npr. 
s Kramberger 2018, 2020, 2021).
43  Prim. npr. s Korošec 1975, 174, t. 3: 4–7; Pahič 1983, t. 14: 
5, 6, 10, t. 15: 1, 4, 6, 7, 9; Šavel 1994, 43, sl. 18: 25–27; Dular 
2001, pl. 1: 12; Pavlin 2006, najdbe št. 50–54; glej tudi Velušček 
2017, 42–54.
44  Npr. Korošec, Korošec 1969, t. 70: 4–9, 11–12; Velušček, 
Čufar 2014, t. 1. Zajemalke s polnimi nastavki za držaj se sicer 
izjemoma pojavljajo že na nekaterih najdiščih iz prve polovice 5. 
tisočletja pr. n. št. vendar so redke in drugače oblikovane, saj so 
nastavki bolj masivni (Tomaž 2010, 95-97, sl. 41: Z1). Nasprotno 
pa keramičnih zajemalk s predrtim nastavkom za držaj na najdi-
ščih iz 4. in 3. tisočletja pr. n. št. ne poznamo.
45  Ruttkay 1993-1994, 223; Kramberger 2018, 85; Kramberger 
2020, 91.
46  Tomaž 2005, najdbe št. 9, 13; Tomaž 2010.
47  Tomaž 1999, T.MV10: 4, T.MV11: 1, T.MV14: 1.
48  Velušček 2006, pl. 2: 1, 2, pl. 5: 5, 14–17, pl. 6: 4–7, pl. 7: 
3 –7.
49  Kramberger 2014, t. 3: 62–64, 68–69.
50  Korošec 1965, t. 11: 4; Tomanič-Jevremov et al. 2006, 177, 
najdba št. 13.
51  Npr. Dular 2001, t. 1: 1; Tomaž 2005, najdbe št. 9, 13. Apli-
ka pomeni »našit, nalepljen okrasek« (SSKJ, spletna izdaja) in se 
v arheologiji uporablja v enakem kontekstu kot izraz plastična 
nalepka – »kar se nalepi za okras« in »je izrazite, vidne oblike« 
(SSKJ, spletna izdaja). Oba izraza označujeta majhne bunčice 
različnih oblik, ki so bile oblikovane iz gline in v procesu izdelave 
na posode nalepljene. Na zahtevo uredništva uporabljam v nada-
ljevanju izraz aplika (prim. npr. s Kramberger 2018, 2020, 2021; 
Grahek 2013; Velušček 2004, 2006, 2011, 109).

Lasinjska kultura zgodnjega eneolitika 
oziroma zgodnje bakrene dobe (slika 34)

Poleg najdb iz poznega neolitika oziroma prve po-
lovice ali sredine 5. tisočletja pr. n. št. in keramične 
zajemalke, ki je okvirno iz 5. tisočletja pr. n. št., je bilo 
na gradu Borl odkritih tudi nekaj odlomkov lončeni-
ne, ki verjetno sodijo v čas lasinjske kulture zgodnje-
ga eneolitika oziroma v drugo polovico 5. tisočletja 
pr. n. št. Gre za odlomek posode, verjetno sklede ali 
skodele, z ročajem na navpičnem ali rahlo uvihanem 
robu ustja (kat. št. 1), in za odlomek vrča z rameni in 
ostrim prehodom v spodnji del posode (kat. št. 3). 
Oba odlomka lončenine sta bila odkrita v stratigraf-
sko najstarejši stratigrafski enoti, jarku SE 088/089, 
iz katerega je bil datiran vzorec oglja: LTL21448, 
5294 ± 45 BP, 4230–4049 cal BC (68,3 % verjetnost), 
4312–3988 cal BC (95,4 % verjetnost).
Sklede in skodele z navpičnim ali rahlo uvihanim ro-
bom ustja in s presegajočimi ročaji na ustju (kat. št. 
1) se pojavljajo zlasti v različnih obdobjih eneoliti-
ka,52 posebej pogoste pa so na lasinjskih najdiščih. 
Primerjav je veliko. V Prekmurju so poznane npr. z 
najdišča Popava pri Lipovcih 1,53 Turnišča,54 v Pod-
ravju iz Malečnika55 in Ptujskega gradu,56 v jugovzho-
dni Sloveniji iz Ajdovske jame.57 Podobne posode so 
značilne tudi za lasinjska najdišča na Madžarskem in 
na severozahodnem Hrvaškem, kar kažejo na primer 
primerki z najdišč Szakaly,58 Gellénháza Városrét,59 
Dubranec60 in Beketinec.61

Odlomek vrča iz zasutja jarka SE 088/089 ima raz-
meroma oster prehod iz spodnjega v zgornji del 
posode, v spodnjem delu ramen je bil pritrjen ročaj 
(ohranjen je le prehod v ročaj), ramena in deloma 
spodnji del posode, pa sta bila okrašena s snopom 
izmenjujočih se navpičnih žlebov in navpičnih nizov 

52   Na poznoneolitskih najdiščih, razen redkih izjem (Tomaž 
1999, T.MV2: 4), niso prisotne.
53  Šavel, Karo 2012, G406, G551, G733.
54  Tomaž 2012, 189, G340, G341.
55  Kramberger 2021, G13.
56  Korošec 1965, t. 14: 1.
57  Korošec, Uršič 1965, t. 5: 1.
58  Kalicz 1991, sl. 6: 12.
59  Hováth, Simon 2003, sl. 24: 6, sl. 25: 2.
60  Balen 1997–1998, t. 5: 4.
61  Homen 1980, t. 18: 2.
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    skledo, tako po obliki kot po okrasu, poznamo iz Ho-
čevarice na Ljubljanskem barju,68 kjer je enak orna-
ment tudi na drugače oblikovani posodi.69 Kolišče je 
služilo za definicijo horizonta keramike z brazdastim 
vrezom v Sloveniji in je bilo glede na dendrokrono-
loške analize in rezultate radiokarbonskega datiranja 
obljudeno v drugi tretjini oziroma sredini 4. tisočletja 
pr. n. št.70

Iz srednjega eneolitika je verjetno tudi lonec iz plasti 
SE 085 s stožčastim vratom, rahlo izvihanim ustjem 
in trakastim ročajem, ki povezuje ustje z vratom. Iz-
delan je bil iz zelo finozrnate lončarske gline, nepo-
polno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi in 
je lepo okrašen. Tik pod ustjem so tri vodoravni vre-
zi, med katerimi so vodoravne vrste vtisnjenih jamic, 
ostenje pod ročajem pa krasi motiv v obliki visečega 
šrafiranega trikotnika (kat. št. 7), ki se nadaljuje v šra-
firan krivolinijski okras. Podobno oblikovan lonec je 
bil odkrit v Levakovi jami v Posavju, katere eneolitsko 
gradivo je bilo korelirano s srednjeenolitskim gradi-
vom iz jame Kevderc nad Lubnikom,71 ornament pa 
na posodi z najdišča Hrnjevac na severozahodnem 
Hrvaškem, ki so ga tudi korelirali z gradivom iz jame 
Kevderc72 in na vrču iz 8. poselitvene faze v Moverni 
vasi v Beli krajini.73 
Loncu s trakastim ročajem na ustju iz plasti SE 085 
je lahko pripadal tudi fragment ostenja posode iz 
plasti SE 085, ki je bil okrašen na podoben način: s 
krivolinijskim okrasom v obliki dolgih vrezov, med 
katerimi so kratki vrezi (kat. št. 8). Podobni motivi se 
pojavljajo tudi na posodah z najdišč Pepelane, drugi 
stavbeni horizont kulture Retz–Gajary74 in na kolišču 
na Hodiškem jezeru (nem. Keutschacher See) v Avstriji.75

Ena od posod iz plasti SE 085 na gradu Borl z gladko 
površino sive barve je bila okrašena s snopom manj-
ših vtisnjenih jamic v tehniki brazdastega vreza, mor-
da v motivu trikotnika (kat. št. 9). Gre za osnovno 
ornamentalno značilnost horizonta keramike z braz-

68  Velušček 2004, t. 4.1.6: 1.
69  Velušček 2004, t. 4.1.5: 11.
70  Čufar, Velušček 2004; Čufar, Kromer 2004.
71  Guštin 1976, t. 1: 4.
72  Tasić 1995, t. 38: 6.
73  Tomaž 1999, T.MV41: 3.
74  Minichreiter 1990, sl. 19: 2.
75  Samonig 2003, 95, Typ. K4.

vtisnjenih jamic (kat. št. 3). Vrči z ostrim prehodom 
iz spodnjega v zgornji del posode, okrašeni s snopi 
vrezov, so poznani iz lasinjskih najdišč,62 z enakim 
ornamentom kot na Borlu ga poznamo z najdišča 
Čakovec – Gornji Pustakovec na Hrvaškem,63 s po-
dobnim iz Spahe pri Predgradu.64

Horizont keramike z brazdastim vrezom 
(srednji eneolitik) (slika 35)

Vsaj pet keramičnih odlomkov z gradu Borl je, kot 
kaže, tudi iz obdobja srednjega eneolitika ali srednje 
bakrene dobe. Tipološko zgodnejši imajo analogije 
na najdiščih, ki so bila opredeljena v horizont kerami-
ke z brazdastim vrezom, mlajši pa na najdišču Stare 
gmajne in njemu sorodnih najdiščih (Velušček 2009). 
Horizont keramike z brazdastim vrezom je precej 
širok fenomen, saj obsega najdišča s prostora od 
Avstrije (skupini Mondsee ali Altheim–Mondsee in 
Retz) in Slovaške (tip Gajary–Bajč), preko Slovenije, 
Madžarske in Hrvaške, pa vse do Romunije.65 Tem 
najdiščem so skupne podobne oblike posod, podo-
ben način izdelave in motivika okrasa: vrezovanje 
(tudi t. i. brazdasti vrez), vtiskovanje ter inkrustri-
ranje. Na Slovenskem so najdišča opredeljena kot 
enotni kronološki horizont keramike z brazdastim 
vrezom, kronološko med lasinjsko kulturo in bolera-
ško stopnjo badenske kulture,66 medtem ko arheologi 
na Madžarskem in avstrijskem Štajerskem ločijo dve 
fazi, t. i. horizont keramike z brazdastim vrezom in 
fazo, ki jo označujejo kot Protoboleráz, ki naj bi sle-
dila horizontu keramike z brazdastim vrezom.67 
Prva posoda, ki ima analogije na najdiščih iz horizon-
ta keramike z brazdastim vrezom, je skleda s poudar-
jenim ustjem iz zasutja jarka SE 088/089, ki je bila 
okrašena pod ustjem s po dvema nizoma vodoravnih 
vrezov, med katerimi so vtisnjene ovalne jamice, za-
polnjene z belo inkrustacijo (kat. št. 2). Zelo podobno 

62  Npr. Velušček 2011, 222–223; Kramberger 2018, 84–85; 
Kramberger 2020, 90–91.
63  Bekić 2006, t. 6: 6.
64  Velušček 2011, t. 4.29: 1.
65  Glej npr. Dimitrijević 1979c, 343–365; Kalicz 1991, 362–
375; Velušček 2004; Guštin et al. 2017, 63.
66  Glej npr. Velušček 2004, 260, sl. 5.3.1.
67  Kalicz 1991; Kalicz, Horváth 2010; Tiefengraber 2018; glej 
tudi Kramberger 2021, 40-45.
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dastim vrezom v Sloveniji po definiciji A. Veluščka.76 
Primerljiv ornament je poznan npr. na posodah iz 
Jermanove jame na Pijavškem,77 z Drulovke pri Kra-
nju,78 v Prekmurju iz Turnišča79 in iz grobišča Pod 
Kotom – jug pri Krogu.80

76  Velušček 2004, 231–262.
77  Korošec, Uršič 1965, t. 7: 1, t. 5: 2.
78  Korošec 1960, t. 31: 4.
79  Tomaž 2012, G250.
80  Šavel 2009, G20.

Elementi skupine Stare gmajne in badenske 
kulture (Boleráz) (slika 35)

Naslednja posoda, ki kaže na poselitev območja gra-
du Borl v 4. tisočletju pr. n. št., je sodčasto obliko-
van lonec iz plasti SE 076. Izdelan je bil iz lončarske 
gline, ki so ji primešali večje delce kremena (vel. do 
0,4 × 0,35 cm), tik pod ustjem je okrašen z majhnimi 
luknjami, ki so bile prevrtane skozi ostenje, na najšir-
šem obodu, pa z vodoravnim, dvojno razčlenjenim 
plastičnim rebrom (kat. št. 25). 
Sodčasto oblikovane lonce z vodoravnim razčlenje-
nim plastičnim rebrom na ramenih ali najširšem obo-

Slika 35 Keramični odlomki iz srednjeeneolitskega horizonta keramike z brazdastim vrezom (zgoraj) in lonec z analogijami 
v badenski kulturi (Boleráz) in skupini Stare gmajne (spodaj). Merilo 1 : 3.

3800–3550 pr. n. št.
Srednji eneolitik (horizont keramike z brazdastim vrezom)

3500–3000 pr. n. št.
Srednji eneolitik (Stare gmajne, badenska kultura)
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    du poznamo s koliščarskega naselja Stare gmajne na 
Ljubljanskem barju, ki sodi v čas okoli 3332 in 3100 
cal BC, vendar nobeden od njih nima pod ustjem 
majhnih luknjic, prevrtanih skozi ostenje.81 Lonec 
s podobnim ustjem in majhnimi luknjicami prevr-
tanimi skozi ostenje je poznan z najdišča badenske 
kulture Nagykanizsa – Billa na zahodnem Madžar-
skem,82 nekoliko drugače oblikovana posoda pa z ba-
denskega najdišča Biňa na Slovaškem.83 Kolišče Stare 
gmajne je bilo skupaj s kolišči Maharski prekop, Čreš-
nja pri Bistrici, Spodnje mostišče, Blatna Brezovica, 
Notranje Gorice in sorodnimi kolišči opredeljeno v 
skupino Stare gmajne, ki jo vzporejajo z badensko 
kulturo (boleraška stopnja in klasična badenska kul-
tura).84 Je torej mlajša od horizonta keramike z braz-
dastim vrezom in za stopnjo starejše od Vučedolske 
kulture.85 Glede na dendrokronološke analize in radi-
okarbonsko datiranje gre za čas med koncem 36. in 
31. stoletja pr. n. št.86

Iz 4. tisočletja pr. n. št. (prve ali druge polovice) je 
verjetno tudi posoda, ki ima na zunanji strani pol-
krožno odebeljeno ustje (kat. št. 39). Posode s takim 
ustjem so bile namreč odkrite na najdišču badenske 
kulture Nagykanizsa – Billa,87 na Maharskem preko-
pu88 in na Hočevarici.89

Vučedolska kultura (pozna bakrena doba) 
(slika 36)

Primerjave med prazgodovinskimi najdišči so poka-
zale, da so bili v plasteh SE 085 (kat. št. 5, 6, 14–16) in 
SE 076 (kat. št. 27) na gradu Borl prisotni tudi odlom-
ki takšnih posod, ki imajo najustreznejše analogije 
med starejšim delom najdb iz Dežmanovih kolišč na 
Ljubljanskem barju ter s sočasnih najdišč na avstrij-
skem Štajerskem in na severozahodnem Hrvaškem. 
Površina teh odlomkov je bila v večini primerov sla-

81  Velušček 2009, t. 3.4: 5, 7, t. 3.9: 4, 6, t. 3.10: 6.
82  Barna 2003, t. 23: 18.
83  Cheben 1984, t. 7: 5.
84  Velušček 2009, 11–34
85  Glej tudi Parzinger 1984.
86  glej npr. tudi Velušček, Čufar 2014, t. 2.
87  Barna 2003, t. 23: 20.
88  Bregant 1974a, t. 3: 3, t. 5: 7; Bregant 1974b, t. 8: 8; Bregant 
1975, t. 14: 8, 9, t. 20: 8, t. 23: 12, t. 34: 1.
89  Velušček 2004, t. 4.1.6: 3.

bo ohranjena in v več kot polovici primerov luknji-
čava (kat. št. 5, 14–16), le vrča nista imela luknjičave
površine (kat. št. 6, 27). 
V prvi vrsti je potrebno omeniti razdrobljen vrč iz pla-
sti SE 076 (kat. št. 27). Ključen za datacijo tega vrča je 
okras: tik pod najširšim obodom je okrašen s štirimi vo-
doravnimi vrezi, na ramenu z rombičnim poljem s kri-
žem na sredini, narejenim z vrezi in vtisnjenimi jamica-
mi. Gre za enega najbolj značilnih okrasnih elementov 
vučedolske kulture. Tako oblikovani in okrašeni vrči 
in dvoročajne posode so bili doslej pri nas poznani le 
z Dežmanovih kolišč.90 Na Hrvaškem jih poznamo 
iz naselbinskega horizonta pozne vučedolske kulture 
na neolitskem in eneolitskem najdišču Sarvaš,91 iz Da-
miće gradine92 in z nekoliko večje posode na višinskem 
naselju Kopirvnička Rijeka,93 na Madžarskem z večje 
posode na vučedolskem najdišču Edeny.94 Zoglenelo 
seme iz ene posode z Dežmanovega kolišča je bilo da-
tirano po metodi radioaktivnega ogljika izotopa 14C: 
2839–2473 cal BC (95,4 % verjetnost), 2626–2491 cal 
BC (68,2 % verjetnost).95 Datacija se ujema z datacijo 
živalske kosti iz horizonta IX vučedolske kulture na 
Wildon–Schlossbergu, nekoliko starejša pa je datacija 
iz horizonta VIII na istem najdišču.96 Na sosednjem 
Hrvaškem so v časovni razpon med drugo polovico 
29. in začetkom 25. stoletja pr. n. št. datirane živalske 
kosti in zob iz horizonta vučedolske kulture v Ervenici 
ter na najdišču Damića gradina.97

V isti čas kot omenjeni vrč verjetno sodi tudi posoda, 
ki je imela v ohranjenem delu površino v celoti okra-
šeno z vtisnjenimi jamicami, verjetno na način vtisko-
vanja prsta/prstov (kat. št. 15). Okras ima analogije 
na Dežmanovih koliščih98 in v horizontu 8 (Vučedol 
B2/C) na Wildon–Schlossbergu.99

90  Npr. Korošec, Korošec 1969, t. 4: 3a–b, t. 6: 1a–b, t. 13: 
4a–b; Dimitrijević 1977–1978, 41–42, t. 18: 4, 1; Dimitrijević 
1979b, 307, t. 38: 5; Parzinger 1984, 27, 43, t. 7: 3–A1a; Leghissa 
2018, 43–44; Leghissa 2017, 121–122, 255–257, sl. 171: 1, 6–7; 
Leghissa 2021.
91  Balen 2005, pl. 17: 111.
92  Miloglav 2016, t. 1: 1.
93  Marković 1981, t. 10: 10.
94  Ecsedy 1983, sl. 21.
95  Leghissa 2018, 45–46, sl. 10.
96  Tiefengraber 2018, 190, 203, sl. 225–228, 244.
97  Miloglav 2016, 104, tabela 1.
98  Korošec, Korošec 1969, t. 21: 1a – b, t. 62: 1–4, 7, t. 63: 
7–8, t. 64: 4, t. 65: 3.
99  Tiefengraber 2018, 182, sl. 215: 46, sl. 222.
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12).103 Primerljiv lonec iz Dežmanovih kolišč je bil si-
cer opredeljen v mlajšo fazo Dežmanovih kolišč (sre-
dina oziroma začetek druge polovica 3. tisočletja pr. n. 
št.), ki jo vzporejajo s kulturo Somogyvár–Vinkovci na 
zahodnem Madžarskem.104 
Težje je datirati skodelo z rahlo usločenim vratom, ki 
je bila okrašena na najširšem obodu s trikotnimi vtis-
njenimi jamicami in ovalno plastično apliko (kat. št. 
21). Podobno oblikovana in okrašena skodela je po-
znana v Vinkovcih–Ervenici, v drugi fazi poselitve,105 

103  Korošec, Korošec 1969, t. 68: 16, 19, 30, t. 69: 9, 10, 16.
104  Leghissa 2017, 265, sl. 174: 26; Leghissa 2021, 14, sl. 2: 26.
105  Marković 1994, t. 8: 1.

Na Dežmanovih koliščih najdemo po obliki povsem 
primerljive tudi vrče z dolgim rahlo usločenim vratom, 
zaobljenimi rameni in trebuhom, kakršen je bil odkrit 
v plasti SE 085 (kat. št. 6),100 ter posode na masivni niz-
ki votli nogi (kat. št. 5).101 Tam so primerjave tudi za 
nekatere druge najdbe iz plasti SE 076, kot sta lonec z 
dolgim stožčastim vratom in odebeljenim ustjem (kat. 
št. 16)102 in majhna posoda z debelimi stenami (kat. št. 

100  Korošec, Korošec 1969, t. 9: 10, t. 20: 8, t. 35: 5. Datacija 
tega vrča sicer ni povsem zanesljiva, saj podobne poznamo tudi z 
najdišč badenske kulture: npr. Nagykanizsa – Billa (Barna 2003, 
t. 11: 2).
101  Korošec, Korošec 1969, t. 42: 6a–b, 7a–b.
102  Korošec, Korošec 1969, t. 12: 6, t. 27: 1a–b, t. 62: 9.

Slika 36 Keramični odlomki poznoeneolitske vučedolske kulture. Merilo 1 : 3.

2900–2550 pr. n. št.
Pozni eneolitik (vučedolska kultura)
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    seljen v lasinjski kulturi zgodnjega eneolitika oziroma 
na koncu 5. tisočletja pr. n. št., kar nakazujeta odlo-
mek sklede ali skodele z rahlo presegajočim ročajem 
(kat. št. 1), odlomek okrašenega vrča iz zasutja jarka 
(SE 088/089; kat. št. 3), odlomek zajemalke s predrtim 
nastavkom za držaj iz plasti (SE 076; kat. št. 24) ter še 
posebej 14C datacija vzorca oglja iz zasutja jarka.
Kot kaže, se že v zasutju jarka SE 088/089 mešajo 
najdbe iz različnih časovnih stopenj. Ob skledi s pre-
segajočim ročajem in ob vrču je bil namreč odkrit 
odlomek z vrezi, vtisnjenimi jamicami in inkrustacijo 
okrašene sklede (kat. št. 2), ki ga lahko na podlagi pri-
merjave na Hočevarici datiramo v horizont keramike z 
brazdastim vrezom, okvirno v prvo polovico 4. tisoč-
letja pr. n. št. Več keramike iz tega časa je bilo odkrite 
v plasti SE 085 nad jarkom (kat. št. 7–9). Vendar tudi 
najdbe v tej plasti niso bile enotne.
Po koncu horizonta keramike z brazdastim vrezom je 
moralo biti območje grajskega griča znova obljudeno 
v drugi polovici ali proti koncu 4. tisočletja pr. n. št. To 
kaže predvsem trebušast lonec iz plasti SE 076, ki je bil 
okrašen z dvojno razčlenjenim plastičnim rebrom, in 
malodane potrjuje 14C datacijo vzorca oglja iz, zanimi-
vo, plasti SE 085, ki se je nahajala pod plastjo SE 076: 
LTL21447, 4568 ± 45 BP, 3486–3109 cal BC (68,2 %) 
oziroma 3495–3098 BC (95,4 %).108 Gre za časovni 
horizont, iz katerega doslej v severovzhodni Sloveni-
ji nismo poznali najdišč, prav tako pa tudi omenjeni 
lonec doslej v tem delu Slovenije nima primerjav. Naj-
bližje analogije so iz koliščarske naselbine Stare gmajne 
na Ljubljanskem barju, na Slovaškem in Madžarskem 
v kontekstih badenske kulture. V širšem kontekstu gre 
za čas skupine Stare gmajne na Ljubljanskem barju, na 
zahodnem Madžarskem, v Avstriji, na Slovaškem in na 
Hrvaškem za čas badenske kulture, na Hrvaškem mor-
da tudi kostolačke skupine.109

Četrti del najdb iz bakrene dobe je še nekoliko mlajši. 
Gre za značilne najdbe pozne vučedolske kulture, kot 
so vrč, okrašen z rombičnim poljem (kat. št. 27), lonec 
okrašen z blaznicami prstov po celotni površini (kat. 
št. 15) ter morda lonec z dolgim stožčastim vratom in 

108  Glej na straneh 60 in 61 slika 50.
109  Npr. Velušček 2009; Barna 2003; Ruttkay 1994; Balen 
2005; Balen 2011.

ki jo pripisujejo poznoneolitski sopotski kulturi. Ta 
skodela je torej približno 2000 let starejša od horizon-
ta vučedolske kulture na istem najdišču. Vendar ima 
v primerjavi s skodelo iz Vinkovcev–Ervenice skode-
la iz Borla ustje nekoliko stanjšano, kar je značilnost 
nekaterih skled vučedolske kulture (npr. Koprivnička 
Rijeka106). Torej, čeprav na podlagi oblike in okrasa ni 
izključiti datiranje skodele z gradu Borl v pozni neoli-
tik, pa oblikovanost ustja in videz keramike nakazujeta 
eneolitsko (vučedolsko?) datacijo. 

Kamnita orodja

Med kamnitimi najdbami so bili odkriti odlomek 
kamnitih žrmelj (kat. št. 36), polizdelki oziroma ne-
dokončana glajena kamnita orodja (kat. št. 31, 45), 
jedra (kat. št. 35), odbitki (kat. št. 28, 29), tolkači (kat. 
št. 32, 34, 42), ploščata kamnita sekira (kat. št. 30), 
odlomek prodnika serpentinita z deloma izglaje nimi 
robovi (kat. št. 33) in lepo izdelana konica iz roženca, 
ovalne oblike z rahlo zoženim spodnjim delom, retu-
širanimi robovi in ploskvama na obeh straneh (kat. št. 
43). Zelo podobna konica je poznana iz Dežmanovih 
kolišč.107

Zaključek

Analize prazgodovinskih najdb iz plasti, jam in jarka, 
odkritega pod tlemi nekdanje grajske kleti na gradu 
Borl, so pokazale, da je bil vrh dominantnega griča 
nad reko Dravo poseljen v različnih prazgodovinskih 
časovnih horizontih. Ker sta gradnja srednjeveške-
ga gradu in z njo povezana izravnava površja precej 
spremenila prvotno podobo vrha griča, intaktnih sle-
dov praktično ni bilo odkritih.
Kot kaže, je bil vrh griča obiskan ali morda poseljen že 
v 5. tisočletju pr. n. št. Nekaj keramike, odkrite v plasti 
SE 076 je morda že iz poznega neolitika (sredina ali 
prva polovica 5. tisočletja pr. n. št.; kat. št. 17–20, 23; 
morda tudi 21 in 22), najkasneje pa je bil vrh griča po-

106  Marković 1981, t. 2: 2.
107  Korošec, Korošec 1969, t. 73: 1.
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odebeljenim ustjem (kat. št. 16). Odkritje teh najdb je 
presenetljivo, saj smo doslej na Slovenskem iz druge 
tretjine 3. tisočletja pr. n. št. poznali le posamezna ko-
lišča na Ljubljanskem barju, izven Ljubljanskega barja 
pa so bila poznana najdišča in najdbe iz sredine 3. ti-
sočletja pr. n. št., t.j. skupine Somogyár–Vinkovci, in 
nekaj najdb, ki jih ni bilo mogoče zanesljivo natančneje 
kronološko opredeliti.110 
Poleg Dežmanovih kolišč, kjer so bile leta 1875 pri-
dobljene sploh prve najdbe vučedolske kulture v 
Evropi111, sodi v ta čas na Ljubljanskem barju še ko-
lišče Parte–Iščica.112 Kot kaže, sta bili kolišči sočasni 
z eneolitsko poselitvijo na gradu Borl, kar se odraža 
v podobnih keramičnih oblikah in enakem okrasu. 
Primerljive keramične oblike so sicer poznane tudi z 
bližnjih najdišč skupine Somogyár–Vinkovci, kot so 
Ptujski grad,113 Ptuj – Prešernova ulica 6,114 v Posavju 
s Čateškega griča,115 v Prekmurju z najdišč Za Raščico 
pri Krogu,116 Bratoncev,117 Pinc118 in na Ljubljanskem 
barju s kolišča Založnica pri Kamniku pod Krimom,119 
vendar so sklede okrašene z drugačnimi motivi okrasa 
kot na vučedolskih najdiščih, vrči pa so brez okrasa. 
Najdišča skupine Somogyár–Vinkovci so namreč ne-
koliko mlajša od četrte skupine najdb z območja gradu 
Borl. 
Večkratno poselitev gradu Borl v eneolitiku oziroma 
bakreni dobi je treba razumeti v kontekstu domi-
nantne lege griča ob reki Dravi, na območju, kjer so 
ugodne razmere za prečkanje reke. V podobni legi se 
nahajata na drugi strani dravske ravni in reke Drave 
Ptujski grad, ki je bil med 5. in 3. tisočletjem pr. n. 
št. prav tako večkrat poseljen,120 in na sosednjem av-
strijskem Štajerskem neolitsko in eneolitsko najdišče 

110  Kot primer naj navedem keramični odlomek z vrezanim 
okrasom v obliki koncentričnih grogov in žarkov z najdišča Kra-
čine pri Dragotincih, ki so ga datirali v klasično vučedolsko kul-
turo (Tušek, Kavur 2012), a ker se podoben okras pojavlja tudi 
na najdiščih iz prve pol. 4. tisočletja pr. n. št., drugi raziskovalci 
ugotavljajo, da je takšna opredelitev nezanesljiva (prim. npr. z 
Velušček 2017, 35–36, sl. 20).
111  Deschamn 1875.
112  Velušček et al. 2000; Velušček, Čufar 2014, 42–43.
113  Tomanič-Jevremov et al. 2006.
114  Lamut 1996.
115  Mileusnić, Jovanović 2018.
116  Šavel, Sankovič 2010; Sankovič 2010.
117  Guštin, Zorko 2013.
118  Kerman 2018.
119  Velušček, Čufar 2003.
120  Tomanič-Jevremov et al. 2006.

Wildon–Schlossberg121 s kar šestimi horizonti poseli-
tve iz bakrene dobe (vključno s horizontom badenske 
kulture in dvema horizontoma vučedolske kulture).
Na sosednjem Hrvaškem so med bolj znanimi najdi-
šča iz sredine 3. tisočletja pr. n. št. Ervenica v Vin-
kovcih,122 Damića gradina,123 Sarvaš,124 Koprivnička 
Rijeka, Mikleuška – Marić gradina, Apatovac – Hum125 
in Vučedol.126 Ta najdišča so podobno kot na avstrij-
skem Štajerskem in na Slovenskem opredeljena v vu-
čedolsko kulturo in v pozni eneolitik oziroma pozno 
bakreno dobo.127 V nasprotju pa raziskovalci na Ma-
džarskem povezujejo spremembe v materialni kulturi, 
ki nastopijo po badenski kulturi, z začetkom zgodnje 
bronaste dobe.128 Ugotavljajo, da se v prvi polovici 3. 
tisočletja pr. n. št. v Karpatskem bazenu pojavijo najdi-
šča z najdbami, ki kažejo povezave z vučedolsko kultu-
ro. Starejša med njimi, iz druge tretjine 3. tisočletja pr. 
n. št., so večinoma opredeljena v kompleks Makó–Ko-
sihy–Čaka, nekoliko mlajša pa v skupino Somogyár–
Vinkovci. Predvsem na zahodnem Madžarskem je sta-
rejši horizont še slabo definiran. 

121  Tiefengraber 2018.
122  Gale 2002; Miloglav 2016.
123  Miloglav 2016.
124  Balen 2005.
125  Marković 1981.
126  Schmidt 1945; Forenbaher 1994; Forenbaher 1995.
127  Balen 2010; Miloglav 2016, 96; Miloglav 2018.
128  Pregled: Kulcsár 2009, Kulcsár 2013.
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5 Opredelitev srednjeveškega gradiva 

Monika Arh

Na gradu Borl je bilo med izkopavanji leta 2019 od-
kritih okoli 2200 najdb, ki sodijo v čas srednjega veka. 
Dve tretjini odlomkov pripadata lončenini, slaba tre-
tjina živalskim kostem, redki pa so odlomki kovine, 
opeke, pečnic in stekla. V katalog smo uvrstili 240 
predmetov iz tega obdobja, izdelanih iz keramike in 
kovine.129 
Na tem mestu srednjeveško gradivo obravnavamo 
kot celoto, kljub temu, da je jasno vidna razlika med 
starejšim in mlajšim srednjeveškim gradivom. Razlog 
je ta, da želimo predvsem na podlagi skupne tipolo-
gije ustij loncev pokazati razlike med njimi in njihov 
razvoj. V zaključku sledi opredelitev in delitev na obe 
srednjeveški fazi, ki smo ju dokumentirali tekom iz-
kopavanj.

Lončenina

Lončeno posodje se glede na funkcijo deli na ku-
hinjsko in namizno posodje. Kuhinjsko posodje, 
med katero sodijo lonci, vrči in pekači, je namenje-
no predvsem pripravi in shranjevanju hrane. Zaradi 
svoje uporabne funkcije običajno ni tako estetsko 
dovršeno kot namizno posodje. Namizno posodje, 
kot so krožniki, sklede, čaše in lončene steklenice, je 
namenjeno predvsem uživanju in serviranju hrane. V 
visokem srednjem veku je v uporabi predvsem ku-
hinjska lončenina, večjo pestrost oblik zasledimo od 
13. stoletja dalje.
Med lončenino prevladujejo odlomki loncev, večje 
število odlomkov pripada pivskemu posodju, manjši 
delež redkim odlomkom krožnikov, pekačev, vrčev in 
svetil (oljenk oziroma t. i. lojenk).

129  Velika kamnita krogla ni vključena v katalog, je pa obrav-
navana tako v besedilu kot tudi slikovno. Skupaj z njo je v objavo 
najdišča vključenih 241 najdb iz srednjega veka.

Keramično gradivo je najpogosteje izdelano iz fi-
nozrnate in drobnozrnate lončarske gline, redko iz 
zelo finozrnate lončarske gline, s primesmi kremena, 
sljude, pogosto tudi drobcev keramike, medtem ko 
je kalcijev karbonat glini redko pridan. Posodje je ve-
činoma nepopolno oksidacijsko žgano, redkeje se je 
uporabljalo izključno oksidacijsko oziroma redukcij-
sko žganje. Površina odlomkov je pogosto lisasta, kar 
kaže na visoko toploto pri kuhanju, nekaj posod pa 
je bilo naknadno prežganih tudi po končani uporabi, 
kar se opazi na prelomih odlomkov. Z izjemo nekaj 
odlomkov je posodje na najdišču izdelano na hitrem 
lončarskem vretenu, na počasnem lončarskem vrete-
nu je bilo izdelanih le nekaj odlomkov. Slednji imajo 
bolj grobo površino in so izdelani iz lončarske gline z 
več primesmi, pri čemer prevladuje kalcijev karbonat. 
Ti odlomki so starejši od ostale srednjeveške lončeni-
ne in domnevno sodijo v čas pred 12. stoletjem. Na 
tem mestu izpostavljamo ostenje večje posode, ki jo 
krasita dve vzporedni rebri (kat. št. 80). Primerjave za 
take posode poznamo iz najdišč Dolge njive in Velike 
njive pri Veliki vasi (na Dolenjskem), iz zgodnjesre-
dnjeveške faze poselitve, ki sta datirani v 10. oziroma 
11. stoletje.130 

Lonci 

Lonci so bili v srednjem in zgodnjem novem veku 
najpogostejša oblika posodja, kar dokazuje tudi iz-
redno veliko število odlomkov loncev, odkritih na 
gradu Borl. Uporabljali so jih predvsem za pripravo 
in shranjevanje jedi. V zgodnjem in visokem sre-
dnjem veku so jih uporabljali tudi za uživanje hrane.131 
Zaradi kuhinjske uporabe in z njo povezanimi funk-
cionalnimi lastnostmi je bilo to posodje preprosteje 

130  Neobjavljeno gradivo (v pripravi za objavo v zbirki AAS).
131  Štular 2007, 379–383; Pleterski 2008, 90–100.
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izdelano kot namizno posodje, saj je imela estetska 
vrednost sekundarno vlogo.
Skozi čas so se oblike loncev spreminjale. Slogovne 
spremembe so opazne predvsem pri oblikah ustij, če-
mur smo priča tudi na gradu Borl. Zaradi velike fra-
gmentiranosti in razpršenosti odlomkov lahko o ob-
liki posod v večini primerov le sklepamo, posledično 
smo se pri tipologiji loncev oprli na obliko ustij lon-
cev (slika 37, slika 38). S pomočjo številnih primerjav 
in njihovo kronološko opredelitvijo smo želeli vsak 
naš tip vsaj okvirno časovno opredeliti. Pri tem smo 
se, kjer je le bilo mogoče in zaradi reprezentativnosti, 
pri vsakem našem tipu oprli na podobne oblike iz 
več primerljivih najdišč. Pri vsakem tipu so najprej 
podane primerjave s slovenskimi najdišči, sledijo pri-
merjave iz tujine. Potrebno je dodati, da so vsa ustja 
loncev bolj ali manj izvihana, zato to posledično ni 
več izpostavljeno pri vsakem tipu posebej, z izjemo 
loncev z močno izvihanimi ustji.
L1 Eni od najstarejših oblik pripada odlomek lonca 
z enostavnim zaobljenim ustjem (slika 37: L1, kat. št. 
81) s primerjavami pri ustjih loncev iz Starega gradu 
nad Celjem, datiranih v 12. oziroma 13. stoletje132 iz 
najdišča Pri Muri pri Lendavi133 in iz Ptujskega gra-
du.134 Na avstrijskem najdišču Altdornhof  je podob-
no ustje datirano v 11. do 12. stoletja,135 medtem ko 
se na nemških najdiščih Bamberg in Burgkunstadt 
pojavljajo v kontekstih iz 11. do 13. stoletja.136 
L2 V skupino L2 smo umestili maloštevilne lonce z 
enostavnimi oglatimi ustji. Medtem ko so ustja tipa 
L2a poševno prirezana navznoter, je pri tipu L2b rob 
ustja navpičen in pri enem odlomku tudi užlebljen.
L2a Lonec z enostavnim oglatim in rahlo pošev-
no navznoter prirezanim ustjem ali t. i. strehastim 
ustjem (slika 37: L2a, kat. št. 263) prav tako sodi med 
starejše oblike na najdišču. Te oblike ustij so pogoste 
v zgodnjem srednjem veku, pojavljajo pa se tudi kas-
neje. Glede na to, da se tehnološke značilnosti lonca 
s tako oblikovanim ustjem ne razlikujejo od ostale 
lončenine starejše srednjeveške faze, smo primerja-

132  Brišnik 1998, 268, T. 9: 116, 118.
133  Sankovič 2011, G624.
134  Arh 2019, kat. št. 365.
135  Juch 2013, 49, Taf. 2: 23.
136  Losert 1993, 122, 136, Taf. 43: 2; Taf. 86: 1.

ve iskali le med istodobnim gradivom. Številni lonci 
s tako oblikovanimi ustji so bili odkriti na najdišču 
Gornje njive pri Dolgi vasi 2, kjer so glede na določe-
ne kontekste datirani vse od konca 9. do prve četrtine 
13. stoletja, pri čemer so našemu loncu bolj podob-
ne oblike, ki se na najdišču pojavljajo od 11. stoletja 
dalje.137 Pogosti so tudi na najdišču Pri Muri pri Len-
davi, kjer je eden od kontekstov s tako oblikovanimi 
ustji datiran v 13. stoletje,138 primerjave pa imajo tudi 
v starejših kontekstih najdišča Podbočje – Stari grad.139 
Lonec s podobno oblikovanim ustjem iz avstrijskega 
Hollenegga je ena od najstarejših oblik na najdišču 
in je datiran na začetek 12. stoletja, pri čemer avtorja 
dopuščata možnost datacije v 11. stoletje.140 Lonci s 
podobnimi ustji iz nemških najdišč Bamberg, Hall-
stadt, Kasendorf  in Mistelgau sodijo v čas od 10. do 
12. stoletja.141 V čas od 11. do 13. stoletja sta datirana 
lonca iz najdišča Franjevac,142 v 12. oziroma na zače-
tek 13. stoletja sodi lonec iz hrvaškega visokosrednje-
veškega najdišča Čepinski Martinci – Dubrava.143 
L2b Lonci z enostavnimi oglatimi in navpičnimi ustji, 
ki lahko imajo tudi užlebitev na robu (slika 37: L2b, 
kat. št. 46, 72, 138), se pogosto pojavljajo med gradi-
vom najdišča Gornje njive pri Dolgi vasi 2 kot tip 3. 
Ustja tega tipa sodijo v mlajšo fazo naselbine in izha-
jajo iz konteksta, na podlagi radiokarbonskih datacij 
datiranega od sredine 11. do prve četrtine 13. stole-
tja.144 Na najdišču Pri Muri pri Lendavi je bil kontekst, 
v katerem je bilo odkrito eno izmed podobnih ustij 
loncev, datiran v 13. stoletje.145 Poznamo jih iz starej-
ših kontekstov najdišča Podbočje – Stari grad146 ter iz 
Starega gradu nad Celjem, kjer jih srečamo med gra-
divom, datiranim v 12. in 13. stoletje.147 Na nemškem 
najdišču Kasendorf  so lonci s tako oblikovanimi ustji 

137  Kerman 2008a, 80–82, kat. št. 1–4, 9, 12, 15; Kerman 
2013, 38–39, sl. 37a: Tip 1, Tip 2, sl. 38: Tip 1, Tip 2.
138  Sankovič 2011, sl. 47: 1, sl. 48: 1.
139  Predovnik 2003, 58, 65, kat. št. 27.
140  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 83–84, Abb. 35.
141  Losert 1993, 125, 161, 173, 182, Taf. 49: 2, Taf. 160: 10, 
Taf. 184: 9, Taf. 229: 2.
142  Dugonjić 2017, 304, Pl. 3: 1–2.
143  Tkalčec, Sekelj Ivančan, Kalafatić 2017, 239, 248, kat. br. 2.
144  Kerman 2013, 39–40, 50, sl. 37b, sl. 38.
145  Sankovič 2011, sl. 47: 3, sl. 48: 3.
146  Predovnik 2003, 58–59, 65, kat. št. 2, 13, 96.
147  Brišnik 1998, 268, T. 8: 110, T. 10: 141, 147, 148.
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Slika 37 Lonci z različno oblikovanimi ustji L1–L6. Merilo 1 : 6.
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umeščeni v čas od 10. do 12. stoletja,148 na avstrijskih 
najdiščih Flaschberg in Altdornhof  so datirani v 12. 
in 13. stoletje,149 podobna ustja so bila odkrita tudi 
na hrvaškem visokosrednjeveškem najdišču Čepinski 
Martinci – Dubrava.150 
L3 Lonci z močno izvihanimi ustji prav tako predsta-
vljajo starejše oblike na najdišču ter smo jih razvrstili 
v tri tipe L3a, L3b in L3c. Tipa L3a in L3b, ki predsta-
vljata močno izvihana ustja s poševno navznoter pri-
rezanim robom, se med sabo oblikovno minimalno 
razlikujeta, medtem ko je tehnologija izdelave enaka. 
Pri tipu L3a je ustje zaobljeno. Tipa L3a in L3b se 
pojavljata zelo pogosto, medtem ko tip L3c šteje le 
dva odlomka.
L3a V ta tip sodijo lonci z močno izvihanimi, pošev-
no navznoter prirezanimi oglatimi ustji (slika 37: L3a, 
kat. št. 64, 73, 86, 122, 145, 173). Lonci s podobno 
oblikovanimi ustji se pojavljajo na najdišču Gornje 
njive pri Dolgi vasi 2 kot tip 6. Eden izmed loncev 
izhaja iz konteksta, datiranega v čas med drugo če-
trtino 11. in prvo četrtino 13. stoletja, medtem ko je 
na splošno lončenina iz mlajše faze naselbine datira-
na v 11. do prve polovice 13. stoletja.151 Takšna ustja 
se pojavljajo pri loncih iz Starega gradu nad Celjem 
med gradivom, datiranim v 12. in 13. stoletje,152 med 
gradivom s konca 12. in 13. stoletja na najdišču Pod-
bočje – Stari grad153 ter tudi na najdišču Gornje njive 
pri Dolgi vasi.154 Na nemškem najdišču Hallstadt so 
podobna ustja datirana v 10. do 12. stoletje,155 na av-
strijskem najdišču Altdornhof  v 11. do 12. stoletja.156 
Poznana so tudi iz sosednje Hrvaške, in sicer iz najdi-
šča Kobilić 1, kjer je bilo močno izvihano, navznoter 
prirezano ustje lonca odkrito v kontekstu, datiranem 
v 13. stoletje.157 
L3b Lonci tega tipa imajo prav tako močno izvi-
hana, poševno navznoter prirezana oglata ustja in 

148  Losert 1993, 173, Taf. 184: 12, Taf. 191: 6.
149  Stadler 1995, Abb. 55: A 80, Abb. 56: A 51; Juch 2013, 
49, Taf. 4: 4, 39.
150  Tkalčec, Sekelj Ivančan, Kalafatić 2017, 239, 248, kat. br. 
3, 5, 15, 19.
151  Kerman 2013, 40, 50, sl. 37b, sl. 38: Tip 6.
152  Brišnik 1998, 268, T. 11: 156, 158, 159, T. 13: 180, 182.
153  Predovnik 2003, 58, 65, kat. št. 5.
154  Kerman 2008b, G1457.
155  Losert 1993, 161, Taf. 162: 1.
156  Juch 2013, 49, Taf. 2: 2, 11, 26.
157  Antonić, Ákos Rácz 2017, 263, Pl. 2: 2.

se od loncev L3a razlikujejo po tem, da je ustje na 
notranji strani rahlo vbočeno (slika 37: L3b, kat. št. 
82–85, 88–89, 146, 148, 149, 264), pri nekaterih od-
lomkih je rob ustja tudi rahlo profiliran. Prav tako 
so izdelani iz enakih lončarskih mas kot lonci tipa 
L3a. Zelo podobno je ustje lonca iz Gornjih njiv pri 
Dolgi vasi 2, kjer je bila naselbina poseljena od 10. 
do prve polovice 13. stoletja.158 Primerjamo ga lahko 
tudi z ustjem lonca iz najdišča Podbočje – Stari grad, 
datiranim v konec 12. in 13. stoletje.159 V čas od 10. 
do 12. stoletja so umeščena ustja iz nemških najdišč 
Bamberg in Schlammersdorf,160 na avstrijskem naj-
dišču Altdornhof  se podobna ustja pojavljajo v 12. 
oziroma 13. stoletju,161 primerjave pa imajo tudi na 
gradu Thurnschall, ki je deloval le v prvi polovici 13. 
stoletja.162

L3c Lonci z močno izvihanimi, na zunanji strani za-
obljenimi ustji, ki so na notranji strani rahlo vbočena 
(slika 37: L3c, kat. št. 152, 154), so podobni ustjem 
loncev tipa 29 iz najdišča Pri Muri pri Lendavi, dati-
ranimi v 13. stoletje.163 Odkriti so bili tudi v Gornjih 
njivah pri Dolgi vasi, kjer podobno oblikovano ustje 
lonca sodi v čas 12. oziroma 13. stoletja,164 in Gor-
njih njivah pri Dolgi vasi 2, kjer naselje traja do prve 
polovice 13. stoletja.165 Na avstrijskem najdišču Dun-
kelstein so bili odkriti v kontekstih faze 2, datirane v 
drugo polovico 11. in prvo polovico 12. stoletja, in 
v kontekstih faze 4, datirane v drugo polovico 12. 
in prvo polovico 13. stoletja.166  Na najdišču Altdor-
nhof  se podobna ustja pojavljajo v 12. oziroma 13. 
stoletju,167 zelo dobre primerjave imajo tudi na gradu 
Thurnschall iz prve polovice 13. stoletja,168 medtem 
ko je lonec iz Brenndorfa z novčno najdbo datiran v 
sredino 13. stoletja.169 Pojavljajo se v nemškem Gi-
echburgu med gradivom iz 10. do 12. stoletja, v Ka-

158  Kerman 2013, 50–51, G384.
159  Predovnik 2003, 58, 65, kat. št. 8.
160  Losert 1993, 125, 190–191, Taf. 51: 7, 9, Taf. 244: 15.
161  Juch 2013, 49, Taf. 5: 33.
162  Höglinger 2006, 177–178, Abb. 4: 5.
163  Sankovič 2011, sl. 47: 29, sl. 48: 29.
164  Kerman 2008b, 35, G1447.
165  Kerman 2013, 50–51, G671, G694.
166  Kühtreiber 2006, 110, Abb. 8: 6/2, 17/5, Abb. 9: 32/6, 
36/5.
167  Juch 2013, 49, Taf. 5: 9, 27.
168  Höglinger 2006, 177–178, Abb. 4: 1.
169  Steininger 1985, Kat. Nr. 18.
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    sendorfu med gradivom, datiranim med 10. do prve 
polovice 13. stoletja, med gradivom iz 13. stoletja v 
Eichelbergu, na splošno pa so v visoki srednji vek 
umeščena ustja iz Bamberga.170

L4 Lonci z oglatimi, odebeljenimi, navpično prireza-
nimi in spodrezanimi ustji (slika 37: L4, kat. št. 139, 
143, 147, 175, 177, 265) imajo številne primerjave na 
slovenskem prostoru in širše. Zelo zgodaj, od začet-
ka 11. stoletja do sredine 12. stoletja je datiran lonec s 
podobnim ustjem iz Goric pri Turnišču.171 V Gornjih 
njivah pri Dolgi vasi 2 podobna ustja loncev sodijo v 
mlajšo fazo na najdišču, datirano od 11. do 1. polo-
vice 13. stoletja.172 Na najdišču Pri Muri pri Lenda-
vi so datirani vse od prve polovice 11. do konca 13. 
stoletja,173 odlomek iz Starega gradu nad Celjem je 
umeščen v 12. do 13. stoletje,174 prav tako iz najstarej-
ših kontekstov izhaja ustje lonca iz Starega gradu nad 
Podbočjem.175 Na avstrijskem najdišču Dunkelstein 
so bila odkrita v fazi 2, datirani v drugo polovico 11. 
in prvo polovico 12. stoletja,176 na avstrijskih najdi-
ščih Hollenegg in Turmbauerkogel so opredeljeni kot 
tip 2, ki je datiran v 12. stoletje,177 v Altdornhofu se 
podobna ustja pojavljajo v 12. oziroma 13. stoletju,178 
ravno tako so na najdišču Hausstein von Grünbach 
datirana v 12. oziroma zgodnje 13. stoletje.179 Ustja iz 
nemškega najdišča Kasendorf  so datirana od 10. do 
12. stoletja, medtem ko so iz najdišča Burgkunstadt 
in Waldstein datirana od 11. do 13. stoletja.180

L5 V to skupino so uvrščeni lonci z močno odebe-
ljenimi ustji, ki smo jih razdelili na dva tipa. Lonci 
z odebeljenimi ustji so na najdišču relativno dobro 
zastopani.

170  Losert 1993, 122, 151, 155, 173, Taf. 38: 8–9, Taf. 44: 1, 5, 
Taf. 123: 1, Taf. 133: 7, Taf. 199: 8, 15, Taf. 217: 7.
171 Plestenjak 2008, 72, kat. št. 3; Plestenjak 2010, 47, sl. 37: L3.
172 Kerman 2013, 50, G303, G313, G385, G467, G510, 
G567–G568, G689.
173 Sankovič 2011, sl. 48: 21, G436, G438, G574, G580, 
G633, G684G755.
174 Brišnik 1998, 268, T. 11: 154.
175 Predovnik 2003, 58, kat. št. 35.
176 Kühtreiber 2006, 110, Abb. 8: 13/9, 16/1.
177 Gutjahr, Tiefengraber 2003, 84–86 Abb. 36; Gutjahr, 
Tiefengraber 2004, 451, Sl. 8. 
178 Juch 2013, 49, Taf. 4: 32.
179 Kühtreiber 2006, 101, Abb. 6: 13–14.
180 Losert 1993, 134–137, 173, Taf. 85: 5, 8–10, Taf. 86: 8–10, 
Taf. 101: 4, Taf. 187: 7, 10–13, Taf. 300: 3.

L5a Lonci z močno odebeljenimi ustji so zastopani 
s štirimi odlomki (slika 37: L5a, kat. št. 53, 90, 158, 
160). V Gornjih njivah pri Dolgi vasi 2 so bila po-
dobna ustja odkrita v kontekstih mlajše faze najdišča, 
datirane v 11. do 1. polovice 13. stoletja.181 Odlomek 
iz Starega gradu nad Celjem izhaja iz konteksta, ki je 
umeščen v 12. do 13. stoletje,182 med najstarejše sre-
dnjeveško gradivo sodijo lonci iz Starega gradu nad 
Podbočjem.183 Ustje iz nemškega najdišča Kasendorf 
je datirano v čas od 10. do 12. stoletja, medtem ko so 
ustja iz najdišča Waldstein umeščena v čas med 11. in 
13. stoletjem.184 Na avstrijskem najdišču Dunkelstein 
se nahajajo v fazi 6, datirani v drugo polovico 12. 
in prvo polovico 13. stoletja,185 na najdišču Lazen-
kirchen so datirana v prvo polovico 13. stoletja.186 
L5b Močno odebeljena ustja z vbočeno zunanjo 
stranjo roba ustja (slika 37: L5b, kat. št. 55–57, 91–
92, 162) so prisotna med mlajšim gradivom najdišča 
Gornje njive pri Dolgi vasi 2,187 med starejšim gra-
divom na najdišču Podbočje – Stari grad188 in med 
visokosrednjeveškim gradivom gradu Žamerk.189 V 
avstrijskem Altdornhofu so podobna ustja datirana 
v 11. do 12. stoletje,190 ustja iz nemškega najdišča 
Kasendorf  v prvo polovico 13. stoletja,191 v visoki 
srednji vek sodita ustji iz nemških najdišč Lochau in 
Sophienthal–Forst,192 medtem ko so bila ustja iz hr-
vaškega najdišča Franjevac odkrita med gradivom iz 
13. in 14. stoletja.193 Po Losertu gre za t. i. nizka kar-
nisna ustja, katerih razvoj se začne že v 10. stoletju, 
najpogosteje pa se v Nemčiji pojavljajo v 12. in prvi 
polovici 13. stoletja.194 
L6 Skupino predstavljajo izvihana in odebeljena 
ustja, ki imajo bolj ali manj vbočeno notranjo stran 

181  Kerman 2013, 50, G342, G347, G471.
182  Brišnik 1998, 268, T. 10: 143.
183  Predovnik 2003, 58, 65, kat. št. 54, 99, 100, 103.
184  Losert 1993, 173, 204, Taf. 209: 3, Taf. 302: 2–4.
185  Kühtreiber 2006, 110, Abb. 10: 54/1.
186  Kühtreiber 2006, 111, Abb. 12: 116, 165.
187  Kerman 2013, G492, G493, G494.
188  Predovnik 2003, 58, 65, kat. št. 45, 112, 113.
189  Guštin et al. 1997, kat. št. 60, 67.
190  Juch 2013, 49, Taf. 3: 3, 20.
191  Losert 1993, 173, Taf. 212: 2–6.
192  Losert 1993, 181, 195, Taf. 226: 1, Taf. 292:3.
193  Dugonjić 2017, 304–305, Tab. 2: IIe3.
194  Losert 1993, 48, Abb. 6: 9a.
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ustja ter predstavljajo eno od bolj pogostih oblik na 
najdišču. Razdelili smo jih v dva tipa. 
L6a Pogosta so izvihana in odebeljena ustja loncev, 
ki imajo nekoliko navznoter prirezan rob ter rahlo 
vbočeno notranjo stran ustja (slika 37: L6a, kat. št. 
96–99, 100, 102, 105, 128–131, 151). Primerjave ima-
jo pri tipih 38, 39 in 40 na najdišču Pri Muri pri Len-
davi, ki izhajajo iz kontekstov, datiranih med tretjo 
četrtino 12. in koncem 13. stoletja.195 Podobne oblike 
srečamo pri določenih loncih v Gornjih njivah pri 
Dolgi vasi 2, in sicer v kontekstih, datiranih od sredi-
ne 11. do prve četrtine 13. stoletja,196 pojavljajo pa se 
tudi na najdišču Gornje njive, kjer so lonci s podob-
nimi ustji datirani v 12. in 13. stoletje,197 med gradi-
vom iz 13. stoletja na najdišču Podbočje – Stari grad,198 
in na Starem gradu nad Celjem, kjer jih srečamo med 
gradivom, datiranim v 12. in 13. stoletje.199 V avstrij-
skem Altdornhofu je podobno ustje datirano v 12. 
do 13. stoletje,200 medtem ko so ustja iz Hollenegga 
opredeljena v čas od 12. do 14. stoletja201 zelo dobre 
primerjave pa imajo tudi na gradu Thurnschall, ki je 
deloval le v prvi polovici 13. stoletja.202 Številne lon-
ce s podobnimi ustji poznamo iz nemških najdišč, in 
sicer se v Kasendorfu pojavljajo med gradivom, dati-
ranim od 10. do 12. stoletja, v Burgkunstadtu in Wal-
dsteinu so datirani od 11. in 13. stoletja, v Giechbur-
gu v prvo polovico 13. stoletja, v Schlammersdorfu 
pa na splošno v visoki srednji vek.203 
L6b Ustja tega tipa so za razliko od tipa L6b izrazito 
spodrezana, poleg tega je v večini primerov bolj iz-
razita tudi užlebitev na notranji strani ustja (slika 37: 
L6b, kat. št. 65, 141, 142, 153, 155). Podobne oblike 
srečamo pri loncih v Gornjih njivah pri Dolgi vasi 
2, in sicer v mlajši fazi naselbine, datirani od 11. do 
prve četrtine 13. stoletja,204 in na najdišču Pri Muri pri 

195  Sankovič 2011, sl. 47: 38, 39, 40, sl. 48: 38, 40.
196  Kerman 2013, 50, sl. 38, G146, G189, G205, G206, G238, 
G287, G683, G685.
197  Kerman 2008b, 35–36, G1149, G1430.
198  Predovnik 2003, 59, kat. št. 39, 116.
199  Brišnik 1998, 268, T. 10: 131.
200  Juch 2013, 49, Taf. 5: 19.
201  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 107, Abb. 57: 16a.
202  Höglinger 2006, 177–178, Abb. 4: 2–4, Abb. 5: 5.
203  Losert 1993, 136–137, 155, 173, 190–191,204, Taf. 87: 5, 
7, 9, Taf. 143: 2, Taf. 201: 2–4,  Taf. 203. 13, Taf. 244: 2, Taf. 
298: 2–3.
204  Kerman 2013, 50, G202, G228, G654.

Lendavi med gradivom 12. in 13. stoletja.205 Številne 
lonce s podobnimi ustji poznamo iz nemških najdi-
šč, v Burgkunstadtu so datirani od 11. in 13. stoletja, 
v Giechburgu in v Kasendorfu v prvo polovico 13. 
stoletja, v Bambergu pa so na splošno datirani v vi-
soki srednji vek.206 
L7 Lonci z zapognjenimi ustji sodijo med pogostejše 
oblike loncev na gradu Borl. Starejše variante loncev 
z zapognjenimi ustji oziroma t. i. krempljastimi ustji 
se pojavijo konec 12. oziroma v 13. stoletju in so 
manjših dimenzij, medtem ko gre pri mlajših razli-
čicah loncev z zapognjenimi ustji oziroma pri loncih 
s t. i. podprijemnimi ustji za lonce velikih dimenzij 
s širšimi robovi ustij. V skladu z napisanim se v sta-
rejših srednjeveških kontekstih gradu Borl pojavi 
izključno tip L7a, medtem ko je tip L7b številen v 
drugi fazi srednjeveških posegov.
L7a Lonci z zapognjenimi ali t. i. krempljastimi ustji 
manjših dimenzij (slika 38: L7a, kat. št. 101, 213, 268, 
269) imajo številne primerjave na celotnem sloven-
skem prostoru.207 V Gornjih njivah pri Dolgi vasi 2 se 
pojavijo že zelo zgodaj, v kontekstu, radiokarbonsko 
datiranemu v 11. do 1. polovice 13. stoletja.208 Be-
njamin Štular lonce z zapognjenimi ustji na splošno 
umešča v čas od začetka 12. do konca 13. stoletja,209 
lonce iz Starega gradu nad Podbočjem Katarina Pre-
dovnik kronološko umešča v konec 13. oziroma na 
začetek 14. stoletja,210 Ines Klokočovnik na splošno 
lonce s krempljastimi ustji datira v 13. do začetka 14. 
stoletja.211 V avstrijskem Holleneggu so opredeljeni 
kot tip 11 in datirani konec 12. in v 13. stoletje,212 na 
najdišču Dunkelstein so bili odkriti v fazah 4 in 6, 
datiranih v drugo polovico 12. in prvo polovico 13. 

205  Sankovič 2011, sl. 48: 38, 40, G558.
206  Losert 1993, 122, 134–137, 155, 173, Taf. 39: 4, Taf. 87: 
3–4, Taf. 89: 1, Taf. 91: 2, 11, Taf. 143: 3, Taf. 215: 1–6.
207  Ptuj – Mestni stolp (Tušek 1998, T. 6: 93), Gornje njive pri 
Dolgi vasi 2 (Kerman 2013, G703–G705), Pri Muri pri Lendavi 
(Sankovič 2011, G470, G642, G870, G876), Zatak pri Lendavi 
(Guštin, Tomaž 2016, G139, G1000, G1248), Stari grad nad 
Podbočjem (Predovnik 2003, kat. št. 51–53, 58, 209), Ptujski 
grad (Arh 2019, 71, sl. 73: 6a), kamnik – Mali grad (Štular 2009, 
131, t. 17: 1, 2, 4, 5).
208  Kerman 2013, 43, sl. 37: Tip 13, sl. 38: Tip 13, G703–705.
209  Štular 2009, Sl. 6.3: 8c, Priloga 1: tip 8c.
210  Predovnik 2003, 58, 65, kat. št. 51–53.
211  Klokočovnik 2010, 113.
212  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 102, Abb. 51.
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    stoletja,213 na najdišču Hausstein von Grünbach so 
datirana v 12. oziroma zgodnje 13. stoletje,214 v La-
zenkirchnu so datirana v drugo polovico 13. stoletja 
oziroma zgodnje 14. stoletje,215 v Oedtu in Großei-
bensteinu pa sta lonca z zapognjenimi ustji z novce-
ma datirana v čas pred letom 1308 oziroma drugi v 
čas okoli 1305.216 Na nemškem najdišču Bamberg so 
odkriti med gradivom 10. do 12. stoletja, v Burgkun-
stadtu med gradivom 11. do 13. stoletja.217

L7b Lonci z zapognjenimi ustji velikih dimenzij ozi-
roma t. i. podprijemnimi ustji (slika 38: L7b, kat. št. 
161, 166, 167, 212, 215–220, 271) predstavljajo na-
daljnjo stopnjo v razvoju zapognjenih oziroma t. 
i. krempljastih ustij. V velikem številu se pojavljajo 
na Ptujskem gradu,218 nekaj jih je bilo v preteklosti 
odkritih na najdiščih Ptuj – Mestni stolp219 in Pre-
šernova ulica 6.220 Lamut jih opredeljuje kot lonce s 
podprijemnim ustjem ter jih umešča v čas od 14. do 
16. stoletja.221 Na najdišču Stari grad nad Podbočjem 
izhajajo iz kontekstov, umeščenih v 15. stoletje,222 po-
javljajo se tudi na dvorcu Grinfels223 in na gradu Gor-
nji Maribor na Piramidi.224 Na avstrijskem Štajerskem 
v Holleneggu so opredeljeni v čas od poznega 14. 
do 16. stoletja,225 podobno lonci iz nemškega najdi-
šča Straubing.226 Lonci iz zgornjeavstrijskih najdišč 
so datirani od druge polovice 14. stoletja pa vse do 
sredine 17. stoletja, pri čemer ustja loncev s časom 
postajajo vedno močneje zapognjena, hkrati pa se od 
16. stoletja naprej pojavljajo tudi loščene oblike teh 
loncev.227

213  Kühtreiber 2006, 110, Abb. 9: 33/4, 33/10, Abb. 10: 50/2, 
50/3, 57/15, 58/3.
214  Kühtreiber 2006, 101, Abb. 6: 7, 10.
215  Kühtreiber 2006, 111, Abb. 13: 463, 477, 554.
216  Steininger 1985, Kat. Nr. 43, 45.1.
217  Losert 1993, 125, 134–137, Taf. 58: 2, Taf. 61: 1, Taf. 86: 
9, Taf. 101: 9, Taf. 102: 6, Taf. 103: 4, Taf. 114: 1–3.
218  Arh 2019, 71–72, sl. 73: L6b.
219  Tušek 1998, T. 6: 91–92.
220  Lamut 1993, t. 3: 4, 6, 7, t. 4: 1–3, Lamut 1997, Sl. 3: 5.
221  Lamut 1993, 609–610.
222  Predovnik 2003, 66, kat. št. 209, 251.
223  Djura Jelenko 2016, 82–83, Sl. 48: oblika 5.
224  Strmčnik – Gulič 1992, t. 7: 11, 12, 15, t. 8: 1, t. 9: 6–11.
225  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 104–105, Abb. 54.
226  Endres, Schäfer 1982, Taf. 1: 1, 4, 7, Taf. 2: 22–23, Taf. 3: 
24–27, Taf. 4: 33–34.
227  Kaltenberger 2009, 122–125,130–132, 138–158, 184–186, 
236–240, 254–256, 268–298, 308–310, 344–354, 364 – 366, 402–
404, Taf. 15: OL 26 – OL 31, Taf. 16: OL 32 – OL 34, Taf. 19: 
VD 4 – VD 6, Taf. 220: VD 7 – VD 9, Taf. 23 – Taf. 27, Taf. 28: 

L8 Tej skupini pripadajo lonci z različno oblikovani-
mi trikotnimi ustji. Na splošno se pri loncih najprej 
pojavijo nizka trikotna ustja, kasneje pa se posode in 
na ta način tudi ustja višajo. Posledično v poznejšem 
času prevladujejo lonci z visokimi trikotnimi ustji, so 
pa izjemoma v uporabi tudi še nizka trikotna ustja. 
Lonci s trikotnimi ustji se, z izjemo enega odlomka, 
v starejši srednjeveški fazi ne pojavljajo, številni pa so 
odkriti v mlajši srednjeveški fazi.
L8a Lonci z nizkimi trikotnimi ustji, ki so na zunanji 
strani ravno navznoter prirezana (slika 38: L8a, kat. št. 
106, 182–185, 197), se pojavljajo na najdišču Pri Muri 
pri Lendavi, kjer je kontekst, iz katerega izhaja eden 
izmed loncev s podobnim ustjem, datiran v konec 
13. oziroma 14. stoletje.228 Pogosti so tudi v Gornjih 
njivah pri Dolgi vasi 2229 in v Zataku pri Lendavi.230 
Na najdišču Stari grad nad Podbočjem se pojavljajo 
v kontekstih, datiranih vse od 13. do prehoda v 15. 
stoletje,231 medtem ko so na konec 13. in v 14. sto-
letje umeščeni lonci iz Ptujskega gradu z določenimi 
oblikami, ki verjetno izhajajo še iz 15. stoletja.232 Na 
avstrijskih najdiščih Hollenegg in Turmbauerkogel 
so opredeljeni kot tip 5c, ki je datiran na konec 13. in 
na začetek 14. stoletja, medtem ko se tip 8a, ki pred-
stavlja bolj koničasto oblikovana ustja, pojavlja v 14. 
in zgodnjem 15. stoletju.233 V avstrijskem Ampassu je 
z novcem datiran lonec umeščen v čas po letu 1295.234 
L8b Lonce z nizkimi trikotnimi ustji, pri katerih je 
zunanja stran ustja vbočena (slika 38: L8b, kat. št. 
189, 190) Katarina Predovnik označuje kot ustja z 
odebeljenim robom, ki je v prerezu kljunaste oblike. 

EN–B 18 – EN–B 20, Taf. 29: EN–B 23 – EN–B 24, Taf. 31: 
EN–B 31 – EN–B 32, Taf. 32, Taf. 33: EN–B 36 – EN–B 37, 
Taf. 46, Taf. 47, Taf. 72 – Taf. 74, Taf. 81: EN–H 24 – EN–H 
25, Taf. 82, Taf. 88 – Taf. 91, Taf. EN–R 24 – EN–R 25, Taf. 95, 
Taf. 96: EN–R 30 – EN–R 32, Taf. 98: EN–R 41 – EN–R 42, 
Taf. 100 – Taf. 103, Taf. 108 – Taf. 109, Taf. 126: WE–S 5, WE–S 
6, WE–S 9, Taf. 127, Taf. 128: WE–S 12 – WE–S 14, Taf. 131, 
Taf. 136: L–U 3 – L–U 4, Taf. 137: L–U 5, L–U 9 – L–U 11, Taf. 
155 – Taf. 156.
228  Sankovič 2011, sl. 48, G452, G622, G633, G656, G730.
229  Kerman 2013, G167, G355, G385, G524, G552.
230  Guštin, Tomaž 2016, G122, G126, G293, G294, G296, 
G379, G468, G645, G730, G1006, G1104, G1106, G1155.
231  Predovnik 2003, 64–66, kat. št. 28, 59, 77, 117–119.
232  Arh 2019, 68–69, sl. 73: L4b.
233  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 91–95, Abb. 41, Abb. 45; 
Gutjahr, Tiefengraber 2004, 451, Sl. 10, 13. 
234  Steininger 1985, Kat. Nr. 37.
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Umešča jih v čas 13. in vse do sredine 14. stoletja.235 
Temu ustrezajo lonci, umeščeni v horizont Zatak 2, 
ki je kronološko umeščen v drugo pol. 13. do začet-
ka 14. stoletja.236 Na Ptujskem gradu so datirani od 
13. do 15. stoletja.237 Pojavljajo se na številnih ostalih 
slovenskih najdiščih.238 V Holleneggu in Turmbau-
erkoglu so opredeljeni kot tip 7 ter datirani v 13. in 
zgodnje 14. stoletje,239 podobna je situacija na gradu 
Alt-Wartburg.240 
L8c Lonci z visokimi trikotnimi ustji (slika 38: L8c, 
kat. št. 159, 165, 187, 192–196, 198, 201, 202, 267) 
predstavljajo nadaljnjo stopnjo v razvoju trikotnih 
ustij. Lonci z visokimi trikotnimi ustji so pogosti na 
slovenskih poznosrednjeveških in zgodnjenovoveš-
kih najdiščih.241 Katarina Predovnik ta tip prav tako 
kot nizke različice opredeli kot ustja z odebeljenim 
robom, ki je v prerezu kljunaste oblike, poleg tega 
pravi, da je pri izrazito visokih različicah rob ustja 
razmeroma tanjši. Časovno jih na podlagi primerjav 
iz Alt-Wartburga in Bad Windsheima umešča v ko-
nec 14. in 15. stoletje.242 Danijela Brišnik piše, da se v 
Avstriji, severno od Donave, ti lonci prvič pojavijo v 
13. oziroma 14. stoletju, najpogostejši so v 15. in v 1. 
polovici 16. stoletja. V Nemčiji so jih začeli izdelovati 
od 14. in 15. stoletja dalje.243 Brane Lamut jih opre-

235  Predovnik 2003, 58–65, kat. št. 26, 45, 50, 68–75, 78.
236  Guštin, Tomaž 2016, 39, G34, G46, G47, G53, G127, 
G175, G207, G210, G212, G219, G254, G266, G268, G299, 
G300, G372, G507, G547, itd.
237  Arh 2019, 69–70.
238  Ptuj – Grajska ulica (Lubšina Tušek 2001, T.4: 2), Gornje 
njive pri Dolgi vasi 2 (Kerman 2013, G172, G492–G494), Pri 
Muri pri Lendavi (Sankovič 2011, G534, G753, G823), Stari grad 
nad Celjem (Brišnik 1998, T. 5: 60), Ptujski grad (Arh 2019, 69–
70, sl. 73: L4d), itd.
239  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 93, Abb. 44; Gutjahr, 
Tiefengraber 2004, 451, Sl. 12.
240  Meyer 1974, 47, 49, kat. št. B61–B75.
241  Prešernova ulica 6, Ptuj (Lamut 1993, t. 4: 4–6, t. 5: 1, 
3–4; Lamut 1997, Sl. 3: 3, 5), Ptuj – Grajska ulica (Lubšina Tušek 
2001, t. 4: 1–2), Ptujski grad (Arh 2019, 70, sl. 73: L5a, L5b), 
Pohorski dvor (Mihelič 2016, 56, Tab. 16, kat. št. 1, 24, 52, 78, 
79, 173, 178, 207, 269, itd.), Maribor – Piramida (Strmčnik–Gulič 
1992, t. 1: 15, t. 2: 8, t. 8: 3–4; Strmčnik–Gulič 1997, Sl. 6: 1, 4), 
dvorec Grinfels (Djura Jelenko 2016, kat. št. 95, 274), Slovenj 
Gradec – glasbena šola (Mihelič 2017, kat. št. 340, 341, 344); 
Grad na Goričkem (Kerman 1997, sl. 6: 4, 6, 7, 18–20), grad 
Šalek (Brišnik, Ravnikar 1999, t. 20: 128, t. 21: 145), graščina v 
Polhovem Gradcu: 16. do 17. stoletje (Železnikar 2002, Tab. 10, 
t. 9: 1), Celje – Prešernova ulica (Guštin, Jezeršek, Prošek 2001, 
kat. št. 4–7, 14, 18); Stari grad nad Podbočjem (Predovnik 2003, 
kat. št. 166, 316), Župnijski dom v Šentvidu pri Stični (Porenta et 
al. 2015, t. 3: 38, 40–42, t. 4: 45).
242  Predovnik 2003, 59.
243  Brišnik, Ravnikar 1999, 52.

deli kot t. i. lonce z ovratnikastim ustjem ter datira 
na konec 15. in v 1. polovico 16. stoletja,244 medtem 
ko jih Janja Železnikar datira v čas med 15. in 17. 
stoletjem.245 
L9 Lonci, ki jih umeščamo v skupino loncev s široki-
mi karnisnimi ustji, so precej pogosti. Rob ustja je pri 
tem tipu širok, notranja stran ustja je rahlo vbočena 
ali pa je prisotno jasno izraženo ležišče za pokrov. 
Tipa L9a in L9b sta robustnejša in se pojavljata v sta-
rejših srednjeveških kontekstih, medtem ko se tipa 
L9c in L9d pojavljata v mlajših srednjeveških kon-
tekstih.
L9a Lonci s širokimi karnisnimi ustji, ki imajo nav-
zven prirezan vrh in užlebitev na zunanjem robu, lah-
ko tudi rahlo vbočen notranji rob ustja (slika 38: L9a, 
kat. št. 93, 94), sodijo po Benjaminu Štularju v tip 10d, 
ki se pojavlja sredine 12. do prve četrtine 15. stoletja, 
najpogosteje od začetka 13. do sredine 14. stoletja.246 
Podobna ustja se pojavljajo že v Gornjih njivah pri 
Dolgi vasi 2247 in na najdišču Pri Muri pri Lendavi.248 
Ustji iz nemškega najdišča Kasendorf  sodita v prvo 
polovico 13. stoletja, ustje iz Schönbrunna so na 
splošno umeščena v visoki srednji vek.249 
L9b Široka karnisna ustja, ki so dvakrat zalomljena, 
imajo navzven prirezan vrh ter visoko ležišče za po-
krov, so redka (slika 38: L9b, kat. št. 95, 125). Zelo 
podobna, vendar nekoliko bolj zaobljena ustja so bila 
odkrita na najdišču Pri Muri pri Lendavi.250 Pozna-
mo jih iz nemškega najdišča Burgkunstadt, kjer je 
tovrstno gradivo datirano v čas med 11. in 13. sto-
letjem, v Eichelbergu so lonci umeščeni v 13., mo-
rebiti celo v zgodnje 14. stoletje, ustja iz Hallstad-
ta, Schlammerdorfa in Schönbrunna so na splošno 
umeščena v visoki srednji vek.251

L9c Široka karnisna ustja z ravnim ali navznoter pri-
rezanim vrhom, rahlo vbočeno zunanjo stranjo ustja 
ter izrazitim nizkim ležiščem za pokrov so redka (sli-

244  Lamut 1993, 610.
245  Železnikar 2002, 334, Tab. 10.
246  Štular 2009, sl. 6. 3, Priloga 1: 10d, t. 19: 1.
247  Kerman 2013, sl. 42: G237, G359.
248  Sankovič 2011, G719.
249  Losert 1993, 173, 193, Taf. 214: 2, 11, Taf. 290: 6.
250  Sankovič 2011, G555, G558, G559.
251  Losert 1993, 136–137, 151, 164, 191–193, Taf. 110: 10, 
Taf. 11: 1–4, Taf. 12: 1, Taf. 124: 7–8, Taf. 166: 1, taf. 282: 4, Taf. 
291: 1–2.
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Slika 38 Lonci z različno oblikovanimi ustji L7–L10. Merilo 1 : 6.
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ka 38: L9c, kat. št. 206, 207). Po Benjaminu Štularju 
sodijo v tip 10a, ki se v različnih variantah pojavlja 
vse od začetka 12. do konca 16. stoletja, s težiščem 
datacij od tretje četrtine 13. do sredine 15. stoletja.252 
Pri iskanju analogij smo se osredotočili na najbolj 
podobne odlomke. Na najdišču Zatak pri Lendavi 
so podobni lonci umeščeni v 13. stoletje,253 odlomka 
iz Starega gradu nad Celjem izhajata iz premešanega 
konteksta in sodita med mlajše gradivo, umeščeno v 
14. do 15. stoletje.254 Na slovenskem prostoru so bili 
odkriti tudi na Grajski ulici na Ptuju,255 na Ptujskem 
gradu,256 gradu Šalek257 in v Starem gradu nad Pod-
bočjem.258 Z novcem je v čas okoli leta 1364 dati-
ran lonec s podobnim ustjem iz avstrijskega najdišča 
Heiligengestrade pri Celovcu.259 Podobna je dataci-
ja loncev s tako oblikovanimi ustji iz Hollenegga in 
Turmbauerkogla, ki so opredeljeni kot tip 18 in dati-
rani v 13. in 14. stoletje,260 poznamo pa jih tudi iz hr-
vaškega najdišča iz 14. stoletja Stari Perkovci – Sela.261 
L9d Široko karnisno ustje je pri tem tipu sorazmerno 
močno izvihano, na vrhu ozko in na spodnjem delu 
razširjeno, notranja stran ustja pa je rahlo vbočena 
(slika 38: L9d, kat. št. 157, 178, 188, 191, 199, 200, 
203, 270), po čemer se tudi razlikujejo od ustij tipa 
L8c. Podobna ustja lahko opazimo med gradivom 
Zataka pri Lendavi262 in Starem gradu nad Podboč-
jem.263 Lonec s podobno oblikovanim ustjem iz Pre-
šernove ulice 6 na Ptuju je datiran na konec 15. in 
na začetek 16. stoletja.264 Na avstrijskem Štajerskem 
v Holleneggu in Turmbauerkoglu so opredeljeni kot 
tip 16b in datirani v 13. in 14. stoletje.265 

252  Štular 2009, sl. 6. 3, Priloga 1: 10a.
253  Guštin, Tomaž 2016, 39, G251, G308, G310, G721, 
G974, G1010, G1019–G1020.
254  Brišnik 1998, 269–270, T. 10: 134, 137.
255  Lubšina Tušek 1999, T. 4: 4.
256  Arh 2019, 75, sl. 74: L7c.
257  Brišnik, Ravnikar 1999, T. 17: 101–102.
258  Predovnik 2003, kat. št. 217, 336.
259  Steininger 1985, Kat. Nr. 54.
260  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 110–111, Abb. 63; Gutjahr, 
Tiefengraber 2004, 452, Sl. 20.
261  Janeš, Hirschler Marić, Azinović Bebek 2017, 349, 360, sl. 
7: 4d, kat. br. 54–55.
262  Guštin, Tomaž 2016, G107, G260, G285, G361, G367, 
G386, G543, G579, G791, G835–G836, itd.
263  Predovnik 2003, kat. št. 60–61.
264  Lamut 1993, 610, t. 5: 2.
265  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 108, Abb. 58; Gutjahr, 
Tiefengraber 2004, 452, Sl. 17.

L10 Nekaj je loncev z večkrat profiliranimi visokimi 
ustji, ki so na vrhu zaobljena ali prirezana navznoter 
ter imajo ležišča za pokrov, je bilo odkritih tudi na 
gradu Borl (slika 38: L10, kat. št. 107, 163, 208–211, 
214). Lonci z večkrat profiliranim visokim robom 
ustja so ena najznačilnejših poznosrednjeveških 
oziroma zgodnjenovoveških oblik. Po Katarini Pre-
dovnik se visoka, večkrat profilirana ustja pojavlja-
jo vse od začetka 14. stoletja pa do 17., morda celo 
18. stoletja, medtem ko se nizka, večkrat profilirana 
ustja pojavljajo že od 13. stoletja dalje.266 V Zataku 
pri Lendavi se tako oblikovana ustja pojavljajo že v 
kontekstih, pripisanih horizontu Zatak 3, ki je dati-
ran v drugo polovico 13. stoletja, pri čemer ne iz-
ključujejo možnosti obljudenosti še v prvi polovici 
14. stoletja.267 Pojavljajo se na večini slovenskih po-
znosrednjeveških najdišč, kot so Prešernova ulica 
6 na Ptuju,268 Ptuj – Grajska ulica,269 Ptujski grad,270 
Stari grad nad Celjem,271 Stari grad nad Podbočjem,272 
dvorec Grinfels,273 ipd. Lonec iz Prešernove ulice na 
Ptuju sodi v 14. do prve polovice 15. stoletja.274 Pri 
loncih na avstrijskih štajerskih najdiščih Hollenegg in 
Turmbauerkogel se visoka profilirana ustja pojavljajo 
prav tako že v 13. in 14. stoletju, medtem ko so pro-
filirana ustja z ležišči za pokrov opredeljena v 14. in 
15. stoletje.275 Na še enem avstrijskem najdišču Schöl-
lenberg je lonec s trojno profilacijo in ustjem, prire-
zanim navznoter, na podlagi novčne najdbe umeščen 
v leto 1420.276 

266  Predovnik 2006, 187. 
267  Guštin, Tomaž 2016, G85, G157, G168, G220, G246, 
G248, G290, G297, G359, G375, G463–G464, G466–G467, 
G601, G642, G708, G722, G739, G793, ipd., Guštin, Tomaž 
2017, 230, sl. 4: L6. 
268  Lamut 1993, t. 2: 3.
269  Lubšina Tušek 2001, t. 4: 5.
270  Arh 2019, 76–77, sl. 74: L8b.
271  Brišnik 1998, t. 2: 17, t. 4: 47–49.
272  Predovnik 2003, kat. št. 23, 62, 138–144, 158, 168, 188–
189, itd.
273  Djura Jelenko 2016, 78–79, Sl. 48, oblika 2a in 2b.
274  Lamut 1993, 608 t. 2: 3.
275  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 108–109, Abb. 59–61; 
Gutjahr, Tiefengraber 2004, 452, Sl. 18–19.
276  Steininger 1985, Kat. Nr. 76.
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    Pekači

Poleg odlomkov številnih loncev so bili odkriti tudi 
odlomki pekača z navzven prirezanim ustjem (kat. št. 
134). Pekači so nizke posode večjih dimenzij, za ka-
tere so značilne debele stene. Domnevno so se upo-
rabljali za peko kruha in mlincev.277 Pogostejši naj bi 
bili v severovzhodni Sloveniji, kjer se pojavljajo že v 
visokosrednjeveških kontekstih, vendar zelo redko.278 
Odlomki enakih posod so bili odkriti med inven-
tarjem Ptujskega gradu,279 podoben je tudi pekač iz 
Malega gradu v Kamniku.280 Tako oblikovane posode 
iz Pohorskega dvora281 so opredeljene kot pladnji. V 
našem primeru ne izključujemo možnosti, da bi lah-
ko imel ta predmet hkrati tudi funkcijo pladnja, do-
mnevno pa je bil uporabljen kot pekač, kar nakazuje 
lisasta površina, ki je posledica stika z ognjem.

Krožniki

Krožniki so se kot namizna lončenina začeli uporab-
ljati šele konec 13. stoletja. Uporabljali so jih za servi-
ranje močnate hrane, mesa in sadja.282 Na avstrijskem 
Štajerskem naj bi se ta oblika posodja pojavila šele 
v drugi polovici 14. stoletja.283 Na gradu Borl je bil 
odkrit le en globok krožnik s širokim ovratnikom in 
polkrožnim ostenjem (kat. št. 179). Podobno obliko-
van krožnik je bil odkrit med poznosrednjeveškim 
gradivom Starega gradu nad Celjem.284 Krožnik iz av-
strijskega Gradca je datiran v 14. stoletje,285 medtem 
ko je krožnik iz najdišča Turmbauerkogel umeščen v 
pozno 14. oziroma v 15. stoletje.286

277 Štular 2009, 131.
278 Klokočovnik 2010, 115, 134.
279 Arh 2019, 80, sl. 77: Pek 2.
280 Štular 2009, 131, t. 22: 5.
281 Mihelič 2016, kat. št. 149.
282 Brišnik, Ravnikar 1999, 57; Djura Jelenko 2017, 113.
283 Lehner 2003, 135.
284 Brišnik 1998, 268–269, T. 10: 135.
285 Lehner 2002, 293, Taf. 6: Keller 9.
286 Gutjahr, Tiefengraber 2004, 459, t. 5: 88.

Vrči 

Vrči so oblika posodja, ki je bila namenjena hranje-
nju, prenašanju in točenju tekočine.287 Pogosti so v 
poznem srednjem in novem veku, pojavljajo pa se 
tudi že prej. Na gradu Borl se pojavljajo redkeje kot 
steklenice ali čaše. Odkrita sta bila samo dva odlom-
ka vrčev s pokončnimi in profiliranimi ustji (kat. št. 
221–222). Najbližje primerjave imata na Prešernovi 
ulici 6 na Ptuju, kjer jih Lamut na podlagi primer-
jav z vrči iz avstrijskih najdišč umešča v konec 14. in 
1. polovico 15. stoletja,288 na najdišču Ptuj – Mestni 
stolp,289 na Ptujskem gradu290 ter v Ormožu.291 Poz-
namo jih tudi iz gradu Gornji Maribor na Piramidi292 
in iz Pohorskega dvora.293 V avstrijskem Ennsu so 
vrči s profiliranim ustjem datirani v pozno 14. in 15. 
stoletje,294 medtem ko so vrči iz Eferdinga umeščeni 
v čas okoli leta 1500,295 vrč iz avstrijskega najdišča 
Ossarn je na podlagi novčne najdbe datiran v leto 
1450,296 vrč iz hrvaškega najdišča Franjevac pri Đa-
kovem sodi v mlajšo fazo naselbine, datirano v čas 
13. do 15. stoletja.297 K vrčem glede na obliko, fino 

287 Predovnik 2003, 60
288  Lamut 1993, 607, t. 2: 1; Lamut 1997, sl. 2: 4.
289  Tušek 1998, t. 11: 119.
290  Arh 2019, 88, kat. št. 342, 357.
291  Tomanič–Jevremov 1997, sl. 8: 42, 44.
292  Strmčnik – Gulič 1992, t. 6: 2; Strmčnik – Gulič 1997, 
sl. 6: 7.
293  Mihelič 2016, kat. št. 273.
294  Kaltenberger 2009, 188–197, 218, 248–252, 258–260, Taf. 
48–52, Taf. 63, Taf. 78–80, TAf. 83: EN–H 32, EN–H 33, Taf. 84.
295  Kaltenberger 2009, 312–329, Taf. 110–118.
296  Steininger 1985, 72, Kat. Nr. 94.
297  Dugonjić 2017, 303–305, Pl. 5: 1, 3.

Slika 39 Odlomki srednjeveškega pivskega posodja (foto D. 
Ciglar Milosavljević).
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strukturo in širino vratu pripisujemo tudi odlomek 
ostenja, okrašen z dvema žleboma (kat. št. 230).

Čaše, pivski lončki in steklenice

Na gradu Borl je pivsko posodje precej številčno, 
vendar žal ohranjeno le v posameznih odlomkih 
(slika 39). Med odlomki pivskega posodja zasledi-
mo večje število odlomkov steklenic, čaš in pivskih 
lončkov. Na splošno se pivsko posodje od ostalega 
posodja razlikuje predvsem po tem, da je izdelano iz 
zelo fino prečiščene gline, stene so tanke, poleg tega 
je pogosto okrašeno s poslikavo, žlebovi ali rebri.
Odlomki keramičnih steklenic (kat. št. 223–229), ki 
so bile namenjene za hranjenje in pitje tekočine, se 
pojavljajo pogosteje kot odlomki vrčev. Glede na ob-
liko lahko ločimo lahko dva tipa steklenic. Prvemu 
tipu steklenice pripada odlomek razširjenega in viso-
kega ustja steklenice, ki je navpično, prehod iz ustja 
v vrat pa je pravokoten (kat. št. 224). Steklenica je 
izdelana iz finozrnate lončarske gline. Žal je ohranjen 
le odlomek ustja, vendar glede na primerjave sklepa-
mo, da je imela dolgi vrat, ki je bil morda razčlenjen 
z rebri. Steklenici z zelo podobnim ustjem sta bili 
odkriti na Starem gradu nad Podbočjem in izhajajo 
iz kontekstov, datiranih nekje na prehod iz 14. v 15. 
stoletje. Obe steklenici imata precej dolg vrat, v enem 
primeru razčlenjen z rebrom.298 Podobno ustje ima 
tudi steklenica oziroma t. i. buča iz najdišča Zatak, 
odkrita v horizontu Zatak 3, datiranem v drugo po-
lovico 13. in prvo polovico 14. stoletja.299 V 14. sto-
letje sodi tudi odlomek ustja steklenice iz hrvaškega 
najdišča Stari Perkovci – Sela.300 V drugi tip sodijo 
odlomki steklenic z razširjenim, rahlo izvihanim in 
izrazito visokim ustjem ter dolgim vratom, pri čemer 
je prehod iz ustja v vrat izrazito koničast (kat. št. 223, 
225–226). Vsi odlomki so izdelani iz zelo fine gline in 
imajo gladko površino, na kateri so sledovi glinenega 
premaza rdeče ali rjave barve. Dva odlomka imata 
vrat, razčlenjen z modeliranim rebrom oziroma rebri. 

298  Predovnik 2003, 61, 65–66, kat. št. 364–365.
299  Guštin, Tomaž 2016, 36, sl. 38, G505; Guštin, Tomaž 
2017, 226, 230, Sl. 5.
300  Janeš, Hirschler Marić, Azinović Bebek 2017, 352, 360, 
kat. br. 151.

Na slovenskem prostoru je bila skoraj identična ste-
klenica odkrita v Ormožu,301 eno steklenico pa poz-
namo tudi iz Ljubljanskega gradu.302 V to različico bi 
lahko sodil tudi odlomek ustja steklenice iz hrvaške-
ga Franjevaca, ki je bil odkrit med gradivom iz 13. do 
15. stoletja.303 Steklenice s podobnimi ustji, nekoliko 
krajšimi vratovi in v nekaterih primerih opremljene z 
ročajem so znane tudi na iz kraja Enns v Zgornji Av-
striji, datirane v drugo polovico 14. stoletja,304 med-
tem ko sta z novčnimi najdbami v sredino 15. stoletja 
datirani steklenici iz najdišč Purbach am Neusiedler 
See in Flachau.305 
V to obliko posodja je bil na oblike in ozkega vratu 
umeščen tudi odlomek ostenja, okrašen z valovnico 
(kat. št. 119). Z valovnico okrašene stekleničaste po-
sode so bile odkrite v Gornjih njivah pri dolgi vasi 2.306 
Glede na kontekst in primerjave smo mnenja, da gre 
za odlomek najstarejše steklenice na najdišču.
Čaše in pivski lončki so posodice za pitje, ki sodijo 
med namizno posodje in so bile v srednjem in zgo-
dnjem novem veku sestavni del namiznega posodja 
ter pomembni del religioznih obredov in slovesnosti. 
V tem času se številne in raznovrstne oblike čaš in 
pivskih lončkov pojavljajo v celinskem delu Slovenije 
ter v mejnih pokrajinah Hrvaške, Madžarske in Av-
strije.307 Te oblike posod so bile izdelane iz gline, ste-
kla, lesa ali kovine. Guštin v svoji študiji o srednjeve-
ških in zgodnjenovoveških čašah in pivskih lončkih 
na Slovenskem omenja, da lesene posode najdemo 
samo v izjemnih pogojih, ki jih pri nas v Sloveniji 
praktično ni, posodice iz navadnih in žlahtnih kovin 
pa se kot dragocenost pojavljajo v kulturnih slojih le 
v zakladnih najdbah ali pa se ohranijo pri življenju 
zaradi družinske tradicije in religiozne prakse ter kas-
neje kot trofejni oziroma zbirateljski relikti.308 Pred-
meti, odkriti v kontekstih mlajše srednjeveške faze na 
gradu Borl, so vsi brez izjeme izdelani iz gline, med-
tem ko se v novoveških in novodobnih kontekstih 

301  Tomanič–Jevremov 1997, sl. 8: 43.
302  Horvat 1994, sl. 18.
303  Dugonjić 2017, 304–305, Pl. 6: 7.
304  Kaltenberger 2009, 152, 164, 166, Taf. 30: EN–B 28, Taf. 
36: EN–B 43–44, Taf. 37: EN–B 45–48.
305  Steininger 1985, 70, 82, Kat. Nr. 90, 119.
306  Kerman 2013, 47–48, sl. 42: G352, G480.
307  Guštin 2001, 139–140.
308  Guštin 2001, 139.
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    pojavljajo predvsem predmeti iz stekla. V pomoč pri 
opredelitvi naših čaš oziroma lončkov nam je tipolo-
gija Mitje Guština, ki je to obliko pivskega posodja 
razdelil na 4 skupine, in sicer enostavne čaše, lončki, 
čaše vrste Celje ter čaše in kupe skupine Ljubljana.309 
Pivske lončke v literaturi avtorji običajno prištevajo 
k čašam, poimenovanje pa je različno. Medtem ko so 
čaše manjše pivsko posodje s široko odprtino oziro-
ma vratom, sta za t. i. pivske lončke značilna ozek 
vrat in ustje z notranjim ležiščem za pokrov. Pravilo-
ma imajo narebren trup, poznano je tudi krašenje z 
vdolbinami. Na splošno ima to posodje tanke stene.
Med inventarjem gradu Borl je bilo odkritih več od-
lomkov, ki jih pripisujemo čašam oziroma pivskim 
lončkom (kat. št. 135–136, 169, 236–241), vendar 
vseh odlomkov ni bilo mogoče podrobneje tipolo-
ško opredeliti, saj so se večinoma ohranili le manjši 
odlomki ostenj. Med pivske lončke lahko zagotovo 
umestimo tri odlomke izvihanih ustij posod z dolgim 
in ozkim vratom ter neznatno izraženim ležiščem 
za pokrov (kat. št. 135, 236–237). Podobni so bili v 
preteklosti odkriti na območju Prešernove ulice 6 na 
Ptuju. Lamut jih poimenuje kot čaše z ovratnikastim 
ustjem ter na podlagi analogij iz avstrijskega Podo-
navja umesti v 15. stoletje.310 Takšni pivski lončki se 
pogosto pojavljajo na slovenskih najdiščih, in sicer 
so bili odkriti na najdiščih Ptujski grad,311 Ormož,312 
dvorec Grinfels,313 Slovenj Gradec – gimnazija,314 
Slovenj Gradec – glasbena šola,315 Celje – Knež-
ji dvor,316 Brežice,317 itd. Kronološko sodijo ti pivski 
lončki v 14. do 15. stoletje.318 Mednje verjetno sodi 
tudi odlomek ustja z izlivom (kat. št. 169). Čašam sta 
glede na obliko verjetno pripadala dva odlomka izra-
zito usločenih in narebrenih ostenj (kat. št. 238–239), 
ki po obliki spominjata na čaše vrste Celje po Mitji 
Guštinu, ki so zelo pogoste na slovenskem prostoru 

309  Guštin 2001.
310  Lamut 1993, 607, t. 1: 5–8; Lamut 1997, sl. 2: 2.
311  Arh 2019, 91, sl. 82.
312  Tomanič–Jevremov 1997, sl. 6: 17, 18.
313  Djura Jelenko 2016, kat. št. 12–16.
314  Djura Jelenko 2005, t. 6: 42, 44.
315  Mileusnić 2017, 95, kat. št. 273, 279.
316  Guštin 2001, sl. 4: 2.
317  Guštin 2001, sl. 4: 3.
318  Guštin 2001, 156. 

in priljubljene predvsem konec 14. in v 15. stoletju,319 
vendar je ta tip čas za razliko od čaš iz gradu Borl 
zelo bogato okrašen. Podobno oblikovana, vendar 
okrašena čaša, je bila odkrita na avstrijskem najdišču 
Turmbauerkogel in je podobno datirana v pozno 14. 
in 15. stoletje.320 Med lončke oziroma čaše na podla-
gi majhnih dimenzij posode in analogij iz hrvaškega 
najdišča Franjevac, kjer je tovrstno gradivo umešče-
no v čas med 13. in 15. stoletjem,321 umeščamo tudi 
odlomek ostenja z delno ohranjenim izlivom in rdečo 
poslikavo (kat. št. 232).

Okras na posodju

Posodje je pogosto okrašeno, predvsem s koleščka-
nim okrasom, pojavljajo se tudi žlebljena valovnica, 
vodoravne žlebljene linije in vrezi. Okras se pojavlja 
predvsem na ramenih posod, posebnost je okras na 
notranji strani posode. 
Krašenje z zobatim koleščkom oziroma t. i. kolešč-
kanje (kat. št. 47, 48, 50, 51, 58–60, 63, 66–69, 74, 75, 
82, 108–111, 117, 118, 120, 121, 127, 133, 144, 170, 
171, 245) se v srednji Evropi pojavlja že v 11. in 12. 
stoletju, razširjeno pa postane predvsem v 13. stole-
tju.322 Pri nas je od konca 12. stoletja in v 13. stoletju 
razširjeno predvsem v osrednji Sloveniji.323 Lončar je 
okras odtisnil v svežo glino pred žganjem. Odtisi ko-
leščka so dokaj enostavni, najpogosteje se pojavljajo 
nizi vtisnjenih pravokotnikov in kvadratov. Praviloma 
nastopa na posodju kot samostojen okras, včasih pa 
se pojavlja tudi v kombinaciji z valovnico.324 Na od-
lomkih iz gradu Borl se največkrat pojavljajo vzpo-
redne linije majhnih pravokotnikov, včasih tudi oval-
nih vtisov ali pa kombinacija obeh omenjenih oblik. 
Na Starem gradu nad Celjem je lončenina, okrašena 
z zobatim koleščkom, datirana v 12. in 13. stoletje.325 
Na najdišču Stari grad nad Podbočjem so konteksti, 
v katerih je odkrito okraševanje s koleščkom, datirani 

319  Guštin 2001, 147–148, 156–158, sl. 5: 3, sl. 8, sl. 14: 1, sl. 
16: 1, sl. 17: 14, ipd.
320  Gutjahr, Tiefengraber 2004, 455–457, sl. 29, 30, t. 4: 71.
321  Dugonjić 2017, 303–305, Fig. 7, Pl. 6: 6.
322  Kerman 2008a, 87.
323  Predovnik 2003, 59; Klokočovnik 2010, 136.
324  Klokočovnik 2010, 123.
325  Brišnik 1998, 270, T. 12: 173, T. 14: 194.
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od 12. do 1. polovice 14. stoletja.326 Odkriti so tudi na 
visokosrednjeveških najdiščih Gornje njive pri Dolgi 
vasi,327 Gornje njive pri Dolgi vasi 2328 in Pri Muri 
pri Lendavi329 ter na najdišču Zatak pri Lendavi.330 Ta 
način okraševanja v manjši meri zasledimo tudi na 
ostalih slovenskih najdiščih, kot so Pohorski dvor,331 
dvorec Grinfels,332 Slovenj Gradec – glasbena šola333 
ter na Graščini pri Polhovem Gradcu.334 Okras ima 
primerjave tudi na madžarskem najdišču Lentenye-
-Korongi – tabla, kjer je datiran v 11. do 12. stoletje335 
ter na hrvaškem najdišču Velika Gorica – Šepkovčica, 
datiranem v isti čas.336 Pojavlja se tudi med gradivom 
iz 11. stoletja na avstrijskem Štajerskem v Gradcu.337 
Na gradu Borl se krašenje z zobatim koleščkom po-
javlja izključno na posodju, značilnem za starejšo sre-
dnjeveško fazo.
Valovnica (kat. št. 71, 112, 113, 119, 147, 243, 244, 
246–248, 250, 265, 268) je poleg horizontalnih žleb-
ljenih linij najpogosteje zastopan okras na visokosre-
dnjeveški lončenini, redkejša je na poznosrednjeveški 
lončenini, srečamo pa jo tudi na zgodnjesrednjeveški 
lončenini.338 Na posodju starejše srednjeveške faze se 
pojavlja kot samostojen okras (kat. št. 71, 112, 113, 
119, 147, 265, 268), medtem ko se na posodju mlajše 
srednjeveške faze pojavlja v kombinaciji z modelira-
nimi rebri ali žlebovi (kat. št. 243–244, 246–248, 250).
Pojavlja pa se tudi vrezan okras (kat. št. 102, 114, 249). 
Lonci s poševnimi vrezi pod ustjem (kat. št. 102) ozi-
roma na ramenu so pogosti na najdiščih Gornje njive 
pri Dolgi vasi,339 Gornje njive pri Dolgi vasi 2340 in Pri 

326  Guštin, Cunja, Predovnik 1993, sl. 23: 9–13; Predovnik 
2003, 64–65, kat. št. 8–10, 379–382, 390–392.
327  Kerman 2008b, G1436.
328  Kerman 2013, G376, G377, G392, G475, G532, G562, 
G604, itd.
329  Sankovič 2011, G423, G464, G507, G508, G523, G774, itd.
330  Guštin, Tomaž 2016, G42, G143, G153–G155, G676, 
G1243, itd.
331  Mihelič 2016, kat. št. 40.
332  Djura Jelenko 2016, 91, kat. št. 2, 62–70, 72–74, 277, 278, 
338–342.
333  Djura Jelenko 2017, 113, kat. št. 325, 366, 412, 418, 419.
334  Železnikar 2002, t. 8: 10, 19–21.
335  Kvassay 2008, 105, kat. št. 15–16.
336  Bugar 2008, 185–187, kat. št. 24, 29, 43.
337  Lehner 2002, 292–293, Taf. 2: 16–18.
338  Klokočovnik 2010, 121.
339  Kerman 2008b, 35, G177, G1150, 1153, 1156, 1166, 1429, 
1517, 1533, 1536–1539,1542, 1543, 1545.
340  Kerman 2013, 45, sl. 39: tip 4.

Muri pri Lendavi, kjer se redko pojavljajo samostoj-
no, pogosto v kombinaciji z žlebovi.341

Z rdečim slikanim geometrijskim okrasom so okra-
šeni predvsem odlomki steklenic in pivskih lončkov, 
ki so praviloma izdelani iz zelo fino prečiščene gline 
(kat. št. 232–235, 259, 273). Prvič se pojavijo v kon-
tekstih mlajše srednjeveške faze, posamezni odlomki 
pa so bili odkriti tudi v novoveških kontekstih. Posli-
kava neglazirane namizne lončenine z najrazličnejši-
mi geometrijskimi okrasi v rdeči, rdeče-rjavi ali oker 
rjavi barvi se pojavi konec 13. stoletja.342 Lonček iz 
Prešernove ulice 6 na Ptuju je poslikan z geometrij-
skim okrasom v rjavi barvi ter datiran v čas od 13. 
do 15. stoletja,343 ta način okraševanja pa je prisoten 
tudi na odlomku iz Ptujskega gradu.344 Geometrijski 
motiv v opečnato rdeči barvi je naslikan na odlomku 
manjše trebušaste posode iz Starega gradu v Celju, 
opečnato rdeče horizontalne linije pa so prisotne tudi 
na nogi čaše iz istega najdišča,345 prav tako je geome-
trijski okras v rdeči barvi prisoten tudi na bučah in 
loncu iz Zataka pri Lendavi med gradivom horizonta 
Zatak 3, ki sodi v drugo polovico 13. in prvo polo-
vico 14. stoletja.346 Rdeč oziroma opečnato rdeč sli-
kan okras zasledimo tudi na odlomkih vrčev oziroma 
pivskega posodja iz najdišča Franjevac pri Đakovem, 
datiranega v čas od 13. do 15. stoletja,347 na odlomkih 
pivskega posodja domnevno madžarskega porekla 
ter lonca iz najdišča Stari Perkovci – Sela, datirane-
ga v 14. do začetka 15. stoletja,348 ter na odlomkih 
vrčev in steklenic iz gradu Ružica, datiranih v 15. in 
16. stoletje.349 Na Madžarskem je fino pivsko posodje 
z rdečim slikanim okrasom prisotno predvsem v 13. 
in 14. stoletju pod imenom Buda white ware.350

341  Sankovič 2011, 64, G471, G641, G672, G676, G678, 
G690, G735, G736, G789, itd.
342  Klokočovnik 2010, 125.
343  Lamut 1993, 608, t. 2: 2.
344  Arh 2019, 99–100, sl. 88, kat. št. 138.
345  Brišnik 1998, t. 1: 10, t. 7: 102.
346  Guštin, Tomaž 2016, G399, G400, G505, G1034, G1556; 
Guštin, Tomaž 2017, 230, Sl. 5.
347  Dugonjić 2017, 303, Fig. 6, Fig. 7, Pl. 5: 3, Pl. 6: 6.
348  Janeš, Hirschler Marić, Azinović Bebek 2017, 351–352, 
360–361, kat. br. 35, 89, 143–148.
349  Radić, Bojčić 2004, 187–189, kat. št. 360–365.
350  Szilágyi et al. 2014, 202.
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    Znaki na dnu posod

Najzgodnejši znaki na lončenini v osrednjeevrop-
skem prostoru so bili odkriti že na poznoantičnih 
najdiščih, datiranih vse od sredine 4. stoletja.351 Znaki 
na dnu posod se nato pojavljajo v najrazličnejših ob-
likah skozi zgodnji in visoki srednji vek ter ostanejo v 
uporabi do 15. stoletja, v Furlaniji vse do 17. stoletja. 
Znani so iz vseh srednjeevropskih držav, iz Hrvaške, 
Srbije in Bolgarije. Izdelani so bili ob izdelavi poso-
de in so bili vrezani, reliefno vtisnjeni ali odtisnjeni. 

Motivi, ki se pojavljajo so križ kot samostojen ele-
ment, križ v krogu, znak v obliki kolesa, znak v obliki 
zvezde, samostrela ipd.352 Iz določenih območij Bele 
krajine v Sloveniji, Hrvaške in Srbije so znani znaki 
na dnu posod tudi iz 20. stoletja.353 Pomen znakov 
ni povsem jasen in v preteklosti so se mnenja raz-
ličnih avtorjev zelo razlikovala. Težko bi jih oprede-
lili kot okras, saj se nahajajo na dnu posod in so na 
ta način skriti.354 Pogosto so interpretirani kot znaki 
simbolnega pomena355 ali kot znaki tehničnega po-
mena.356 Medtem ko jih določeni avtorji interpretira-
jo kot znake lončarjev oziroma delavnic,357 Nabergoj 
poudarja, da jih ne smemo enačiti z znaki, ki so bili 
z žigom vtisnjeni na rob ustja lonca ali vrča in so 
predstavljali lončarske signature.358 
Znaki so najverjetneje nastali z odtisom delovne ploš-
če lončarskega kolesa, na kateri je posoda stala med 
izdelavo in v katero je bil znak vrezan.359 Na najdišču 
Stari grad nad Podbočjem je zastopan izključno znak 
v obliki križa v krogu, in sicer na določenih loncih in 
krožnikih, zato Katarina Predovnik domneva, da gre 
za izdelke enega lončarja oziroma ene lončarske de-
lavnice, ki je oskrbovala grajsko kuhinjo s svojimi iz-
delki.360 Ana Ornik Turk nasprotno meni, da so imeli 
ti znaki simbolni pomen, saj so bili enaki znaki odkri-

351  Lusuardi Sienna, Negri 2007, Tav. 3: 1; Ornik Turk 2017, 
116. 
352  Klokočovnik 2010, 126, 134.
353  Ornik Turk 2017, 116.
354  Predovnik 2003, 62.
355  Ložar 1939, 209.
356  Negri 1999, 50–52.
357  Korošec 1952–53, 198–199.
358  Nabergoj 1999, 50.
359  Ornik Turk 2017, 115.
360  Predovnik 2003, 62.

ti na izdelkih več lončarjev, zato je po njenem mne-
nju nemogoče domnevati, da gre za lončarski znak.361 
Podobno je Ines Klokočovnik mnenja, da je sprva 
predstavljal tehnični znak, ki je lončarju preprečeval 
zdrs gline iz plošče in njeno lažje centriranje, kasneje 
pa je glede na pogostost in razširjenost motiva tako v 
Sloveniji kot v celotnem srednjeevropskem prostoru 
in njegovo dolgo trajanje dobil simbolični pomen.362 
Med srednjeveško lončenino je kar nekaj odlomkov 
posod, katerih dna imajo znake v pozitivnem reliefu 
(kat. št. 115, 174, 179, 251–257). Pojavljajo se motiv 
križa kot samostojnega elementa (kat. št. 174, 251, 
255), motiv križa v krogu (kat. št. 252, 254), motiv 
kolesa s sedmimi naperi (kat. št. 253) in motiv mreže 
v krogu (kat. št. 256–257). 
Motiv križa kot samostojnega elementa je najpogo-
stejši znak na dnu posod, odkritih na gradu Borl (kat. 
št. 174, 251, 255). Na slovenskih prostoru se najpo-
gosteje pojavlja na najdišču Zatak pri Lendavi, kjer 
tudi predstavlja veliko večino motivov, prisotnih na 
najdišču.363 Odkriti so bili tudi na najdiščih Gornje 
njive pri Dolgi vasi 1,364 Gornje njive pri Dolgi vasi 
2,365 Pri Muri pri Lendavi,366 Grad na Goričkem,367 
Prešernova ulica 6 na Ptuju,368 Ormož,369 Pohorski 
dvor,370 grad Gornji Maribor na Piramidi,371 in Dvo-
rec Grinfels.372 Poznamo ga tudi iz drugih evropskih 
držav, npr. Madžarske,373 Avstrije,374 Hrvaške,375 ipd.
Motiv križa v krogu (kat. št. 252, 254) je na splošno 
zelo pogost motiv in se pojavlja na številnih sloven-
skih najdiščih že od 6. stoletja dalje.376 Reliefni znaki 
s to obliko motiva so bili odkriti na Grajski ulici na 

361  Ornik Turk 2017, 117. 
362  Klokočovnik 2010, 129–130.
363  Guštin, Tomaž 2016, G112, G207, G349, G435, G522, 
G650, G652, G653, G786, G846, G861, G896, G934, G1080, 
itd.
364  Kerman 2008b, G1158.
365  Kerman 2013, 46–47, sl. 40: 1, G250, G293, G302, G610, 
G632, G633.
366  Sankovič 2011, 64, G407, G442, G476, G551, G652, 
G786, G824–G826, G914.
367  Kerman 1997, kat. št. 23.
368  Lamut 1993, T. 1:2, T. 7: 2; Lamut 1997, sl. 2: 6, sl. 3: 6.
369  Tomanič-Jevremov 1997, sl. 7: 25, 40.
370  Mihelič 2016, 85, kat. št. 123, 190.
371  Strmčnik - Gulič 1992, T. 2: 3, T. 11: 4.
372  Djura Jelenko 2016, kat. št. 181-183.
373  Kvassay 2005, 10. kép: 8.
374  Gutjahr, Tiefengraber 2003, Taf. 11: 73, 75.
375  Dugonjić 2017, Pl. 7: 3.
376  Ornik Turk 2017, 117.
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Pohorski dvor,399 Slovenj Gradec – glasbena šola,400 
verjetno gre za ta motiv tudi na delno ohranjenem 
dnu iz Zataka pri Lendavi.401 Odkriti so bili tudi pred-
vsem v naselbinah na Češkem, Madžarskem, v Nem-
čiji, na Poljskem in Slovaškem, datiranih od 10. do 
14. stoletja.402

Svetila

Oljenke ali lojenke so svetila, v katera so kot gori-
vo vlili olje ali loj ter jih uporabljali za razsvetljeva-
nje grajskih prostorov. V gorivo so namočili stenj iz 
zvitih niti bombaža, konoplje ali drugih materialov.403 
Lojenke/oljenke so sicer zelo pogost inventar na sre-
dnjeveških in zgodnjenovoveških najdiščih, na gradu 
Borl pa je odkritih le nekaj odlomkov (kat. št. 132, 
172). 
Odlomek nizke skledice z delno ohranjenim izlivom 
sodi med t. i. skledaste oljenke oziroma lojenke z 
enostavnim izvihanim ustjem (kat. št. 172), ki so v 
srednjeevropskem prostoru pogoste in se pojavlja-
jo vse od 13. stoletja dalje.404 Pogosto so zelo široko 
datirane, saj večkrat izvirajo iz kronološko nedolo-
čljivih plasti, poleg tega oblika ni doživljala večjih 
sprememb.405 Na najdišču Stari grad nad Podbočjem 
je bilo odkritih več oljenk, zelo podobnih našim,406 
podobne poznamo tudi iz Ormoža.407 V avstrijskem 
Holleneggu je podobna oljenka datirana od konca 
12. do 14. stoletja,408 medtem ko oljenke iz Basla po 
Kellerjevi sodijo v tip 1 ter se pojavljajo od konca 13. 
do sredine 15. stoletja.409 
Odlomek nizke skledice z enostavnim pokončnim 
ustjem in koničastim prehodom v ostenje ima oh-
ranjen manjši del izliva, ki je ožgan, kar je običajno 
pri lojenkah (kat. št. 132). Primerjav za to obliko pri 
lojenkah zaenkrat nismo našli, sta pa podobno obli-

399  Mihelič 2016, 85, kat. št. 5.
400  Ornik Turk 2017, 118–119, kat. št. 533.
401  Guštin, Tomaž 2016, G1136.
402  Ornik Turk 2017, 118.
403  Mileusnič 2017, 98.
404  Meyer 1974, 59–61; Predovnik 2003, 62. 
405  Mileusnič 2017, 98.
406  Predovnik 2003, kat. št. 598, 606, 607, 613.
407  Tomanič–Jevremov 1997, sl. 9: 53, 54.
408  Gutjahr, Tiefengraber 2003, 115, Taf. 24: 37.
409  Keller 1999, 100, Taf. 21: 4a–4b, Taf. 36:7, Taf. 41: 3, Taf. 
69: 15.

Ptuju,377 na Prešernovi ulici 6 na Ptuju, kjer je konte-
kst, iz katerega izhajajo, datiran od sredine 13. do pre-
hoda iz 15. v 16. stoletje,378 ter na Ptujskem gradu.379 
Pojavljajo se tudi na lončenini iz ostalih srednjeveških 
slovenskih najdišč, kot so Ormož,380 Pohorski dvor,381 
grad Gornji Maribor na Piramidi,382 Gornje njive pri 
Dolgi vasi 1,383 Gornje njive pri Dolgi vasi 2,384 Pri 
Muri pri Lendavi,385 Zatak pri Lendavi,386 Slovenj 
Gradec – glasbena šola,387 grad Šalek,388 Lemberg 
pri Šmarju–Fižogar389 in Stari grad nad Podboč-
jem.390 Upodabljanje križa v krogu se pojavlja skozi 
ves visoki srednji vek, znak je pogost tudi v poznem 
srednjem veku. Pojavlja se vse od 4. stoletja nap-
rej, zasledimo ga lahko celotnem srednjeevropskem 
prostoru, v Bolgariji, na Hrvaškem, na Poljskem, v 
Romuniji, v Srbiji, tudi v Ukrajini in predstavlja naj-
pogostejši znak na lončenini, ki je v večini primerov 
reliefno oblikovan.391 
Med inventarjem gradu Borl je tudi odlomek na kate-
rem je znak v obliki kolesa s sedmimi naperi (kat. št. 
253). Znaki z motivom kolesa z več naperi, najpogo-
steje z osmimi, so prav tako pogost pojav na srednje-
evropskih najdiščih.392 Pri nas jih poznamo iz najdišč 
Ormož,393 Gornje njive pri Dolgi vasi 1,394 Gornje 
njive pri Dolgi vasi 2,395 Pri Muri pri Lendavi,396 in 
Zatak pri Lendavi.397

Znake z motivom mreže v krogu (kat. št. 256–257) 
poznamo iz najdišč Gornje njive pri Dolgi vasi 2,398 

377  Lubšina Tušek 2001, T. 3: 4. 
378  Lamut 1997, sl. 6: 7, Lamut 1993, 611, T. 7: 1, 4–6.
379  Arh 2019, 101-102, kat. št. 137, 409, 615.
380  Tomanič-Jevremov 1997, sl. 7: 27, 29, 33, sl. 8: 42, sl. 9: 
50, 53.
381  Mihelič 2016, 85, kat. št. 18, 233.
382  Strmčnik - Gulič 1992, T. 2: 1, T. 4: 4, T. 11: 6.
383  Kerman 2008b, G955, G1375, G1425, G1534, G1547.
384  Kerman 2013, 46–47, sl. 40: 2, G301, G330, G446, G470.
385  Sankovič 2011, 64, G633, G639, G726.
386  Guštin, Tomaž 2016, G350, G785, G847, G1340, G1565.
387  Ornik Turk 2017, 116–117, kat. št. 532.
388  Brišnik, Ravnikar 1999, 55–56, T. 28: 212–214.
389  Klokočovnik 2010, T. 56: 18.
390  Predovnik 2003, 62, kat. št. 430, 469–470, 484, 531–532.
391  Ornik Turk 2017, 116–118.
392  Ornik Turk 2017, 120.
393  Tomanič-Jevremov 1997, sl. 7: 26, 28.
394  Kerman 2008b, G623, G868, G1546.
395  Kerman 2013, 46–47, sl. 40: 3, G261, G447, G707.
396  Sankovič 2011, 64, G827.
397  Guštin, Tomaž 2016, G802, G803, G806, G936.
398  Kerman 2013, 46, sl. 40: 5, G215, G612, G631.
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    peči, hkrati pa izreden razcvet okraševanja.414 Plošče 
oploščenih pečnic so bile izdelane z odtiskovanjem 
v matrico ali model, kar je omogočalo serijsko proi-
zvodnjo, hkrati pa izredno pestro okraševanje pečnic. 
Nekje v istem času z oploščenimi pečnicami pa so se 
začele pojavljati tudi napuščne ali venčne pečnice ter 
nišaste pečnice.415

Zanimiv je podatek, da je prva peč pri nas omenjena 
prav na Ptuju. Leta 1311 je ogrevala t. i. kopalnico, 
zato domnevajo, da ni šlo za klasično sobno peč, 
ampak grelno telo, ki je ogrevalo vodo in s tem tudi 
prostor. Najmanj v zgodnjem 16. stoletju so peči že 
sestavni del stanovanjske opreme, kar je razvidno iz 
popisa inventarja gradu Vurberk. 416

Na gradu Borl so bili odkriti le štirje odlomki pečnic, 
ki po obliki sodijo med lončaste (kat. št. 61, 116) in 
oploščene pečnice (kat. št. 274, 286).417 Na površini 
lončastih pečnic so vidni sledovi izdelave na lončar-
skem kolesu, medtem ko so bile oploščene pečnice 
izdelane v modelu. 
Dva odlomka, ki sta pripadala lončastim pečnicam 
(kat. št. 61, 116), sta bila odkrita v starejših srednjeve-
ških kontekstih gradu Borl. V obeh primerih je oh-
ranjen le odlomek ravno odrezanega ustja in ostenja, 
obe sta neloščeni. Lončaste pečnice so najstarejša 
oblika pečnic, ki se začne pojavljati skupaj z razvo-
jem peči v alpskem prostoru že na prehodu iz 11. v 
12. stoletje, razširjene pa so predvsem v 14. stoletju, 
v uporabi pa še v 15. oziroma 16. stoletju.418 Najprej 
so vse pečnice neloščene, v 15. stoletju pa jih začnejo 
loščiti.419 Pečnica z ravno odrezanim ustjem, pri ka-
teri se ostenje navpično spušča proti dnu (kat. št. 61), 
ima primerjave na švicarskem najdišču Schwaderloch, 
kjer so podobne lončaste pečnice datirane v zgodnje 
12. stoletje.420 Konično oblikovana pečnica z ravno 
odrezanim ustjem (kat. št. 116) pa je podobna v dru-
go polovico 12. stoletja in prvo polovico 13. stoletja 
datiranim lončastim pečnicam iz švicarskih najdišč 

414 Gaspari et al. 1994, 57, 66.
415 Tiran 2013, 33–34.
416 Mirković 1969, 147; Kos 1995b, 207.
417 Oploščeni pečnici iz gradu Borl sodijo v novoveško 
obdobje, posledično so obravnavane v naslednjem poglavju.
418 Strmčnik Gulič 2017, 124.
419 Tiran 2013, 31.
420 Tauber 1980, 43, Abb. 23: 3–8.

kovana ustje in prehod pri skledi iz nemškega mes-
ta Burgkunstadt, ki izhaja iz časa visokega srednjega 
veka.410 

Pečnice

V srednjem in novem veku so za toploto in z njo 
povezano udobje uporabljali lončene peči, ki so bile 
najprej namenjene le ogrevanju, kasneje tudi pripravi 
hrane. Prve lončene peči so imele še kamnito kon-
strukcijo, v katero so bile vložene posamezne glinene 
posode oziroma pečnice, ki so bile nameščene bodi-
si z ustjem bodisi s koničnim delom navzven. Upo-
raba takšnih peči se je v 12. in 13. stoletju razširila 
predvsem v alpskih in predalpskih deželah, sprva na 
gradovih, kasneje v mestih. Ker je keramika slab pre-
vodnik toplote, lončena peč ogreva prostor dalj časa, 
kar je vodilo v vse bolj reducirano kamnito konstruk-
cijo ter končno z oblikovanjem pečnic pravokotnega 
formata v zidavo peči samo iz pečnic. Te prave lon-
čene peči se razširijo v 14. stoletju.411 Enotni slogovni 
krog razvoja peči zajema vse srednjeevropske dežele 
od Švice do Madžarske ter vključuje tudi Slovenijo. 
Tipi pečnic in motivi na njih so si v teh deželah med 
seboj sorodni.412

Z oblikovanim in funkcionalnim razvojem lončene 
peči je povezan razvoj pečnic. Prve pečnice so se po-
javile v alpskem prostoru med 8. in 11. stoletjem, v 
13. stoletju pa so že nepogrešljiv sestavni del vsake 
peči.413 Najstarejše so lončaste pečnice v obliki posod, 
izdelane na vretenu. Lahko so konveksne ali konkav-
ne. Najstarejše med njimi so majhnega premera in 
nimajo ravnega dna. Kasneje dobijo konkavne rav-
no dno in so postale podobne skledam, od tod iz-
raz skledaste pečnice. V nadaljnjem razvoju so začeli 
ustje pečnic oblikovati kvadratno, da med pečnicami 
ni bilo praznega prostora. Torej je razvoj konveksnih 
in konkavnih pečnic v 14. stoletju vodil v nastanek 
oploščene pečnice, ki je s svojo ravno ploščo omo-
gočala enostavno in zelo funkcionalno konstrukcijo 

410 Losert 1993, 134, Taf. 92: 1.
411 Gaspari et al. 1994, 53–54; Felgenhauer-Schmiedt 1995, 
125; Štular 2009, 135.
412 Kos 1995b, 207.
413 Tauber 1980, 289.
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Horen pri Küttingenu, Oftringen Alt – Wartburg in 
Scheidegg pri Gelterkindnu.421 

Kovinsko gradivo 

Kovinsko gradivo iz srednjeveškega obdobja na 
gradu Borl je glede na ostali inventar precej skro-
mno. Skupaj je bilo med izkopavanji odkritih le 35 
kovinskih predmetov oziroma njihovih odlomkov. 
Najštevilčnejše so zastopani železni žeblji in njihovi 
odlomki (kat. št. 77, 78), odkriti so bili tudi odlomka 
železnih nožev (kat. št. 62, 258) in dve železni puščič-
ni osti (slika 40, kat. št. 79, 181).
Eden od najštevilčnejših vrst kovinskih predmetov, 
odkritih na gradovih, so nedvomno žeblji različnih 
oblik in grad Borl v tem pogledu vsekakor ni izjema, 
saj velika večina odlomkov kovine pripada prav žeb-
ljem. Ohranilo se je več žebljev in njihovih odlomkov 
(kat. št. 77, 78). O namembnosti žebljev pričata pred-
vsem oblika glavice ter dolžina žebljev. Razlikujemo 
med večjimi, gradbenimi žeblji in manjšimi, podko-
vskimi žeblji, ki so se uporabljali za podkve in tudi 
za čevlje. Žeblja s pravokotnima glavicama (kat. št. 
77, 78), vključena v naš katalog, sodita med gradbene 
žeblje. Glede na tipologijo Katarine Predovnik sodita 
v tip B1, ki ga zastopajo žeblji s pravokotno glavico, 
dolžine od 6 do 13 cm, ki so se uporabljali tako za 
vezavo stavbnih elementov ter večjih kosov pohištva 
in opreme.422

Med kovinskim inventarjem gradu Borl sta tudi od-
lomka dveh železnih nožev (kat. št. 62, 258). Noži so 
bili v uporabi kot orodje in orožje ter predstavljajo 
zelo pogoste najdbe v srednjeveških kontekstih. V 
prvi vrsti so bili namenjeni rezanju, lahko pa so služili 
tudi za prebadanje in nabadanje. Natančno funkcijo 
noža določajo oblika, prožnost in velikost rezila ter 
dolžina ročaja in material, iz katerega je bil izdelan. 
Ročaji nožev so bili običajno izdelani iz lesa, rože-
vine ali kosti, redkeje iz kovine in drugih materialov, 
od 14. stoletja dalje se pojavi tudi označevanje rezil 

421 Tauber 1980, 29, 31, 77, Abb. 11: 2–4, 6–7, Abb. 14: 12–
18, Abb. 49: 1–10.
422 Predovnik 2003, 89–90, kat. št. 754–757.

z žigi izdelovalcev, ki so pričali o izvoru in jamčili za 
kakovost izdelka. Namembnost posameznih nožev 
sprva ni bila strogo diferencirana, praviloma so en 
nož uporabljali za lov, prirezovanje lesa ter druga op-
ravila, pa tudi za razkosavanje in nabadanje rezil. Šele 
v poznem srednjem veku je prišlo do specializacije, ki 
se kaže v prilagajanju velikosti, oblike rezila in ročaja, 
da je lahko nož optimalno služil specifičnemu name-
nu. Konec 14. stoletja se uveljavijo gracilni namizni 
noži, ki so bili namenjeni zgolj uporabi pri mizi.423

Srednjeveški noži se glede na konstrukcijo ročaja de-
lijo na nože s trnom za nasaditev, ki so tipološko sta-
rejša oblika, in nože s ploščatim oziroma jezičastim 
nastavkom za dvodelni ročaj, ki se pojavijo v začetku 
14. stoletja.424 Noži s trnastim nastavkom so imeli na 
trn nasajen enodelni cilindrični ročaj razmeroma ve-
likega premera. Noži s ploščatim nastavkom za ročaj 
so imeli dve simetrični oblogi, ki sta bili na nastavek 
pričvrščeni s pomočjo tulastih zakovic, ki so bile obi-
čajno izdelane iz medenine, ali s pomočjo objemk.425 
Poleg tega je bil prehod rezila v ročaj običajno pou-
darjen in okrašen, peta ročaja pa pogosto obita s po-
sebno kovinsko ploščo, ki je imela včasih še poseben 
dekorativni zaključek. Prednost ploščatega nastavka 
v primerjavi s trnastim je večja stabilnost rezila, ven-
dar je izdelava ročaja bolj zapletena in dolgotrajna. 
Noži s ploščatimi nastavki dokončno prevladajo nad 
noži s trnastimi nastavki v 15. stoletju, kar sovpada 
s pojavom in uveljavitvijo specializiranih oblik, pred-
vsem jedilnih oziroma namiznih nožev.426 V katego-
rijo nožev s ploščatim nastavkom za ročaj sodi pred-
met z ohranjenima tulastima zakovicama iz brona in 
medenine ter z bronasto objemko, ki ga opredeljuje-
mo kot odlomek železnega ročaja noža (kat. št. 258). 
Zaradi skromne ohranjenosti držaja in odsotnosti 
rezila, je bila kakršna koli podrobnejša tipološka in 
kronološka opredelitev nemogoča, kar pa velja tudi 
za odlomek rezila noža, odkrit v plasti SE 033. Nožu 
v celoti manjka ročaj, zato je glede na dimenzije rezila 
mogoče reči le, da gre za nož večjih dimenzij.

423 Predovnik 2003, 84.
424 Cowgill 1987, 25–26; Predovnik 2003, 84.
425 Holl, Parádi 1982, 69; Cowgill 1987, 26-32, Predovnik 
2003, 84.
426 Predovnik 2003, 84.
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    12. oziroma 13. stoletja, nekateri vse do 16. stoletja. 
Na gradovih iz 11. in v tistih, ki so bili opuščeni v 12. 
stoletju, se namreč te osti ne pojavljajo. Osti tipa D 
2–5 Zimmermann datira od zgodnjega 13. in meni, 
da je vrhunec uporabe teh osti v 13. in 14. stoletju. 
Predpostavlja, da so se uporabljale še v 15. stoletju. 
Ruttkay ta tip osti iz Slovaške podobno datira v 13. 
in 14. stoletje.431 Puščične osti s trnastim nasadilom 
so v zahodni in osrednji Evropi redkeje zastopane 
kot puščične osti s tulastim nasadilom, mnogo bolj 
pogoste pa so v vzhodni Evropi. V Sloveniji imamo 
več puščičnih osti s trnastim nasadilom kot v zahodni 
in osrednji Evropi in manj kot v vzhodni Evropi.432

Na slovenskih srednjeveških najdiščih se puščične 
osti pogosto pojavljajo. Puščične osti s trnastim nasa-
dilom, podobne ostem iz gradu Borl, so bile odkrite 
med gradivom iz Starega gradu nad Podbočjem, kjer 
jih Katarina Predovnik uvršča v tip 3 ter poimenu-
je kot puščične osti z listastim telesom rombičnega 
prereza in trnastim nasadilom. Osti z gradu Borl so-
dita v varianto 3.1 po Katarini Predovnik, pri kateri 
je telo v prečnem prerezu rombično do kvadratno, v 
vzdolžnem prerezu pa ima podolgovato listasto ob-
liko in doseže največjo širino centimeter do dva pod 
konico. Pri tej varianti se širina v smeri proti trnu bolj 
ali manj enakomerno zmanjšuje, včasih se telo ob 
prehodu v trn odebeli.433 V našem primeru se telo ob 
prehodu v trn odebeli pri eni puščični osti (slika 40 
levo, kat. št. 181), medtem ko pri drugi osti ta odebeli-
tev ni prisotna (slika 40 desno, kat. št. 79). Na najdišču 
Stari grad nad Podbočjem osti variante 3.1 izhajajo 
iz ruševinskih plasti, datiranih na konec 14. in v 15. 
stoletje.434 Jože Štukl te oblike puščičnih osti iz Zgor-
njega stolpa na Kranclju pri Škofji Loki poimenuje 
enako kot Predovnikova ter jih uvrsti v tip I/3. Vse 
puščične osti iz Zgornjega stolpa na Kranclju so za-
radi pomanjkanja stratigrafskih podatkov le okvirno 
datirane v čas od 12. pa vse do začetka 16. stoletja, 
ko so stolp na Kranclju opustili.435 Na Malem gradu v 
Kamniku je bila ost tega tipa datirana v 13. in 14. sto-

431  Ruttkay 1976, 327, 331–332.
432  Rozman 2008, 97.
433  Predovnik 2003, 94–95, sl. 36, kat. št. 797–820.
434  Predovnik 2003, 42, 47, 97.
435  Štukl 2007, 367, 370–371, Sl. 2, T. 1:4–24.

O uporabi strelnega orožja pričata dve železni puščič-
ni osti (slika 40, kat. št. 79, 181), ki so pogost inventar 
srednjeveških oziroma zgodnjenovoveških najdišč. 
Puščične osti predstavljajo del izstrelkov za lok in sa-
mostrel, v tem času splošno zelo razširjeni orožji, ki 
so ju uporabljali tako za vojaško-obrambne potrebe 
kot tudi pri lovu na divjad in perjad.427 Samostrel se 
je kot nadgradnja loka na našem ozemlju razširil v 14. 
stoletju in 15. stoletju.428 Vsaka puščica je bila sesta-
vljena iz telesa, na katerem je bila na sprednjem delu 
pritrjena puščična ost, na zadnjem pa repna krilca. 
Puščične osti so bile narejene iz železa s kovanjem 
in včasih dokončno oblikovane z brušenjem oziroma 
struganjem, preostali deli puščic, t. i. telo puščice in 
repna krilca pa se običajno niso ohranili, saj so bili 
izdelani iz organskega materiala.429 
Temeljno tipološko-kronološko klasifikacijo puščič-
nih osti je za zahodno in osrednjo Evropo izdelal 
Bernd Zimmermann.430 Na splošno tipološko raz-
likujemo med puščičnimi ostmi s tulastim nasadi-
lom in puščične osti s trnastim nasadilom. Tulasto 
in trnasto nasadilo sta služila za lažjo pritrditev na 
telo puščice. Glede na tipologijo Zimmermanna obe 
puščični osti iz gradu Borl sodita v tip D 2–5, ki 
predstavlja puščične osti s trnastim nasadilom, pri ka-
terih ima rezilo obliko vrbovega lista, presek rezila pa 
je rombične oblike. Po Zimmermannu je bila večina 
gradov, kjer se ta tip osti pojavlja, naseljena v času od 

427  Predovnik 2003, 92.
428  Žargi 1995, 179.
429  Brišnik, Ravnikar 1999, 40; Predovnik 2003, 93.
430  Zimmermann 2000.

Slika 40 Srednjeveški puščični osti (foto D. Ciglar 
Milosavljević).
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letje,436 medtem ko so bile osti iz gradu Kacenštajn 
odkrite v plasti, ki je datirana v prvo polovico 15. 
stoletja.437 Poleg že omenjenih najdišč so bile odkrite 
na številnih drugih slovenskih najdiščih, in sicer na 
najdiščih Ptujski grad – turnirski prostor,438 Celje – 
Knežji dvor,439 Celje,440 Celje – Stari grad,441 Puščava 
nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu,442 Blejski grad,443 
Rogatec nad Želimljami – Stari grad,444 v reki Lju-
bljanici445 itd. Iz tabele, ki jo je za slovenska najdišča 
izdelal Luka Rozman, je razvidno, da se ta tip začne 
uporabljati v 13. stoletju, najpogosteje pa je v uporabi 
v 14. in 15. stoletju.446

Kamnito gradivo

Kamnito gradivo je z izjemo prazgodovinskih arte-
faktov izredno skromno. V zid SE 006 je bila vkom-
ponirana velika krogla iz peščenjaka nepravilne ob-
like, ki v premeru meri 33 centimetrov, visoka pa je 
27 centimetrov (slika 41). Domnevno sodi v obdobje 
srednjega veka in je v tistem času služila kot krogla za 
velik srednjeveški katapult, t. i. Trebuchet, ki se poja-

436  Sagadin 1997, 109, t. 2: 5; Štular 2007, 138; Štular 
2009, t. 5: 12.
437  Brišnik 2006, 46; Rozman 2008, kat. št. 111–113.
438  Korošec 1999, T. 40: 17, T. 47: 12, 13.
439  Guštin, Bressan, Komplet 2001, kat. št. 29.
440  Guštin, Bressan, Komplet 2001, kat. št. 61, 63.
441  Guštin, Bressan, Komplet 2001, kat. št. 64.
442  Rozman 2008, kat. št. 312–316.
443  Rozman 2008, kat. št. 1.
444  Nabergoj 1997, T. 21: 1–6.
445  Nabergoj 2015, 248–249, kat. PO 1–19, kat. PO 22–25.
446  Rozman 2008, 114, Tab. 2.

vi tako v krščanskih kot v muslimanskih državah po 
Sredozemlju v 12. stoletju in naj bi bil najmočnejše 
orožje srednjega veka.447 Možno je tudi, da je služila 
za obrambo gradu. Velike kamnite krogle so pogosto 
potisnili iz gradov, da so zdrvele po pobočjih in pod 
seboj pokopale napadalce.

Živalske kosti

Med inventarjem gradu Borl približno šestina vsega 
gradiva pripada živalskim kostem, ki v veliki večini 
sodijo v srednjeveško obdobje. Ta podatek ni prese-
netljiv, saj se živalske kosti zelo pogosto pojavljajo na 
srednjeveških in zgodnjenovoveških najdiščih. Med 
kostnim gradivom velja omeniti perforirano živalsko 
kost, ki je bila del nekega predmeta, morda koščenega 
glavnika (kat. št. 285), in živalske kosti, na katerih so 
vidni ostanki uporabe oziroma rezanja in sledi termič-
ne obdelave, torej kuhanja oziroma pečenja (slika 42).

Zaključek

Poselitev gradu Borl v času srednjega veka je izpriča-
na z veliko količino drobnih najdb. 
Velika večina gradiva izvira iz kontekstov, ki smo 
jih pripisali dvema fazama srednjeveških gradbenih 
posegov. Najštevilčnejše je keramično gradivo. Ko-
vinsko gradivo je maloštevilno in omejeno predvsem 
na železne žeblje različnih oblik, odkriti pa sta bili 

447  Purton 2009, 382.

Slika 41 Velika kamnita krogla iz gradu Borl (foto D. 
Ciglar Milosavljević).

Slika 42 Živalske kosti s sledovi uporabe (foto D. Ciglar 
Milosavljević).
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    tudi železni puščični osti ter odlomek rezila železne-
ga noža. Odkritih je bilo zelo veliko živalskih kosti, 
mnoge s sledovi uporabe, ki pričajo o prehranskih 
navadah srednjeveških prebivalcev gradu Borl. V 
srednjeveško obdobje domnevno sodi tudi velika ka-
mnita krogla, ki je bila najverjetneje uporabljena pri 
obleganju gradu.
Med lončenino je prevladujoča oblika vseskozi lo-
nec, večjo raznolikost oblik pri posodju pa zasledimo 
predvsem od 14. stoletja dalje. Poleg številnih lon-
cev so bili odkriti odlomki pekačev, krožnikov, vrčev, 
steklenic, čaš oziroma pivskih lončkov in svetil. Pri 
loncih, ki smo jih tipološko razvrstili glede na obliko-
vanost ustij, opazimo pester nabor oblik, ki kažejo na 
neprekinjeno uporabo prostora v daljšem obdobju. 
V kontekstih faze 2, ki hkrati predstavlja prvo fazo 
srednjeveških gradbenih posegov na tem območju, 
z izjemo redkih odlomkov prazgodovinskega gra-
diva močno prevladuje srednjeveško gradivo. Sre-
dnjeveško gradivo je precej homogeno, izstopajo le 
odlomki ostenja večje posode iz SE 035, izdelane na 
počasnem kolesu iz grobozrnate lončarske gline in 
okrašene z vodoravnimi rebri, ki hkrati predstavlja-
jo najstarejše srednjeveško gradivo na gradu Borl. 
Odlomki posode najverjetneje sodijo v 10. oziroma 
verjetneje v 11. stoletje ter so domnevno ostanki do-
ločenih aktivnosti na območju grajskega kompleksa 
v omenjenem času, ki jih nekateri avtorji omenjajo že 
v pisnih virih. Ostalemu srednjeveškemu gradivu, ki 
je dokaj homogeno in izdelano na hitrem lončarskem 
kolesu iz drobnozrnatih in finozrnatih lončarskih 
glin, pa je bilo moč najti številne analogije, datirane 
od 11. stoletja, predvsem pa v čas od 12. do 13. sto-
letja, med slovenskimi najdišči, kot so Gornje njive 
pri Dolgi vasi, Gornje njive pri Dolgi vasi 2, Pri Muri 
pri Lendavi, v starejših kontekstih Starega gradu nad 
Podbočjem in Starega gradu nad Celjem, primerja-
ve pa ima gradivo tudi med tujimi najdišči, kot so 
avstrijski Altdornhof, Flaschberg, Hollenegg, Dun-
kelstein, Lazenkirchen in Hausstein von Grünbach, 
nemškimi najdišči Burgkunstadt, Bamberg, Hallstadt, 
Kasendorf  in Eichelberg ter hrvaškima najdiščema 
Franjevac in Čepinski Martinci – Dubrava. 

Največ gradiva te faze izhaja iz plasti SE 035, pre-
ostalo gradivo izhaja iz kontekstov SE 031, SE 033, 
SE 063, SE 065, SE 067, SE 069, SE 081, SE 090, 
SE 092, SE 094, SE 100 in SE 104. Kot je za ta čas 
značilno, je prevladujoča oblika posodja lonec, odkrit 
pa je bil tudi odlomek pekača oziroma pladnja in 
odlomek stekleničaste posode (slika 43). Med najsta-
rejše oblike te faze sodijo redki lonci z enostavnimi 
zaobljenimi in oglatimi ustji (L1, L2a, L2b). Zelo 
pogosto se pojavljajo lonci z močno izvihanimi ustji 
(L3a, L3b, L3c) in lonci z različno oblikovanimi ode-
beljenimi ustji (L4, L5a, L5b, L6a, L6b), medtem ko 
so lonci s krempljastimi ustji (L7a) in robustnejšimi 
karnisnimi ustji (L9a, L9b) zelo redki.448 Posodje je 
pogosto okrašeno, najpogosteje se pojavlja koleščkan 
okras, redkeje žlebljena valovnica, izjemoma tudi vre-
zan okras. Eden od odlomkov je imel na dnu reliefni 
znak, le-ti pa so bolj pogosti v naslednji fazi. 
Odkriti so bili tudi odlomek oljenke, ki je služila za 
osvetljevanje prostorov, ter odlomka lončastih peč-
nic, ki kažeta na to, da so se prebivalci gradu Borl v 
tem času že ogrevali s preprostimi lončenimi pečmi.
Kovinsko gradivo je skromno, poleg redkih gradbe-
nih žebljev in odlomka rezila železnega noža je bila 
odkrita puščična ost s trnastim nasadilom, ki ima re-
zilo v obliki vrbovega lista in rombičen presek rezila. 
Te puščične osti naj bi se uporabljale vse od zgodnje-
ga 13. stoletja naprej. 
Iz te faze so bili radiokarbonsko datirani tudi trije 
vzorci živalskih kosti, in sicer iz SE 063 (LTL21449: 
1227–1277 AD (68,3% verjetnost), 1176–1298 AD 
(95,4% verjetnost)), SE 081 (LTL21450: 1042–1162 
AD (68,3% verjetnost), 1030–1213 AD (95,4% 
verjetnost)) in SE 090 (LTL21451: 1229–1289 AD 
(68,3% verjetnost), 1213–1385 AD (95,4% verje-
tnost)), ki podpirajo tipološko in kronološko opre-
delitev gradiva v drugo polovico 12. oziroma verje-
tneje v 13. stoletje. Podobno datacijo je pokazal tudi 
vzorec iz konteksta SE 027, ki sodi v poznejšo fazo 
3 oziroma drugo fazo srednjeveških gradbenih po-

448  Izjema je odlomek večkrat profiliranega ustja lonca s kat. 
št. 107, odkritega v SE 035, ki sodi k fazi 2, za katerega dom-
nevamo, da je bil v plast SE 035 infiltriran oziroma je napačno 
dokumentiran, saj tako po obliki kot po tehnologiji lončenine 
sodi v fazo 3. 
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Slika 43 Tabela keramičnih oblik, značilnih za fazo 2 oziroma starejšo fazo srednjeveških gradbenih posegov.  Merilo 1 : 5.
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Slika 44 Tabela keramičnih oblik, značilnih za fazo 3 oziroma mlajšo fazo srednjeveških gradbenih posegov. Merilo 1 : 5.
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segov (LTL21453: 1054–1223 (68,3% verjetnost), 
1045–1263 (95,4% verjetnost)), kar pa pravzaprav ni 
sporno, saj se v tem kontekstu poleg gradiva, značil-
nega za fazo 3, pojavlja tudi še gradivo, značilno za 
fazo 2 oziroma prvo fazo srednjeveških gradbenih 
posegov.449

V fazi 3 oziroma v drugi fazi srednjeveških gradbenih 
posegov se povečata količina lončenine in raznovr-
stnost oblik (slika 44). Gradivo tretje faze izhaja v naj-
večji meri iz plasti SE 025, SE 027, SE 048 in SE 013 
ter sodi v veliki meri v poznosrednjeveško obdobje. 
V kontekstih te faze, predvsem v SE 027, SE 048 in 
SE 013, so namreč še vedno prisotni redki odlomki 
prazgodovinskih posod in odlomki oblik lončenine, 
značilni za prvo fazo srednjeveških posegov, kar je 
posledica gradbenih posegov v starejše kontekste, 
medtem ko se hkrati že pojavljajo odlomki, značil-
ni za fazo 3. Največja količina gradiva je bila odkrita 
v polnilu SE 025, v katerem pa nismo več zasledili 
oblik lončenine, značilnih za prvo fazo srednjeveških 
posegov, temveč le še oblike značilne za fazo 3 oziro-
ma drugo fazo srednjeveških posegov.
Največji delež odlomkov še vedno pripada loncem. 
V tej fazi se pojavijo, hkrati pa so zanjo tudi značilni, 
veliki lonci s podprijemnimi oziroma zapognjenimi 
ustji (L7b), lonci s trikotnimi ustji (L8a, L8b, L8c), 
lonci s širokimi karnisnimi ustji (L9c, L9d) ter lonci 
z večkrat profiliranimi ustji (L10). Nekateri lonci so 
imeli tudi izlive. Okras na loncih obsega vodoravne 
žlebljene linije in žlebljene valovnice v kombinaciji 
z ravnimi žlebljenimi linijami ali modeliranimi rebri. 
Poleg omenjenih oblik loncev zasledimo v tej fazi 
številne druge nove oblike, kot so redki krožniki in 
vrči, steklenice in čaše ter pivski lončki. Posebnost te 
faze je zagotovo uporaba pivskega posodja, saj so bili 
odkriti številni odlomki fine lončenine, ki so pripadali 
le-temu in ki so bili zelo pogosto okrašeni z rebri, žle-
bovi in zanje zelo značilnim slikanim geometrijskim 
okrasom v rdeči barvi. Reliefni znaki na dnu posod 
so v tej fazi pogostejši ter obsegajo motive, kot so 
križ, križ v krogu, kolo z več naperi in mreža v kro-
gu. Med inventarjem gradu Borl niso manjkale niti 

449  Rezultati radiokarbonskega datiranja so predstavljeni v 
poglavju Analize.

oljenke oziroma lojenke, ki so razsvetljevale grajske 
prostore. 
Tudi v tej fazi je bilo kovinsko gradivo izjemno skro-
mno, izpostaviti velja samo puščično ost s trnastim 
nasadilom, vrbolistno obliko rezila in rombičnim 
presekom rezila, ki sicer sodi v isti tip kot puščična 
ost iz faze 2, je pa nekoliko drugače oblikovana, kar 
domnevno kaže tudi na različno časovno obdobje, v 
katerem je bila v uporabi.
Gradivo druge faze srednjeveških posegov je primer-
ljivo z gradivom najdišča Zatak pri Lendavi, mlaj-
šim gradivom iz Starega gradu nad Podbočjem ter 
gradivom iz drugih slovenskih poznosrednjeveških 
najdišč, kot so Prešernova ulica 6 na Ptuju, Ptujski 
grad, Pohorski dvor, dvorec Grinfels, prav tako med 
tujimi, kot so Hollenegg in Turmbauerkogel ter Stari 
Perkovci – Sela. Primerjave datirajo v čas od druge 
polovice 13. stoletja, predvsem pa v 14. do 15. stole-
tje, kamor datiramo tudi gradivo faze 3 oziroma dru-
ge faze srednjeveških posegov na gradu Borl.



56

Monografije CPA 14

6 Opredelitev novoveškega in sodobnega gradiva 

Monika Arh

Novoveško in sodobno gradivo, ki je bilo odkrito v 
zgornjih nasutih kontekstih, je maloštevilno, vendar 
raznoliko. Skupaj je bilo odkritih le okoli 200 odlom-
kov, največ je odlomkov lončenine, sledijo ji odlomki 
stekla, opeke in kovine, odkrita pa sta bila tudi od-
lomka dveh pečnic in dva novca. 
V novoveško obdobje sodi manjši trebušast enoro-
čajni lonec z izvihanim ustjem in delno ohranjenim 
izlivom (kat. št. 277), h kateremu je sodil tudi manjši 
pokrov (kat. št. 276). Celotna površina lonca in po-
krova je prekrita s temno rjavim loščem. Katarina 
Predovnik dokaj podobna enoročajna lonca manjših 
dimenzij iz zijalke v Lepi glavi in Tihe doline na Veli-
ki planini na podlagi lošča in širokega ter močno izvi-
hanega ustja s širokim ležiščem za pokrov umešča v 
16. oziroma 17. stoletje.450 Za razliko od lonca iz gra-
du Borl, ki je najširši nekje na sredini višine posode, 
je najširši premer obeh loncev precej višje na ramenu. 
Podobno obliko posode zasledimo pri enoročajnem 
trebušastem loncu iz avstrijskega najdišča Ried in der 
Riedmark, ki izhaja iz druge polovice 18. stoletja.451 
Krožnik z močno odebeljenim ustjem, ki ima zeleno 
loščeno zunanjo in celotno notranjo površino (kat. 
št. 291), ima primerjave pri krožniku v Medlogu, da-
tiranem v prvo polovico 17. stoletja.452 V avstrijskem 
Melku odkriti, po obliki podobni, vendar poslikani 
krožniki, so datirani v 17. in 18. stoletje.453 V Efer-
dingu so krožniki s podobnim ustjem datirani v prvo 
polovico 17. stoletja,454 krožniki iz Perga v pozno 17. 
in prvo četrtino 18. stoletja.455 V čas 17. in 18. stoletja 
sodijo tudi krožniki iz hrvaške utrdbe Čanjevo.456

450  Predovnik 2006. 188–189, kat. št. 30, 31.
451  Kaltenberger 2009, 676, Taf. 291: RR7.
452  Tomažič, Brečić, Novšak 2020, 29, G171.
453  Kraschitzer 2007, 26–28, Kat. Nr. 184, 189–190, 194, 197, 
211, 212.
454  Kaltenberger 2009, 476–478, Taf. 186: EF–L 200, Taf. 
187: EF–L 201–EF–L 202, Taf. 189: EF–L 204–EF–L 205.
455  Kaltenberger 2009, 570–589, Taf. 252: PE–v 3.
456  Čimin 2008, T. 11: 5, T. 12: 2–3, T. 13: 1–2, 5–6.

Polkroglasta skleda z izvihanim profiliranim ustjem, 
ležiščem za pokrov ter ročajem (kat. št. 272) je na pre-
hodu iz ramen v trup okrašena z dvema vodoravnima 
žleboma, pod ročajem pa z odtisom prsta. Na celotni 
površini sklede je temno zelen lošč. Sklede podobnih 
oblik, ena od njih ima tudi ročaj, druga horizontalne 
žlebove, so bile odkrite na najdišču Kalce in so dati-
rane v 16. oziroma 17. stoletje.457 
Med najmlajše posodje zagotovo sodijo izdelki iz 
beloprstene keramike in porcelana. Beloprstena ke-
ramika je skupina keramike specifične sestave, katere 
osnovne značilnosti so večji delež kaolinske gline in 
premaz z brezbarvnim loščem. Uveljavi se konec 18. 
stoletja, v 19. stoletju pa nasploh postane prevladu-
joča oblika v proizvodnji keramike.458 Redki odlomki 
posod iz beloprstene keramike (kat. št. 275, 288) so-
dijo v čas 19. oziroma začetka 20. stoletja. 
Porcelan je najkakovostnejša zvrst keramike, izdelana 
iz kaolina ali t. i. porcelanske gline, glinenca in kreme-
na, oblita z glazuro ter žgana pri zelo visoki tempera-
turi. Porcelan izvira iz Kitajske, prvi evropski porcelan 
pa je bil izdelan leta 1709. Leta 1710 je bila v Mei-
ssnu ustanovljena prva evropska tovarna porcelana.459 
Porcelana ni izdelovala nobena od slovenskih lončar-
skih delavnic, so pa bogatejši prebivalci iz slovenske-
ga ozemlja s porcelanskim posodjem in okrasnimi 
predmeti že v 17. stoletju opremljali svoje domove.460 
Uporaba porcelana se razširi predvsem v 19. stoletju.461 
Odlomek krožnika iz gradu Borl (kat. št. 287) je popol-
noma enak krožniku iz servisa, izdelanega v nemškem 
Meissnu v drugi polovici 19. stoletja, ki se nahaja v 
zbirki Narodnega muzeja Slovenije.462 

457  Železnikar, Cevc 2000, 41, kat. št. 17–19.
458  Kos 2005, 8, 12.
459  Kos 2015, 29.
460  Kos 2015, 16–17.
461  Kos 2015, 40.
462  Kos 2015, 64–65.
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O uporabi lončene peči v novem veku pričata od-
lomka dveh oploščenih pečnic (kat. št. 274, 286). 
Oploščene pečnice so se razvile iz skledastih pečnic 
z ravno ploščo in nižjim telesom. Glavna značilnost 
je plošča kvadratne ali pravokotne oblike na sprednji 
strani pečnice, ki je običajno okrašena. Pojavljati so 
se začele v sredini 14. stoletja, od druge polovice 14. 
stoletja naprej pa so močno razširjena oblika pečnic, 
ki je v uporabi še danes. Prve pečnice so bile nelošče-
ne, le-te pa začnejo izginjati po drugi polovici 16. sto-
letja.463 Vse od obdobja okoli leta 1500 so uporabljali 
svinčev lošč zelenih in rjavih barvnih odtenkov, od 
16. stoletja pa so se pojavljale tudi druge barvne nian-
se pečnic.464 Od druge polovice 16. stoletja in začetka 
17. stoletja so se pojavljale tudi večbarvne pečnice.465 
Oba odlomka iz gradu Borl sta izdelana v modelu 
in loščena. Odlomek temno zeleno loščene reliefne 
pečnice je okrašen z rastlinsko motiviko, in sicer je v 
centralnem prostoru upodobljena rozeta, obkrožena 
z borduro (kat. št. 274). Rastlinska motivika je značil-
na predvsem za čas od 16. stoletja naprej, pojavlja pa 
se že prej.466 Pečnice z zelo podobno motiviko so bile 
odkrite med poznosrednjeveškim oziroma zgodnje-
novoveškim gradivom v Ormožu,467 na Prešernovi 
ulici na Ptuju468 in Starem gradu nad Celjem, kjer sta 
pečnici datirani v prvo polovico 16. stoletja.469 Drug 
odlomek je pripadal večji oploščeni pečnici (kat. št. 
286), katere osrednji del nakazuje reliefen okras, ro-
bovi pa so neokrašeni. Prekriva jo rumenkasto rjav 
lošč in sodi v poznejši čas, torej v 17. stoletje ali zelo 
verjetno še kasneje.
Kovinski predmeti so redki. Od delov noše in naki-
ta se v arheoloških kontekstih praviloma ohranijo le 
deli iz anorganskih materialov. Med predmete osebne 
noše iz gradu Borl sodi le majhen ulit ploščat bronast 
gumb z zanko (kat. št. 260). Gumbi so bili na sever-
noevropskem prostoru prisotni že v 9. stoletju,470 v 
splošno uporabo pa so prišli v 13. stoletju in naj bi 

463  Guštin, Horvat 1994, 73.
464  Stopar 1975, 278; Stephan 1991, 35; Tiran 2013, 32–33.
465  Tiran 2013, 33.
466  Stopar 1977, 64.
467  Tomanič Jevremov 1997, sl. 4: 67, sl. 10: 67.
468  Lamut 1993, 610, t. 8; Lamut 1997, sl. 8: 1.
469  Bregant 1997, 34, sl. 24.
470  Fehring 1991, 188; Predovnik et al 2008, 77. 

imeli sprva bolj okrasno kot praktično vlogo.471 Šte-
vilni podobni bronasti gumbi so bili odkriti med zgo-
dnjenovoveškim gradivom Knežjega dvora v Celju.472 
V zgodnjenovoveško obdobje domnevno sodi tudi 
gumb iz gradu Borl, odkrit v plasti SE 037.
Novčne najdbe predstavljajo pomemben vir za pro-
učevanje gospodarske in politične zgodovine ter tudi 
odlično datacijsko sredstvo pri kronološki opredeli-
tvi kontekstov in drobnih najdb v le-teh.473 Odkrita 
sta bila dva novca, srebrni pfenig (slika 45), kovan po 
letu 1511, vendar še za časa vladavine Maximiliana I. 
Habsburškega, ki je vladal med leti 1490/93 in 1519 
(Volilna vojvodina Avstrija pod Ennsom), in denar 
iz leta 1571 (slika 46), ki je bil kovan v madžarskem 
kraju Kremnica (Kraljevina Ogrska) med vladavino 
Maximiliana II. Habsburškega (1564–1576).474 

471  Crowfoot, Pritchard, Staniland 1992, 168; Predovnik et al. 
2008, 77.
472  Guštin, Bressan, Komplet 2001, kat. št. 444–453.
473  Predovnik 2003, 109.
474  Za opredelitev novčnih najdb se zahvaljujemo dr. Andreju 
Šemrovu.

Slika 45 Zgodnjenovoveški pfenig (foto D. Ciglar 
Milosavljević).

Slika 46 Zgodnjenovoveški denar (foto D. Ciglar 
Milosavljević).
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Večina steklenih predmetov iz gradu Borl je prekritih 
z irisom, kar pomeni, da zaradi preperelosti odbijajo 
svetlobo v bisernih oziroma mavričnih barvah. To je 
posledica slabše kakovosti stekla ali pa agresivnega 
okolja, v katerem so bili deponirani, in odraža slab-
še stanje ohranjenosti. Med steklenim gradivom iz 
gradu Borl so se večinoma ohranila ostenja različnih 
posod. V katalog so vključeni ustja in dna novoveš-
kih steklenic (kat. št. 261, 278–284, 289) ter odlomek 
steklenega pihanca (kat. št. 262).
Steklenice na splošno sodijo med najpogostejše najd-
be, znane so že vse od 11. stoletja. Najzgodnejše so 
prosto pihane steklenice, od druge polovice 14. stole-
tja naprej pa se pojavljajo steklenice, pihane v kalup.480 
Eden od najstarejših steklenih izdelkov iz gradu Borl 
je zagotovo steklenica iz brezbarvnega prozornega 
stekla z enostavnim ustjem in nataljeno stekleno nitjo 
pod ustjem (kat. št. 279). Niti na vratovih so se poja-
vile že v 16. stoletju, poleg tega naj bi prvotno služile 
za pritrditev pokrova.481 V 17. stoletju se je ta obroč 
iz niti pomaknil skoraj do roba, ker je bil zdaj čep iz 
plute v celoti vstavljen v vrat in ni več štrlel, za kar pa 
je bil tudi predpogoj izum varovala, ki postane sploš-
no uveljavljeno v tretji četrtini 17. stoletja, posledično 
pa je obroč iz niti potreben za ojačitev.482 Ponekod naj 
bi ta nit opravljala funkcijo pritrdilnega sredstva do 
okoli leta 1730.483 Torej naj bi bila oddaljenost niti od 

480  Stiaffini 1991, 216, 349; Lazar 2001, 77.
481  Dexel 1983, 222, Abb. 256; Glatz 1991, 48; Tarcsay 1999, 51.
482  Dexel 1983, 82; Tarcsay 1999, 52.
483  Scholz 1996, 214; Tarcsay 1999, 52.

Stekleno posodje se na slovenskih srednjeveških 
najdiščih pred 14. stoletjem redko pojavlja, z izjemo 
slovenske Istre in severne Primorske. Po zatonu an-
tičnega sveta je uporaba steklenega posodja v gospo-
dinjstvih močno upadla, v precejšnjem delu Evrope 
celo zamrla, in šele v 13. in predvsem v 14. stoletju 
je postalo steklo ponovno bolj razširjeno ter sčasoma 
tudi dostopnejše širšemu krogu uporabnikov. V tem 
času so severno od Alp nastajale gozdne steklarne, 
ki so pokrivale potrebe lokalnih trgov in od takrat 
stekleno posodje ni bilo več zgolj luksuzna dobrina, 
uvožena iz Sredozemlja. Vendar še nekaj časa ostane 
privilegij bogatejših in pokazatelj prestiža.475 Ključno 
vlogo so v preskrbi Evrope s steklom v visokem in 
poznem srednjem veku odigrale Benetke kot proi-
zvodni in distribucijski center, zelo verjetno tudi Al-
tare pri Genovi.476 Mnogi izdelki iz 14. in 15. stoletja 
so prišli k nam od tam. Stekleni predmeti so bili dra-
goceni, vendar v tem času že običajni del opreme ter 
namiznega servisa plemstva in premožnejšega me-
ščanstva.477 Ni pa jasno, ali je v srednjem veku v Slo-
veniji potekala lastna proizvodnja stekla. Najstarejše 
steklarne se omenjajo šele v 16. stoletju v Ljubljani.478

Stekleno gradivo, odkrito pri raziskavah na gradu 
Borl, je redko (slika 47). Skupaj je bilo odkritih le 71 
odlomkov stekla, kar je še posebej zanimivo glede na 
veliko količino odkritih najdb na najdišču. Za majhno 
količino ohranjenega steklenega gradiva na tovrstnih 
najdiščih je po mnenju Mateje Kos več vzrokov. Eden 
od teh je ta, da je bila v začetku 9. stoletja z dvema 
konciloma prepovedana uporaba steklenega posod-
ja v cerkvah. Drugi vzrok je bil v kemični strukturi 
srednjeveškega stekla. Prepelika, ki je bila uporablja-
na kot topilo in omogoča topljenje steklene mase, 
je namreč manj obstojna od sode in bolj podvržena 
propadu v zemlji. Kljub krhkosti materiala pa Mateja 
Kos domneva, da je bilo stekleno posodje v 15. in 16. 
stoletju že običajna oprema bogatejših domov ter je 
bilo skupaj z drugimi dragocenimi predmeti razsta-
vljeno na kredencah in hranjeno v lesenih skrinjah.479

475  Predovnik 2003, 73.
476  Kos, Žvanut 1994, 8–9; Predovnik 2003, 73.
477  Lazar 2001, 69.
478  Kos, Žvanut 1994.
479  Kos 1995, 191.

Slika 47 Odlomki novoveških steklenic iz plasti SE 004 
(foto D. Ciglar Milosavljević).
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in meščanskih stavbah bistveno spremenila in izbolj-
šala. Pisni viri v Ljubljani prvič omenjajo zasteklje-
vanje oken v neki cerkvi leta 1507.493 Glede na pisne 
vire je mogoče sklepati, da so bila zastekljena okna, 
vsaj v gosposkih prostorih in na gradovih, sredi 16. 
stoletja že civilizacijska norma.494 Odlomke ravnih 
stekel zasledimo na večini slovenskih poznosrednje-
veških in novoveških najdišč, kot so Pohorski dvor,495 
grad Gornji Maribor na Piramidi,496 Celje,497 Knežji 
dvor v Celju,498 grad Šalek,499 dvorec Grinfels,500 Slo-
venj Gradec – gimnazija 1999/2000,501 Ljubljana – 
Šumi,502 Graščina v Polhovem Gradcu,503 Šilentabor 
nad Zagorjem504 itd.
Maloštevilno drobno gradivo iz novoveških in novo-
dobnih faz 4, 5 in 6 je bilo odkrito v različnih nasutjih, 
kjer se meša gradivo različnih obdobij. Predmeti, ki 
se pojavljajo v kontekstih omenjenih faz, dokazujejo 
kontinuiteto poselitve na območju grajskega komple-
ksa vse od začetka 16. stoletja pa vse do 20. stoletja. 

493  Otorepec 1963, 12.
494  Kos, Žvanut 1994, 24.
495  Mihelič 2016, kat. št. 378, 382.
496  Strmčnik – Gulič 1992, T. 1: 1–4, 6–8, T. 2: 13.
497  Lazar 2001, kat. št. 59–60, 66.
498  Lazar 2001, kat. št. 61–65, 67.
499  Brišnik, Ravnikar 1999, T. 34: 306, 312–315.
500  Djura Jelenko 2016, kat. št. 284–287.
501  Lazar 2005, T. 3: 30, 33, 36, 40; Lazar 2017, T. 2: G30, 
G33, G36, G40.
502  Kos 2007, T. 25: 1–10, T. 26: 1–8.
503  Železnikar 2002, t. 2: 11.
504  Bratina 2005, T. 31: 1–5.

roba ustja pokazatelj starosti predmeta.484 Primerjave 
ima med steklenicami iz Knežjega dvora v Celju, da-
tiranimi v prvo polovico 17. stoletja,485 in steklenicah 
iz Dunaja, ki jih Kinga Tarcsay na podlagi oddaljeno-
sti niti od roba ustja datira v 17. oziroma na začetek 
18. stoletja.486 Nekoliko mlajši so odlomki steklenic z 
apliciranimi nitmi oziroma prstani pod ustjem, odkri-
ti v frančiškanskem samostanu v Osijeku, ki izhajajo 
iz prve polovice 18. stoletja.487 
Odebeljen rob ustja steklenice z dolgim vratom in 
ozkim trupom iz prozornega brezbarvnega stekla 
(kat. št. 280) ima primerjave na Dunaju pri ustjih ste-
klenic, za katere predpostavljajo datacijo v 18. stoletje 
in hkrati Kinga Tarcsay meni, da te oblike odebelje-
nih oziroma ojačanih robov predstavljajo naslednjo 
stopnjo v razvoju navojev.488

Steklenice s pravokotnim dnom (kat. št. 278) so zna-
ne iz frančiškanskega samostana v Osijeku, datirane 
v 17. in 18. stoletje.489 
V 18. ali verjetneje 19. stoletje sodijo ostali odlomki 
steklenic, in sicer ustja (kat. št. 261, 280–281) in vi-
soko vbočena dna steklenic (kat. št. 282–284, 289). 
Visoko vbočena dna steklenic, pri katerih je vboklina 
polkrožno zaobljena (kat. št. 283–284, 289), so znana 
predvsem iz 19. stoletja, uporabljali so jih še v 20. 
stoletju. Steklarna v Zagorju ob Savi je takšne stekle-
nice izdelovala v drugi polovici 19. stoletja.490

Za zasteklitev vitrin na pohištvu in oken na arhi-
tekturi so v srednjem in novem veku uporabljali t. 
i. pihance (kat. št. 262). Pihanci so manjše okrogle 
steklene ploščice, ki so jih vložili v svinčene okvir-
je.491 Izdelani so bili s pihanjem, zato imajo na sredini 
majhno obrušeno izbočeno mesto, kjer je steklar od-
maknil železno pihalo. So ročno izdelani, posamezno 
okno jih je lahko imelo tudi do štiristo.492 Z uporabo 
pihancev se je kakovost bivanja v grajskih prostorih 

484  Tarcsay 1999, 52.
485  Lazar 2001, sl. 1: 47, kat. št. 128–129, 132–133.
486  Tarcsay 1999, 51–52, Kat. Nr. 262/F49, 263/F18, 264/
F40, 265/F40, 266/F18.
487  Horvat, Biondić 2007, kat. br. 94–95.
488  Tarcsay 1999, 52, Kat. Nr. 269/F39, 271/F40, 272/F49, 
273/F20.
489  Horvat, Biondić 2007, 131–133, kat. br. 101.
490  Rataj 2017, 197.
491  Lazar 2001, 80.
492  Brišnik, Ravnikar 1999, 44; Kos 2007, 29.
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7 Analize

Rezultati radiokarbonskega datiranja 

Bine Kramberger

Leta 2021 je bilo z arheološkega najdišča grad Borl 
na datiranje z metodo radioaktivnega ogljika 14C po 
postopku AMS v CEntro di Fisica applicata DAta-
zione e Diagnostica (CEDAD) v Lecceju poslanih 
osem vzorcev. Pri izboru vzorcev za datiranje smo 
dali prednost živalskim kostem, deloma pa je bilo da-
tirano tudi oglje, pri katerem je možen efekt starega 
lesa, saj je bilo število vzorcev iz kratkoživih snovi 
v plasteh s prazgodovinskimi najdbami omejeno. 
Doslej je bilo uspešno datiranih sedem vzorcev, en 
vzorec pa je bil slabo ohranjen, zato v nadaljevanju ni 
bil datiran (LTL21446 – vzorec živalske kosti iz plasti 
SE 085). Vzorci se nanašajo na različne kontekste in 
na različna obdobja (slika 48).505

Bakrena doba

Na poselitev v bakreni dobi se nanašata dve dataciji. 
V obeh primerih je bilo datirano oglje. En vzorec je 
iz zasutja jarka SE 088 /089, drugi iz plasti SE 085, ki 

505  Konvencionalne datacije smo kalibrirali z verzijo progra-
ma OxCal, v4.4.4 (Bronk Ramsey 2021) in uporabo kalibracijske 
krivulje, IntCal 20 atmospheric curve (Reimer et al. 2020).

se je nahajala nad jarkom. Izkazalo se je, da je oglje iz 
jarka iz zadnje tretjine 5. tisočletja pr. n. št. (slika 49), 
kar bi lahko ustrezalo nekaterim najdbam iz zasutja 
jarka. Dva odlomka iz jarka smo namreč opredelili v 
lasinjsko kulturo zgodnjega eneolitika (kat. št. 1, 3), 
eden pa je verjetno iz horizonta keramike z brazdas-
tim vrezom (kat. št. 2).
Oglje iz plasti SE 085 se je izkazalo za mlajše, okvir-
no je iz druge polovice 4. tisočletja pr. n. št. oziroma 
iz časa badenske kulture – boleraške stopnje ali kla-
sične badenske kulture (slika 50).506 Edina posoda, ki 

506  Horváth et al. 2008.

Slika 49 14C datacija vzorca oglja iz jarka SE 088/089.

Slika 48 14C AMS datacije z gradu Borl (poročilo: Rif.CEDAD: 2021_0133; 14. 09. 2021).

Vzorec
Kontekst BP δ13C (‰)*

Cal BC/AD 
(68,3%)

Cal BC/AD 
(95,4%)No. Material

LTL21446 živalski zob SE 085 Ni bilo mogoče datirati zaradi slabe ohranjenosti.
LTL21447 oglje SE 085 4568 ± 45 –18.6 ± 0.2 3487–3110 BC 3496–3099 BC
LTL21448 oglje SE 088 5294 ± 45 –19.7 ± 0.2 4230–4049 BC 4312–3988 BC
LTL21449 kost SE 063 774 ± 45 –16.1 ± 4.2 1227–1277 AD 1176–1298 AD
LTL21450 kost SE 081 928 ± 45 –14.2 ± 0.3 1042–1162 AD 1030–1213 AD
LTL21451 kost SE 090 747 ± 45 –15.7 ± 1.2 1229–1289 AD 1213–1385 AD
LTL21452 oglje SE 076 956 ± 45 –20.5 ± 0.1 1031–1156 AD 995–1208 AD
LTL21453 kost SE 027 872 ± 40 –21.3 ± 0.2 1054–1223 AD 1045–1263 AD

LTL21448 R_Date(5294,45)
68.3% probability
4230 (17.1%) 4195calBC
4169 (36.8%) 4090calBC
4081 (14.4%) 4049calBC

95.4% probability
4312 (0.9%) 4303calBC
4250 (86.5%) 4036calBC
4026 (8.1%) 3988calBC
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OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
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jo lahko z veliko verjetnostjo datiramo v drugo polo-
vico 4. tisočletja pr. n. št., je bila sicer odkrita v pla-
sti SE 076, ki se je nahajala nad plastjo SE 085 (kat. 
št. 25), čeprav, kot že rečeno, ni mogoče izključiti, da 
datira v drugo polovico 4. tisočletja pr. n. št. tudi re-
konstruiran vrč iz plasti SE 085 (kat. št. 6), v kolikor 
ni iz prve polovice 3. tisočletja pr. n. št. 
Datacije iz druge polovice 4. tisočletja pr. n. št. so bile 
doslej v Sloveniji pridobljene na koliščarskih nasel-
binah Stare gmajne, Maharski prekop, Spodnje mo-
stišče, Črešnja pri Bistri, Veliki Otavnik 1b in Blatna 
Brezovica.507

Srednji vek

Na radiokarbonsko datiranje so bili poslani tudi štir-
je vzorci živalskih kosti iz srednjeveških plasti. Od 
teh so bili doslej datirani trije vzorci (iz plasti SE 063, 
SE 081, SE 090), za srednjeveškega pa se je izkazal 
tudi vzorec oglja iz plasti SE 076, v kateri so se me-
šale najdbe iz različnih obdobij eneolitika in kot kaže 
tudi poznega neolitika. 
Kot najzgodnejša se je izkazala prav datacija vzorca 
oglja iz plasti SE 076: LTL21452, 1031–1156 cal AD 
(z 68,3% verjetnostjo), oziroma 995–1208 cal AD (s 
95,4% verjetnostjo) (slika 51). Ta datacija – v kolikor 
ne gre za efekt starega lesa ali za infiltriran vzorec – 
nakazuje, da je bila plast SE 076 nasuta na vrh kotanje 
nad umetno narejeno teraso, kjer je bil prazgodovinski 
jarek (SE 088 /089) v času gradnje gradu oziroma naj-

507  Velušček, Čufar 2014.

LTL21447 R_Date(4568,45)
68.3% probability
3487 (5.4%) 3471calBC
3373 (27.9%) 3327calBC
3226 (18.7%) 3183calBC
3156 (16.3%) 3110calBC

95.4% probability
3496 (10.8%) 3438calBC
3379 (38.2%) 3262calBC
3251 (46.5%) 3099calBC
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OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5; Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Slika 50 14C datacija vzorca oglja iz jarka plasti SE 085.

LTL21452 R_Date(956,45)
68.3% probability

1031 (14.3%) 1053calAD
1076 (54.0%) 1156calAD

95.4% probability
995 (1.6%) 1005calAD
1016 (91.0%) 1180calAD
1189 (2.8%) 1208calAD
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OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5; Atmospheric data from Reimer et al (2020)

LTL21450 R_Date(928,45)
68.3% probability

1042 (40.2%) 1108calAD
1115 (28.1%) 1162calAD

95.4% probability
1030 (95.4%) 1213calAD
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OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5; Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Slika 51 14C datacija vzorca oglja iz plasti SE 076.

Slika 52 14C datacija vzorca kosti iz plasti SE 081.

zgodnejših srednjeveških posegov na prostoru grajske-
ga griča. Vendar je presenetljivo, da se z njo prekriva 
datacija, ki se nanaša na vzorec kosti iz višje ležeče pla-
sti SE 081, v kateri je bilo odkrito keramično gradivo, 
ki je bilo opredeljeno v 13. stoletju n. št.: LTL21450, 
1042–1162  cal AD (z 68,3% verjetnostjo), oziroma 
1030–1213 cal AD (s 95,4% verjetnostjo) (slika 52). 
Dataciji vzorcev kosti iz plasti SE 063 in SE 090 
(LTL21449, LTL21451) sta nekoliko mlajši, kažeta na 
13. stoletje (z 68,3% verjetnostjo) (slika 53, 54). Gre 
za čas, v katerega so bile večinoma datirane tudi sre-
dnjeveške najdbe, ki so bile odkrite v plasteh SE 063 in 
SE 090, zato je to tudi najverjetnejši razpon prve faze 
srednjeveške poselitve na gradu Borl. Datacija vzor-
ca kosti iz plasti SE 027 pa pade nekje vmes oziroma 
se prekriva tako z datacijama vzorcev oglja iz plasti 
SE 076 in kosti iz plasti SE 081 kot tudi z datacijama 
vzorcev kosti iz plasti SE 063 in SE 090 (slika 55).
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    Petrografska analiza kamnitih artefaktov 

Tomaž Verbič

Petrografski pregled je obsegal makroskopski pre-
gled, pregled pod terensko in binokularno lupo. 
Kamnine so poimenovane v skladu s standardno 
stratigrafsko in litološko oziroma petrografsko ter-
minologijo. Rezultati pregleda so podani na sliki 56.

Rezultati analize

Kamnita krogla (slika 41) je edini artefakt, izdelan iz 
karbonatne kamnine. Gre za lokalno, zelo pogosto 
prisotno kamnino, peščenjak, sestavljen pretežno iz 
karbonatnih zrn. Vsi ostali artefakti so izdelani iz 
nekarbonatnih kamnin. Za nekatere je očitno, da so 
izdelani iz rečnih prodnikov, zanje sklepamo, da izvi-
rajo iz dravskih naplavin.
Raznolikost rožencev je zelo velika, opredelitev iz-
vornega območja za roženčeva orodja na podlagi 
petrografskega opisa ni možna. Obstoječe študije iz 
različnih območij po svetu kažejo, da so roženčeva 
orodja lahko „prepotovala“ velike razdalje od izvor-
ne surovinske lokacije, tudi več tisoč kilometrov. 
Kremenov peščenjak je med bolj pogostimi klastič-
nimi kamninami v Sloveniji. Večinoma se je v litičnih 
kulturah uporabljal za žrmlje, kasneje pa predvsem 
za bruse. 
Serpentinit je, podobno kot na drugih arheolo-
ških najdiščih, surovina za izdelavo kamnitih sekir. 
Serpentinit, masivna metamorfna kamnina, se po-
javlja na številnih mestih v srednji Evropi, najbliž-
ja najdišča so na Pohorju in na Medvednici, vendar 
nimamo dokazov, da se je proizvodnja na teh dveh 
lokacijah dejansko odvijala. Na drugi strani pa dru-
god po Evropi geokemične analize potrjujejo pove-
zave med izdelki in surovino na nekaterih lokacijah v 
Apeninih, Alpah, Karpatih in Dinaridih. 
Kvarcitni prodniki so pogosti v dravskih naplavinah. 
Razen tega se kvarcit v Sloveniji pojavlja na Pohorju 
in na Koroškem, na Hrvaškem pa najbližje na Med-
vednici.

LTL21453 R_Date(872,40)
68.3% probability

1054 (10.4%) 1075calAD
1157 (57.9%) 1223calAD

95.4% probability
1045 (16.2%) 1086calAD
1092 (2.3%) 1105calAD
1120 (77.0%) 1263calAD
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OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5; Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Slika 55 14C datacija vzorca kosti iz plasti SE 027.

LTL21449 R_Date(774,45)
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OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5; Atmospheric data from Reimer et al (2020)

LTL21451 R_Date(747,45)
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OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5; Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Slika 53 14C datacija vzorca kosti iz plasti SE 063.

Slika 54 14C datacija vzorca kosti iz plasti SE 090.
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Kat. št. 
najdbe / 
slika

Najdišče
Litologija, petrografija, 
geol. stratigrafija

Opombe

1 kat. št. 43
16-0048 
Grad Borl

Roženec.
Raznolikost rožencev je velika, pojavljanje v primarni legi 
povsod po Sloveniji, razen v SV Sloveniji. Tam le kot prodni-
ki v dravskem in murskem produ.

2 kat. št. 35
16-0048 
Grad Borl

Peščenjak. Drobnozrnat, 
kremenov.

Zelo homogen in dobro sortiran, brez razpok, posledično 
kvaliteten material. Glede na obliko gre verjetno za prodnik.

3 kat. št. 29
16-0048 
Grad Borl

Roženec.
Raznolikost rožencev je velika, pojavljanje v primarni legi 
povsod po Sloveniji, razen v SV Sloveniji. Tam le kot prodni-
ki v dravskem in murskem produ.

4 slika 41
16-0048 
Grad Borl

Peščenjak. 
Pogost material v Halozah in gričevnati okolici. Material, ki 
se ga zlahka oblikuje, vendar je relativno slabo obstojen.

Litični, pretežno karbo-
natni. Miocen, verjetno 
»govški peščenjak«.

5 kat. št. 34
16-0048 
Grad Borl

Serpentinit. Kvaliteten material. Najbližja najdišča so na Pohorju in na 
Medvednici, redke prodnike serpentinita najdemo v dra-
vskem produ. Metamorfna kamnina.

6 kat. št. 30
16-0048 
Grad Borl

Peščenjak. Drobnozrnat, 
kremenov.

Zelo homogen in dobro sortiran, brez razpok, posledično 
kvaliteten material. 

7 kat. št. 42
16-0048 
Grad Borl

Vulkanska kamnina. Zelo 
verjetno keratofir ali 
kremenov keratofir. 

Obstojen, trd material. Redke prodnike keratofirja dobimo 
najbližje v dravskem produ, sicer v Sloveniji keratofir pogost 
na Gorenjskem in tudi v pasu osrednje Slovenije (Cerkno – 
Krško).

8 kat. št. 45
16-0048 
Grad Borl

Serpentinit. Metamorfna 
kamnina.

Najbližja najdišča so na Pohorju in na Medvednici, redke 
prodnike serpentinita najdemo v dravskem produ. Nikakor 
ni izključen »uvoz« iz bolj oddaljene okolice.

9 kat. št. 36
16-0048 
Grad Borl

Kvarcit. Metamorfna 
kamnina.

Pogosti prodniki kvarcita so v dravskem produ. Poleg zrn 
kremena so prisotna ploskovno usmerjena zrna sljude, ki 
izražajo šibko foliacijo.

10 kat. št. 31
16-0048 
Grad Borl

Serpentinit. Metamorfna 
kamnina.

Najbližja najdišča so na Pohorju in na Medvednici, redke 
prodnike serpentinita najdemo v dravskem produ. Nikakor 
ni izključen »uvoz« iz bolj oddaljene okolice.

11 kat. št. 33
16-0048 
Grad Borl

Serpentinit. Metamorfna 
kamnina.

Verjetno odlomek sekire. Kvaliteten material. Najbližja 
najdišča so na Pohorju in na Medvednici, redke prodnike 
serpentinita najdemo v dravskem produ. Nikakor ni izklju-
čen »uvoz« iz bolj oddaljene okolice

12 kat. št. 32
16-0048 
Grad Borl

Vulkanska kamnina. Zelo 
verjetno keratofir ali 
kremenov keratofir. 

Obstojen, trd material. Redke prodnike keratofirja dobimo 
najbližje v dravskem produ, sicer v Sloveniji keratofir pogost 
na Gorenjskem in tudi v pasu osrednje Slovenije (Cerkno – 
Krško).

13 kat. št. 28
16-0048 
Grad Borl 

Roženec.
Raznolikost rožencev je velika, pojavljanje v primarni legi 
povsod po Sloveniji, razen v SV Sloveniji. Tam le kot prodni-
ki v dravskem in murskem produ.

Slika 56 Rezultati petrografskih analiz kamnitih artefaktov z gradu Borl.
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    ne na način, da se je abundanca najdb izražala kot šte-
vilo določenih primerkov (Number of  Identifiable Speci-
mens, NISP; Grayson 1984). Pri tem so bili odlomki, 
ki nedvoumno pripadajo isti kosti (npr. drobci med 
arheološkimi izkopavanji razbitih kosti), zavedeni kot 
en primerek (tj. NISP = 1). 
Biometrična študija je bila zastavljena na podlagi po-
datkov, zbranih v skladu s smernicami von den Dri-
escheve (1976). Zaradi pogosto skromnega števila 
merljivih ostankov posameznega skeletnega elemen-
ta so bili v okviru nekaterih analiz metrični podatki 
standardizirani, kar je virtualno povečalo razpoložljiv 
vzorec (cf. Albarella 2002). Standardiziranje je bilo iz-
vedeno v skladu s formulo:

standardizirana vrednost = (x – m) / s,

kjer je x dimenzija primerka z gradu Borl, m in s pa 
povprečje in standardna deviacija iste dimenzije pri 
referenčnem vzorcu. V okviru pričujočega prispevka 
je bil kot referenčni vzorec uporabljeno gradivo iz 
rimskega mesta Gorsium (Madžarska; Bökönyi 1984), 
pri čemer so bili upoštevani le skeletni elementi, za-
stopani z vsaj 30 primerki. S takšnim pristopom naj 
bi zadostili pogoju, da je za izračun povprečne vred-
nosti in standardne deviacije treba operirati z bolj ali 
manj normalno porazdeljenimi (metričnimi) podat-
ki. Obenem je izključitev pičlo zastopanih skeletnih 
elementov iz referenčnega vzorca zmanjšala (odpra-
vila?) neželen vpliv različnega deleža zastopanosti 
samcev, samic in kastratov med ostanki posameznih 
skeletnih elementov. Pričakovati namreč kaže, da so 
med majhnimi vzorci razlike v deležu zastopanosti 
obeh spolov v splošnem večje kot med velikimi.
V okviru proučevanja zastopanost posameznih ana-
tomskih delov živalskega kadavra so bili skeletni ele-
menti razvrščeni v tri kategorije na podlagi kakovosti 
in količine pripadajočega mesa: kategorija A (vklju-
čuje ostanke nosačev, okretačev ter drugih vratnih, 
prsnih in križnih vretenc, lopatic, nadlahtnic, mede-
nic in stegnenic), kategorija B (obsega ostanke lobanj, 
spodnjih čeljustnic, koželjnic, golenic in piščali) ter 
kategorija C (vključuje ostanke zgornjih čeljustnic, 

Dva artefakta sta izdelana iz vulkanske kamnine. 
Makroskopsko jo lahko opredelimo kot keratofir ali 
kremenov keratofir. Sorazmerno redki prodniki te 
kamnine so prisotni v dravskem in savskem produ, 
vendar je to morda najbolj verjeten izvor za omenje-
na artefakta. Keratofir namreč ni tako kakovosten 
material, da bi ga ljudje prenašali na zelo dolge raz-
dalje. Sicer je ta kamnina prisotna na številnih mestih 
v osrednji Sloveniji, proti vzhodu pa v Dinaridih na 
Hrvaškem in v Bosni.

Arheozoološke analize 

Borut Toškan

V zadnjem poldrugem desetletju so se arheozoološke 
raziskave, tj. študije živalskih ostankov z arheoloških 
najdišč, prvič nekoliko celoviteje dotaknile gradiva 
srednjeveškega in (zgodnje)novoveškega obdobja 
(glej npr. Bartosiewicz 2006; Kovač 2013; Poren-
ta et al. 2015, 356–360; Toškan 2011; Toškan 2013; 
Toškan 2015; Toškan 2016; Toškan 2017). Kar ne-
kaj objavljenih izsledkov tovrstnih raziskav osrednjo 
pozornost namenja živalskim ostankom z gradov in 
dvorov, predvsem iz obdobja poznega srednjega in 
zgodnjega novega veka. V geografskem smislu sta 
najbolje raziskani Koroška in osrednjeslovenska re-
gija, podatkov za Podravje in Prekmurje pa praktično 
ni. V tem smislu je predstavitev arheozoološkega gra-
diva z gradu Borl relevantna in dobrodošla.

Metode

Živalske kosti in zobje so bili med izkopavanji po-
birani ročno. Rutinsko smo taksonomsko opredeli-
li ostanke vseh skeletnih elementov z izjemo reber. 
Razlikovanje med ostanki vrst z morfološko zelo 
podobnimi skeletnimi elementi je bilo opravljeno 
bodisi na podlagi ohranjenih vrstno-specifičnih mor-
foloških detajlov (npr. pri razlikovanju med ovco in 
kozo) bodisi z upoštevanjem velikosti najdb (npr. 
pri razlikovanju med divjim in domačim prašičem). 
Kvantitativne primerjave med taksoni so bile izpelja-
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oziroma kokoši (Gallus domesticus). Ob slednjih so bili 
ptiči (Aves) zastopani s še desetimi drugimi kostnimi 
odlomki, izmed katerih najmanj štirje zagotovo ne 
pripadajo petelinu ali kokoši. Na petih kostnih od-
lomkih so bile prepoznane sledi urezov in/ali zase-
kanine; en primerek je obgrizen. 
V kronološkem smislu pretežni del analiziranega gra-
diva sodi v srednji in novi vek (faze 2 do 5), dobrih 
40 primerkov je novodobnih, po en kostni odlomek 
pa je bil odkrit v geološki osnovi (SE 44) in v prazgo-
dovinski plasti SE 85 (faza 1).
Med ostanki drobnice (N = 45) je bilo mogoče do 
ravni vrste opredeliti le slabo tretjino primerkov; 
osem jih pripada ovci (Ovis aries) in pet kozi (Capra 
hircus). Med najdbami prašiča (Sus sp.; N = 56) je raz-
lika v deležu ostankov domačega in divjega prašiča 
veliko očitnejša. Na podlagi velikosti bolje ohranje-
nih najdb (N = 26) je bilo namreč mogoče ugotoviti, 
da so ostanki divjega prašiča izjemno maloštevilni ali 
celó povsem manjkajo (slika 58).
Podatki o zastopanosti posameznih skeletnih elemen-
tov dokazujejo visok delež kosti iz mesatejših delov 

zob, dlančnic, stopalnic, zapestnih kosti, skočnic, pet-
nic in ostalih nartnih kosti ter prstnic).

Splošen oris gradiva

Analizirano arheozoološko gradivo vključuje 726 
(odlomkov) kosti in zob, izmed katerih jih je bilo 
mogoče ožje taksonomsko opredeliti 281 oziroma 
37,7%. V pretežnem deležu gre za ostanke sesal-
cev (Mammalia), 23 najdb pa pripada ptičem (Aves). 
Prepoznani so bili zobje in/ali kosti sedmih različni 
vrst, z veliko verjetnostjo pa bi utegnila biti z naj-
manj dvema odlomkoma zastopana tudi osma vrsta, 
tj. divji prašič (Sus cf. scrofa). Največ najdb pripada 
govedu (Bos taurus), ki mu je bilo skupaj s prav tako 
razmeroma dobro zastopanima drobnico (Caprinae) 
in domačim prašičem (Sus cf. domesticus) pripisanih 
dobrih devet desetin vseh taksonomsko opredeljenih 
kosti in zob (slika 57). Z enim samim odlomkom je v 
gradivu zastopan konj (Equus caballus), tri najdbe pri-
padajo poljskemu zajcu (Lepus europaeus), 13 primer-
kov pa je bilo mogoče z gotovostjo pripisati petelinu 

Slika 57 Živalski ostanki z gradu Borl po posameznih fazah. Seznam SE-jev z živalskimi ostanki: faza 1 (sredina 5. do 
1. pol. 3. tisočletja pr. Kr.) – SE 85; faza 2 (12. in 13. stol. n. št.) – SE 33, 34, 35, 63, 67, 81, 90, 92, 94, 100, 104 
in 110; faza 3 (14. in 15. stol. n. št.) – SE 25, 27, 29 in 48; faza 4 (18. stol. n. št. Do leta 1778) – SE 37 in 42; faza 
5 (po letu 1778) – SE 3 in 4; faza 6 (20. in 21. stol. n. št.) – SE 2. V primeru SE 13 gre za hodno površino, ki je bila v 
uporabi v fazah 3 in 4, zato je podana ločeno.

Slika 58 Ocena deleža domačega in divjega prašiča v gradivu z gradu Borl. Razlikovanje temelji na upoštevanju velikosti 
bolje ohranjenih najdb.

Takson
Geološka
osnova

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 SE 13 Skupaj

Bos taurus 1 41 62 7 21 23 8 163
Caprinae 14 23 4 4 45
Sus sp. 7 41 2 4 1 1 56
Equus caballus 1 1
Lepus europaeus 1 1 1 3
Gallus domesticus 11 1 1 13
Aves (drugo) 5 1 4 10
Neopredeljeno 1 114 253 11 23 16 17 435

Takson
Σ  
ostankov

Pogojno 
opredeljenih

Zanesljivo 
opredeljenih

Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 SE 13 Skupaj

Sus domesticus 56 2 22 62 7 21 23 8 163
Sus scrofa 2 -- 23 4 4 45
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Bartosiewicz 2016, 163). Pri govedu so razlike v za-
stopanosti ostankov posameznih skeletnih elementov 
zanemarljive, z že omenjeno izjemo redkih izoliranih 
zob in zapestnic, nartnic ter prstnic (slika 60). Za os-
krbo gradu z govedino je utegnila biti torej značilna 
razmeroma enakomerna zastopanost praktično vseh 
delov kadavra z izjemo tistih najmanj mesnatih. Do 
zakola in primarnega razkosavanja goved je torej ute-
gnilo nemara res pogosto prihajati kar v bližini gradu, 
kamor bi lahko bile živali prignane žive.
Po drugi strani se je treba zaradi izključno ročnega 
pobiranja živalskih ostankov zavedati, da so ugo-
tovljeni deleži zastopanosti ostankov manjših ži-
vali in manjših skeletnih elementov večjih živali do 
neke mere podcenjeni (Toškan 2015). Ta napaka se 
zagotovo odraža tudi v podatkih iz slike 60. Slab-
šo zastopanost izoliranih zob, zapestnic, nartnic in 
prstnic kaže namreč najverjetneje pripisati prav manj 
učinkovitem pobiranju teh razmeroma majhnih ske-
letnih elementov v primerjavi z ostanki dolgih kosti 
okončin, lopatic in medenice. V tem smislu so po-
menljivi podatki s slike 61, kjer je podana količina 
odkritih ostankov sekalcev, ličnikov, kočnikov ter 

kadavrov, kar je opaziti pri vseh štirih najbolje zasto-
panih vrstah (tj. govedo, ovca, koza, domači prašič). 
Ostanki izoliranih zob in kosti spodnjih delov nog 
(dlančnice, stopalnice, zapestnice, nartnice, prstnice) 
so razmeroma maloštevilne, saj njihov delež pri go-
vedu, drobnici in prašiču nikjer ne presega četrtine 
vseh primerkov (slika 59). Takšna slika ni presenetlji-
va in je v svojem bistvu primerljiva z ugotovitvami, 
pridobljenimi z več drugimi arheozoološkimi študija-
mi prehranskih ostankov s poznosrednjeveških in/ali 
zgodnjenovoveških gradov v tem delu Evrope (glej 
npr. Toškan 2013, 85, sl. 7.6; 2016, 191; Bartosiewicz 
2016, 163–166).
Podatke s slike 59 bi bilo načeloma mogoče razumeti 
na način, da je bil gradu Borl večinoma oskrbovan z 
že vsaj deloma razkosanimi kadavri goveda, drobnice 
in prašiča. V kolikor bi se namreč zakol in/ali primar-
no razkosavanje praviloma izvajala v okviru grajskega 
kompleksa, bi kazalo pričakovati boljšo zastopanost 
kulinarično sicer razmeroma nezanimivih ostankov 
glave in (predvsem) spodnjih delov nog. Odkritje 
posameznih primerkov tudi teh skeletnih elementov 
nakazuje, da so se tovrstne aktivnosti na gradu sicer 
občasno vendarle utegnile odvijati, večinoma pa je do 
tega torej domnevno vendarle prihajalo ob njem – v 
kolikor bi živino h gradu prignali živo – oziroma po 
podložnih vaseh. 
Med ostanki prašičev in drobnice se zdi v tem smis-
lu pomenljiva prevlada dolgih kosti obeh parov 
okončin, medtem ko so tako najdbe lopatic in vre-
tenc (oboji kategorija A), kakor tudi izolirani zobje 
in odlomki skeletnih elementov spodnjega dela nog 
(oboji kategorija C) bistveno manj številni (slika 60). 
Predstavljeni vzorec zastopanosti bi namreč lahko 
pričal o preferenčnem oskrbovanju grajskih shramb 
z domnevno že predpripravljenimi (tj. dimljenimi, 
soljenimi) plečeti, stegni, podlaktmi in golenmi (cf. 

Slika 59 Zastopanost skeletnih elementov iz najbolj (kategorija A), srednje (kategorija B) in najmanj (kategorija C) 
mesnatih delov telesa goveda, drobnice in prašiča v gradivu z gradu Borl.

Slika 60 Zastopanost izbranih skeletnih elementov goveda, 
drobnice in prašiča v gradivu z gradu Borl.

Takson Kategorija A Kategorija B Kategorija C Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 SE 13 Skupaj
Bos taurus 72 49 41 62 7 21 23 8 163
Caprinae 12 28 5 23 4 4 45
Sus sp. 19 26 11 41 2 4 1 1 56

Skeletni 
element

Bos 
taurus

Caprinae Sus  
cf. domesticus

Vertebrae 19 2 1
Scapula 13 -- 2
Humerus 16 2 7
Radius 11 8 5
Ulna 2 4 9
Metacarpalia 10 -- 1
Ossa coxae 13 4 3
Femur 13 4 5
Tibia 17 10 9
Metatarsalia 8 3 3
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pet primerkov golenonartnic. Vse naštete najdbe so 
bile odkrite v polnilu jame za peč (SE 25), skupaj s 
še štirimi od vsega skupaj petih taksonomsko ožje 
neopredeljenih ostankov drugih vrst ptičev. Eden 
izmed njih je ožgan, enako pa velja tudi za osem 
najdb goveda, šest ostankov drobnice in 15 primer-
kov prašiča iz istega konteksta. Večinoma je kostnina 
tega gradiva črna (zoglenela), kar pomeni, da so bile 
obravnavane najdbe za krajši čas izpostavljene raz-
meroma šibkemu ognju. Drugod na izkopnem polju 
kosti s sledmi izpostavljenosti ognju niso bile odkrite.

Starostna struktura

Vpogled v starostno strukturo živali, ki so s svojimi 
ostanki zastopane v gradivu z gradu Borl, v precejšnji 
meri omejuje skromno število zbranih zob. Najbolj 
reprezentativne ocene starosti osebka ob poginu ozi-
roma zakolu je namreč mogoče pridobiti z analizo 
obrabe žvekalne površine (predvsem) spodnjih lični-
kov in kočnikov. Alternativni pristop sloni na podat-
kih o pogostnosti pojavljanja kosti s še nezraščeno 
epifizo oziroma nezraščenima epifizama,508 vendar 
so rezultati tu manj izpovedni. Omogočajo namreč 
le vpogled v to, ali je neka žival poginila pred sta-
rostjo, pri kateri se dana epifiza dokončno zraste z 
diafizo, ali po njej.509 Podatkov o deležu še ne v celoti 
osificiranih kosti je bilo pri gradivu z Borla mogoče 
pridobiti vsega skupaj skoraj petdeset (izoliranih zob 
in odlomkov čeljustnic z ohranjenimi zobmi le 17). 
Sintetični vpogled vanje za govedo, drobnico in pra-
šiča je podan na sliki 62.
Najzanimivejša ugotovitev se bržčas nanaša na raz-
meroma visok delež ostankov telet med govejimi 
najdbami iz visokosrednjeveške faze 2, kjer je bilo 
primerkov s še nezraščeno epifizo dvakrat toliko kot 
tistih, kjer se je osifikacija že v celoti zaključila. Med 
gradivom iz poznosrednjeveške faze 3 je najdb telet 
manj, čeprav so sicer še prisotne. Med novoveški-
mi govejimi kostmi takšnih, kjer epifiza še ne bi bila 
zraščena, ni. 

508 Cf. Silver 1972.
509 Toškan 2016b, 113.

Slika 61 Količina najdb nekaterih manjših skeletnih 
elementov goveda, drobnice in prašiča v gradivu z gradu Borl.

Bos taurus
Sekalci Ličniki Kočniki 1. prstnica 2. prstnica

(>2 cm) (>2 cm) (>5 cm) (>4 cm) (<4 cm)

0 0 3 4 1

Caprinae

Sekalci Ličniki Kočniki 1. prstnica 2. prstnica

(<2 cm) (<2 cm) (<3 cm) (<4 cm) (<3 cm)

0 0 0 0 0

Sus sp.
Sekalci Ličniki Kočniki 1. prstnica 2. prstnica

(>4 cm) (<2 cm) (<4 cm)    (>4 cm)    (<3 cm)

2 0 0 0 0

prvih in drugih prstnic goveda, drobnice in prašiča. 
Med naštetimi skeletnimi elementi, ki sicer vsi sodi-
jo med najmanjše v okostju in brez izjeme pripadajo 
delom telesa z minimalno količino mehkih tkiv, so 
namreč večji zobje (tj. goveji kočniki, prašičji sekalci) 
bolje zastopani od manjših (tj. goveji sekalci, ličniki, 
ovčji oziroma kozji zobje, ličniki in kočniki prašiča), 
razmeroma velike prstnice goveda pa bolje od znat-
no manjših prstnic drobnice in prašiča. Še več! Med 
ostanki goveda je prvih prstnic več od drugih, ki so 
približno polovico manjše. Pri tem prisotnost štirih 
primerkov govejih tretjih prstnice priča o tem, da 
manjša zastopanost drugih prstnic ne more biti pos-
ledica morebitnega svojevrstnega kosanja parkljev 
teh živali ravno na meji med prvo in drugo prstnico, 
pri čemer bi bil skrajno končni del nog nato na mestu 
zavržen. Bolj verjetno je, da ugotovljena slika odraža 
manj učinkovito vzorčenje manjših drugih prstnic v 
primerjavi z večjimi prvimi.
Zadnji komentar v tem razdelku je namenjen ptičjim 
ostankom. Med temi prevladujejo kostni odlomki pe-
telina oziroma kokoši, pri čemer so najbolje zastopa-
ne dolge kosti zadnjih okončin skupaj z nadlahtnica-
ma. Seznam tej vrsti z zanesljivostjo pripisanih najdb 
namreč vključuje po en fragment nadlahtnice, mede-
nice, in nartnostopalnice, dva odlomka stegnenice in 
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Tovrstnih podatkov za drobnico in prašiča je manj, 
zato je skromnejša tudi njihova izpovednost. Kljub 
temu se zdi smiselno poudariti, da med najdbami 
ovc in koz ne popolnoma osificirani primerki v celo-
ti manjkajo, med prašičjimi kostmi pa je takšnih kar 
polovica. Pri prašičih, katerih meso je bilo dostavlje-
no na grad Borl, je bila povprečna starost ob zakolu 
bržčas znatno nižja kot pri drobnici.

Diahrone spremembe

Razmeroma ozko zamejen kronološki okvir posame-
znih srednjeveških in novoveških faz, opredeljenih 
na podlagi izsledkov izkopavanj iz leta 2019, omo-
gočajo osvetlitev nekaterih diahronih sprememb v 
vlogi najpomembnejših živalskih vrst na gradu Borl 
v obdobju med 12. in 15. stoletjem (fazi 2 in 3) ter 
v novem veku po letu 1778 (faza 5). Iz drugih faz je 
zbranega arheozoološkega gradiva za podobno anali-
zo žal premalo (slika 57).
Najočitnejša razlika med gradivom srednjeveških 
faz 2 in 3 ter novoveške faze 5 je v deležu ostankov 
prašiča v primerjavi z govedom. Slednje je sicer naj-

bolje zastopana vrsta skozi celotno proučevano ob-
dobje (tj. faze 2 do 6), vendar dosega med gradivom 
iz poznosrednjeveške faze 3 daleč najnižji delež. Po 
drugi strani je številnost prašičjih ostankov v tej isti 
fazi največja, medtem ko je delež drobnice najvišji v 
visokosrednjeveški fazi 2. Pomembno je poudariti, da 
resnično relevantnih diahronih razlik v zastopanosti 
skeletnih elementov iz bolj (kategoriji A in B) ter 
manj mesnatih delov telesa (kategorija C) ni zaznati, 
vsaj ne pri govedu, ki mu je bilo edinemu v vsaki od 
faz pripisanih vsaj nekaj najdb (slika 63).
Pri prašiču in drobnici ni zaznati znatnejših medfa-
znih razlik v starostni strukturi (slika 62). Ovce in 
koze, ki so bile dobavljene na grad Borl, so bržčas 
najprej nekaj let izkoriščali za pridelavo mleka in runa 
ter jih šele nato poslali v zakol kot vir hrane. S prašiči 
je bilo bržčas drugače. Njihova bistveno nižja pov-
prečna starost ob zakolu priča o tem, da je bila reja 
usmerjena izključno v maksimiranje iztržka okusne-
ga, sočnega in mehkega mesa razmeroma mladih pri-
merkov. Pri govedu je na podlagi sicer pičlega števila 
podatkov mogoče sklepati, da se je starost dobavlje-
nih živali na prehodu iz faze 2 v fazo 3 v povpre-

Slika 62 Število kosti goveda, drobnice in prašiča z gradu Borl z nezraščenima epi- in diafizo po starostnih skupinah. 
Posamezno skupino sestavljajo skeletni elementi, ki popolnoma osificirajo pri isti ontogenetski starosti (tj. v prvem, drugem, 
tretjem ali po tretjem letu življenja). Podatke o časovnem poteku zraščanja epi- in diafiz podaja Silver (1972).

Starost živali
ob zakolu/pogi-
nu (v letih)

Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5
Epifiza ni 
zraščena

Epifiza 
zraščena

Epifiza ni 
zraščena

Epifiza 
zraščena

Epifiza ni 
zraščena

Epifiza 
zraščena

Epifiza ni 
zraščena

Epifiza 
zraščena

  Bos taurus
0 – 1
1 – 2 1 2 3 2 1
2 – 3 1 1 2 2 1
nad 3 4 3 1

  Caprinae
0 – 1 1 1
1 – 2 1 1
2 – 3 1
nad 3 4 1

  Sus sp.
0 – 1
1 – 2 3
2 – 3 2 1 1
nad 3 2 1
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iz faze 3. Na podlagi izmerka njene največje dolžine 
(tj. 188,0 mm) je bilo mogoče višino ob vihru pripa-
dajoče živali oceniti na 99,2 cm. Pri tem kaže spričo 
vrednosti indeksa vitkosti511 (tj. 10,9) in Nobisove-
ga indeksa512 (tj. 19,1) domnevati, da je obravnavana 
stopalnica pripadala samici, torej kravi. Več podatkov 
o diahronih spremembah v velikosti goveda, ki je s 
kostnimi ostanki zastopano v srednjeveškem in no-
voveškem gradivu z gradu Borl, je bilo mogoče pri-
dobiti z analizo tistih metričnih podatkov, ki so bili 
zajeti na delno poškodovanih kosteh. Na sliki 64 so 
standardizirane vrednosti izmerkov širinskih dimen-
zij govejih dolgih kosti okončin in skočnic prikazane 
grafično, pri čemer je mogoče ugotoviti, da so bile te 
živali v času srednjega veka (fazi 2 in 3) v povprečju 
manjše od tistih iz novega veka po letu 1778 (tj. faza 
5). Podatki za fazo 4 žal manjkajo, so pa trije na voljo 
za hodno površino SE 13, ki je bila v uporabi v fazah 
3 in 4. Njihove standardizirane vrednosti se umeščajo 
med povprečji za fazi 2 in 3 na eni strani ter fazo 5 na 
drugi. Ugotovitev nakazuje, da je do znatnejšega po-
večevanja telesne velikosti pri govedu z obravnava-
nega območja najverjetneje prišlo ob samem koncu 
poznega srednjega veka oziroma – še verjetneje – v 
zgodnjem novem veku (slika 64). Pri tem je očitno, 
da je bilo govedo skozi vso obravnavano obdobje 
očitno manjše od tistega iz rimskega časa (slika 64: 
glej označbo za povprečno vrednost pri rimskodob-
nih živalih).

Razprava

Arheozoološka študija srednjeveškega in novoveš-
kega gradiva z gradu Borl je pokazala, da je v teda-
nji prehrani prebivalcev gradu močno prevladovalo 
meso domačih živali, predvsem goveda. V tem smis-
lu je treba kot edino izrazitejšo posebnost izpostaviti 
razmeroma visok delež prašičjih najdb v gradivu iz 
poznosrednjeveške faze 3. Razložiti ga je mogoče z 

511 Indeks vitkosti je opredeljen kot količnik med najmanjšo 
širino diafize dlančnice ali stopalnice in njeno največjo dolžino, 
pomnožen s sto.
512 Nobisov indeks je opredeljen kot količnik med največjo 
širino proksimalnega dela dlančnice ali stopalnice in njeno najve-
čjo dolžino, pomnožen s sto.

čju nekoliko dvignila. Gradivo iz 12. in 13. stoletja 
namreč vključuje bistveno višji delež dolgih kosti s 
še nezraščeno epifizo kot je bilo to ugotovljeno za 
poznejše obdobje (slika 62). S ščepcem špekulativno-
sti bi razlog za ugotovljen trend lahko poiskali v tem, 
da je postala v poznem srednjem veku pomembnejši 
kazalec kulinaričnega presežka svinjina, medtem ko 
je bila v visokem srednjem veku v tem smislu bolj v 
ospredju teletina.
Drug zanimiv segment v arheozooloških podatkih 
zaznanih diahronih sprememb se nanaša na velikost 
živali, predvsem na velikost številčno najbolje zasto-
panega goveda. Najnazornejši način prikaza telesne 
velikosti v arheozoologiji je ocena višine ob vihru, ki 
pa jo je mogoče izračunati le v primeru dolgih kosti 
z ohranjeno največjo dolžino.510 V gradivu z Borla je 
bila taka kost odkrita le ena in sicer goveja stopalnica 

510 Cf. Matolcsi 1970.

Faza Parameter Bos taurus Caprinae Sus sp.

2

Kategorija A 15 4 1
Kategorija B 16 8 4
Kategorija C 10 2 2
NISPB. taurus 41 14 7
%NISPΣ 66% 23% 11%

3

Kategorija A 29 3 15
Kategorija B 14 19 19
Kategorija C 19 1 7
NISPCaprinae 62 23 41
%NISPΣ 49% 18% 33%

4

Kategorija A 3 -- 1
Kategorija B 2 -- --
Kategorija C 2 -- 1
NISPB. taurus 7 -- 2
%NISPΣ ≈80% 0% ≈20%

5

Kategorija A 13 2 2
Kategorija B 2 1 1
Kategorija C 6 1 1
NISPSus sp. 21 4 4
%NISPΣ ≈70% ≈15% ≈15%

Slika 63 Podatki o številu ostankov goveda, drobnice in 
prašiča v gradivu iz faz 2–5 z Borla. Podani so tudi deleži 
zastopanosti vsakega od treh taksonov in pogostnost pojavljanja 
skeletnih elementov iz najbolj (kategorija A), srednje (kategorija 
B) ter najmanj mesnatih delov kadavra (kategorija C).
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grad Smlednik (Toškan 2013, sl. 7.1) južno obrobje 
obrambnega Schulthauzingerjevega stolpa v Slovenj 
Gradcu (Snoj 1995, sonda B; cf. Toškan 2017, 90) in 
dvorec Grinfels na Ravnah (SE 908; Toškan 2016a, 
sl. 3). Temu bi utegnilo biti tako zaradi dejstva, da so 
z gradom Borl v 14. in 15. stoletju med drugim up-
ravljali madžarski plemiči. Visoka kulinarična in sim-
bolna vrednost svinjine je bila namreč v (poznem) 
srednjem veku prisotna predvsem na območjih, ki 
jih je znotraj Svetega rimskega cesarstva poseljevalo 
prebivalstvo nemške narodnosti. V nasprotju s tem je 
bilo pri Madžarih tradicionalno bolj v ospredju uživa-
nje ovčjega mesa (Audoin-Rouzeau 1995, 299–300; 
Bartosiewicz 2016, 172).
Alternativni, v svojem bistvu vsekakor bolj trivialen 
razlog za razmeroma nizek delež prašičjih ostankov v 
gradivu z gradu Borl iz poznosrednjeveške faze 3 bi 
se utegnil navezovati na suboptimalno reprezentativ-
nost razpoložljivega arheozoološkega gradiva. Skup-
no število zbranih živalskih ostankov na posamezno 
fazo je namreč razmeroma pičlo, v primerjavi s celot-
no površino grajskega kompleksa pa je skromno tudi 
območje arheološkega posega. Treba se je torej zave-
dati, da bi utegnila biti ob analizi bogatejšega arheo-
zoološkega gradiva in/ali gradiva, ki bi bilo pobrano 
na več različnih mestih znotraj grajskega kompleksa, 
ugotovljena kvantitativna razmerja med posamezni-
mi živalskimi vrstami vendarle nekoliko drugačna. 

vlogo svinjine v tedanjem času, ki je veljala za zelo 
cenjeno vrsto mesa (Baker, Clark 2003, 64–65; Bar-
tosiewicz 1999, 144; Adamson 2004, 83). Čeprav gre 
za vzrejno sorazmerno nezahtevno vrsto, primerno 
celo za rejo znotraj posameznega mestnega gospo-
dinjstva (Bartosiewicz 2003, 187–188), je namreč 
prašičereja v večjem obsegu zahtevala dostop do goz-
dov, kjer so se te živali prosto pasle (Ervynck 2004, 
217). Na Slovenskem je zato prašič v poznosrednje-
veških plasteh relativno številčno zastopan skoraj 
samo v kontekstih, povezljivih s posvetnimi objekti 
višjega statusa, predvsem gradovi in dvor(c)i (Snoj 
1995: sonda B; Toškan 2013, 80–86 in tam navedena 
literatura; 2016a; Porenta s sod. 2015, 362). Uživa-
nje in seveda posredno tudi ponujanje svinjine je v 
tedanjem času torej služilo kot svojevrsten statusni 
simbol. Pomembno je opozoriti, da je sicer tudi med 
gradivom iz faze 3 najbolje zastopan takson govedo 
ter da je spričo očitne razlike v telesni masi slednjega 
v primerjavi s prašičem govedina na gradu Borl zelo 
verjetno ostajala najpogosteje zaužito meso skozi 
celotno proučevano obdobje od 12. stoletja do no-
vega veka (tj. faze 2 do 5). Porast v deležu ostankov 
prašiča med najdbami iz faze 3 je tudi sicer nekoliko 
skromnejši od tistega, ki je bil za okvirno isto arhe-
ološko obdobje ugotovljen na nekaterih drugih so-
rodnih najdiščih jugovzhodnoalpskega prostora, kot 
so dvor v Šentvidu pri Stični (Porenta s sod. 2015), 

Slika 64 Grafični prikaz 
standardiziranih vrednosti 
izmerkov širinskih dimenzij 
pri dolgih kosteh (tj. koželjnice, 
dlančnice, golenice, stopalnice) 
in skočnicah goveda iz gradiva 
z Borla za faze 2, 3 in 5 ter 
SE 13.
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študija živalskih kosti. Med njimi sta tudi gradova iz 
Lendave in z vasice Grad na Goričkem.516

Zadnji komentar namenjen oceni telesni velikosti ži-
vali, predvsem goveda. Kot je bilo v preteklosti že 
pokazano, je plečna višina srednjeveških goved ko-
maj presegala meter. Edina razpoložljiva tovrstna 
ocena z gradu Borl takšni tezi ne nasprotuje. To po-
meni, da se je na Slovenskem povprečna višina ob 
vihru pri tem domestikatu z rimskodobnih 123 cm 
(razpon vrednosti: 108,8–140,7 cm; N = 101; Toškan 
2013b, 45–47) v nekaj stoletjih znižala za petino.517 
Do ponovnega, čeprav blagega porasta velikosti go-
veda naj bi prišlo šele konec 16. in v 17. stoletju, ko 
pisni viri navajajo živali s plečno višino na ravni 120 
cm.518 Arheozoološko je bilo to domnevo doslej mo-
goče potrditi le na podlagi raziskav s koroških naj-
dišč.519 Čeprav zbir razpoložljivih podatkov ni bogat 
se zdi, da je bila časovnica navedenega procesa zelo 
podobna tudi na Ptujskem.

Zaključek

Študija živalskih ostankov z gradu Borl je ponudila 
vpogled v prehranske navade prebivalcev gradu v 
času srednjega in novega veka. V skladu s pričako-
vanji so rezultati pokazali na večinsko zastopanost 
kosti in zob domačih živali, predvsem goveda. Vi-
sok status plemstva se domnevno odraža v znatnem 
deležu telet med gradivom iz visokosrednjeveške 
faze 2, nakazanem porastu poseganja po svinjini 
med poznosrednjeveško fazo 3 in prisotnostjo ptič-
jih kosti – tako kokošjih, kot od taksonomsko sicer 
ožje neopredeljenih divjih ptic – v času poznega sre-
dnjega in novega veka (faze 3 do 5). Ostanki divjadi 
so maloštevilni. Na podlagi podatkov o zastopanosti 
različnih skeletnih elementov je bila postavljena teza, 
da so prašičje in ovčje oziroma kozje meso na grad 
pogosto dostavljali v obliki že predhodno pripravlje-
nih porcij (npr. soljena(?) ali dimljena(?) pleča, ste-
gna, podlakti in goleni), medtem ko naj bi govedo 
večkrat klali in primarno razkosali šele v neposredni 

516 Toškan 2013, 82–83.
517 Bartosiewicz 2006, 462.
518 Zwitter 2014, 216, 217.
519 Toškan 2017.

Da dokumentirane diahrone spremembe v deležu 
zastopanosti goveda, drobnice in prašiča bržčas niso 
predvsem plod naključja zaradi (pre)skromnega vzor-
ca je mogoče sklepati na podlagi podatkov za gradivo 
iz obeh novoveških faz (tj. fazi 4 in 5). Delež prašiča 
je tu namreč zopet nekoliko nižji, goveji ostanki pa 
vnovič nekoliko številnejši. Manj pogosto poseganje 
po svinjini s strani poznosrednjeveškega in zgodnje-
novoveškega plemstva v jugovzhodnoalpskem pro-
storu je bilo že ugotovljeno tudi na Koroškem513 in 
v osrednji Sloveniji.514 Zdi se, da je zaradi povečane 
ponudbe svinjine na zgodnjenovoveških tržnicah ta 
postopoma izgubila pridih prestižnosti. Po prefinje-
nosti so jo nadomestili fazani, jerebice in druge ptice, 
sadje ter predvsem velika poraba tedaj še zelo dragih 
začimb. Tudi glavni poudarek gosposke mize ni bil 
več namenjen veliki količini ponujenih živil, pač pa 
pripravi jedi, njihovi obliki, videzu in barvi, obred-
nosti postrežbe, načinu predstavitve jedi, »lepemu ve-
denju« gostov pri mizi ipd.515 Arheozoološki podatki 
za grad Borl takšno razlago med drugim posredno 
podkrepljujejo tudi z več najdbami kokoši in posa-
meznih taksonomsko ožje neopredeljenih divjih ptic 
med gradivom iz poznosrednjeveške faze 3 ter novo-
veških faz 4 in 5.
Med manj pričakovane izsledke predstavljene arhe-
ozoološke študije sodi skorajšnja odsotnost lovnih 
vrst sesalcev. Z izjemo treh kostnih odlomkov zajca 
(faze 3, 5 in 6) ter morda dveh najdb divjega prašiča 
(faza 4) namreč ostanki divjadi niso bili prepoznani. 
Divjačina je bila, podobno kot svinjina, v srednjem 
veku razumljena kot okusna in prestižna vrsta mes-
ne hrane. Zaradi slabega vpogleda v paleookolje širše 
okolice gradu Borl v času srednjega in novega veka, 
je težko oceniti, v kolikšni meri pičlost kosti lovnih 
vrst odraža siceršnjo maloštevilnost teh živali v te-
danji krajini. Divjad je sicer zastopana na praktično 
vseh srednjeveških in/ali novoveških gradovih in 
dvor(c)ih pri nas, kjer je bila izpeljana arheozoološka 

513 Toškan 2016a, 186–188; Toškan 2017, 90.
514 Toškan 2013a, 85–86; Porenta s sod. 2015, 362.
515 Jerenec 2006.
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    bližini gradu. Telesna velikost domačih živali je bila 
v srednjem veku skromna; plečna višina goveda se 
je, denimo, gibala okrog enega metra (Bartosiewicz 
2006; glej tudi Toškan 2017 in tam navedena literatu-
ra). Prve sledi vnovičnega porasta velikosti teh živali 
so v gradivu z gradu Borl zaznavane med najdbami iz 
novoveškega obdobja. 
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8 Sklep

Evgen Lazar, Monika Arh, Bine Kramberger

Arheološke raziskave na območju sanacije brežine, 
zidu in terase na gradu Borl so bile izvedene med ja-
nuarjem in majem 2019. Med raziskavami smo odkri-
li in dokumentirali 118 stratigrafskih enot. Skupaj so 
predstavljale približno 1000 m3 arheoloških struktur 
in plasti, ki smo jih med izkopavanji s stratigrafsko 
metodo raziskali in odstranili.
Na podlagi odkrite stratigrafije in drobnih najdb ter 
s pomočjo že znane stavbne zgodovine gradu Borl 
smo arheološke ostaline razvrstili v šest faz ter pla-
sti geološkega nastanka. Geološko podlago na naj-
dišču predstavlja peščenjak, ki smo ga dokumentirali 
po celotnem izkopnem polju. Površina peščenjaka je 
padala proti severu. V severnem delu kleti sta nad 
kamnito geološko osnovo ležali peščeni plasti, ki sta 
verjetno nastali s preperevanjem površine kamnite 
geološke podlage. 
V severnem delu kleti smo neposredno nad geološko 
osnovo odkrili ostaline prazgodovinske poselitve. 
Tukaj je bil odkrit ostanek jarka (SE 088/089), ki je 
potekal v smeri severozahod–jugovzhod. Domneva-
mo, da je predstavljal jarek negativ lesenega temelja 
objekta, ki je imel izravnano hodno površino, ali pa 
je služil za leseno konstrukcijo, s katero je bil utrjen 
rob terase. Domnevo o leseni gradnji potrjuje tako 
polnilo jarka, ki je bilo polno rdeče ožgane prsti in 
oglja, kot tudi plast trdo ožgane gline SE 087, ki je 
prekrivala vzhodni konec jarka. Plast ožgane gline je 
bila debela do 0,70 m in njen južni rob je potekal 
po liniji južnega roba jarka, kar verjetno nakazuje na 
povezavo plasti in jarka. Morda je kompaktna ožga-
na glina predstavljala ostanke butane stene, ilovnate-
ga stenskega premaza ali zbitih tal hiše. Kaže pa na 
obstoj objekta ali utrditev terase na površini, ki na-
ravno pada oziroma se spušča proti severu. Nad jar-
kom in ožgano plastjo smo odkrili še nasutja oziro-
ma plasti s prazgodovinskimi najdbami. V vzhodnem 

koncu severnega dela kleti smo odkrili tudi manjšo 
prazgodovinsko jamo.
V vseh plasteh s prazgodovinskimi najdbami smo 
odkrili veliko ožgane gline (hišni lep) in raznovrstne 
keramične najdbe, ki pa so precej fragmentirane in 
premešane. Odkrite ni bilo nobene zgostitve najdb. 
Primerjalne analize, podprte z radiokarbonskim dati-
ranjem, kažejo, da je bil vrh griča obiskan ali poseljen 
že v 5. tisočletju pr. n. št., verjetno že v času poznega 
neolitika, najkasneje pa na koncu 5. tisočletja pr. n. 
št., v času lasinjske kulture iz zgodnje bakrene dobe. 
Ni povsem jasno, ali so iz zgodnje bakrene dobe os-
tanki lesene konstrukcije (domnevne hiše ali utrjene 
terase), kar bi bilo možno glede na del najdb in 14C 
datacijo, ali je hiša iz prve polovice 4. tisočletja pr. n. 
št. Slednje nakazuje odlomek sklede iz horizonta ke-
ramike z brazdastim vrezom (torej iz srednje bakrene 
dobe ali srednjega eneolitika), ki je bil odkrit skupaj 
z odlomki lončenine lasinjske kulture v zasutju jarka. 
Da je bil v 5. tisočletju pr. n. št. in nato v prvi polovici 
4. tisočletja pr. n. št. vrh grajskega griča obljuden, ka-
žejo tudi nekateri keramični odlomki iz plasti SE 085 
in SE 076, ki sta se nahajali nad jarkom.
Poleg najdb iz 5. in prve polovice 4. tisočletja pr. n. 
št. pa so bile v plasteh nad ostanki lesene konstrukci-
je na gradu Borl odkrite še najdbe iz druge polovice 
4. tisočletja pr. n. št. (badenska kultura oziroma bo-
leráz) in značilne najdbe vučedolske kulture iz pozne 
bakrene dobe oziroma druge četrtine 3. tisočletja pr. 
n. št. Gre za pomembno odkritje, saj tovrstnih najdb 
v severovzhodni Sloveniji in na splošno izven Lju-
bljanskega barja do danes nismo poznali. Da je bilo 
območje griča poseljeno v času badenske kulture, na-
kazuje tudi radiokarbonska datacija.
Nad prazgodovinskimi ostalinami smo odkrili in do-
kumentirali ostanke prvotnega grajskega objekta. Na 
obstoj pravokotnega ali kvadratnega stolpa na robu 
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    za tramove, ki so bila izklesana v skalnato geološko 
podlago. Ob južnem licu zidu SE 005 pa smo v hodni 
površini faze III odkrili tri stojke. Vseh osem struk-
tur je imelo očitno enako funkcijo in so nastale isto-
časno. Najverjetneje so nastale ob izgradnji lesenega 
nadstropja oziroma konstrukcije, ki je nosila leseno 
nadstropje nad kletjo. V severnem delu kleti je bilo 
za hodno površino uporabljeno zbito premešano na-
sutje. Nad oziroma na njem so se nahajale tanjše pre-
mešane plasti, predvsem žganinske. Prevladovale so 
v severozahodnem delu severnega kletnega prostora, 
kjer smo odkrili odprtino v zidu, za katero smo sprva 
domnevali, da je jašek za odvodnjavanje. Izkazalo pa 
se je, da gre verjetno za dimnik peči, katere ostaline 
smo odkrili v jami, izkopani za peč. V polnilu le-te 
smo odkrili veliko srednjeveške lončenine. Okoli peči 
smo odkrili deloma ohranjen tanek maltni estrih, ki 
je bil položen neposredno na ostanke lesa. Odkri-
to drobno gradivo tretje faze sodi večinoma v po-
znosrednjeveško obdobje oziroma 14. in 15. stoletje.
Fazo IV smo interpretirali kot starejšo oziroma prvo 
novoveško fazo in jo povezujemo z baročnimi grad-
benimi posegi na gradu v 18. stoletju. V južnem delu 
kleti je bilo v tem času nasuto nasutje, s katerim so 
dvignili nivo tal in na njem uredili hodno površino. 
Nasutje leži neposredno nad geološko osnovo in de-
loma na srednjeveških ostalinah. V severnem delu 
kleti tega nasutja in dviga hodne površine ni bilo. Tu-
kaj je ostala hodna površina enaka kot v srednjem 
veku, in sicer jo je predstavljala zbita glina oziroma 
ilovica. V 18. stoletju so vanjo vkopali jamo za temelje 
steber, ki je očitno podpiral opečnati obokani strop 
kleti, katerega ostanke smo dokumentirali tako v juž-
nem kot tudi severnem delu kleti. Iz istega obdobja 
sta tudi vhoda v oba dela kleti iz trakta vzhodno od 
terase. V zidovih smo odkrili ležišča za tramove, ki 
so najverjetneje nosili lesen pod nadstropja. Višina 
ležišč se ujema z višino odtisov tramov na stebru in 
višino, s katere se spustijo stopnice v severni del kle-
ti. Ohranjeno je bilo namreč celotno stopnišče pred 
prehodom v vzhodni trakt, v južnem delu kleti pa le 
temelj stopnišča SE 039. V 18. stoletju je bil zgrajen 
tudi prehod v grajski trakt severno od nekdanje tera-
se. Vanj so očitno vodile opečnate stopnice, katerih 

skalne stene kažeta dva zidova. Prvega smo odkrili 
v severnem delu kleti, drugega pa v južnem. Poteka-
ta vzporedno ter se pravokotno stikata s spodnjim 
(najglobljim) delom obstoječega zahodnega dela ob-
zidja. Tako lahko domnevamo, da se je zahodni zid 
srednjeveškega stolpa nahajal neposredno pod tem 
zidom. V navidezni liniji, ki bi povezala vzhodna 
konca zidov oziroma temeljev, kjer bi lahko priča-
kovali vzhodni zid ali temelj stolpa, smo odkrili tri 
skoraj identične jame. Znotraj jam smo pa odkrili še 
odtise tramov oziroma stojke. To verjetno kaže, da je 
bil stolp z vzhodne, verjetno notranje grajske strani 
v tej fazi ali zaprt z leseno steno ali pa je bil celo od-
prt. Podobno jamo s stojko smo namreč odkrili tudi 
na prostoru znotraj stolpa, kar verjetno nakazuje na 
obstoj lesene nosilne konstrukcije znotraj stolpa. V 
strukturah in plasteh faze 2 prevladuje srednjeveško 
gradivo, ki glede na primerjave sodi v čas konca 12. 
oziroma v 13. stoletje.
Ostaline srednjeveške faze III smo odkrili v obeh 
delih kleti na območju grajske terase. V severnem 
delu so se nahajale nekoliko globlje in so zato bolje 
ohranjene, saj so bile manj izpostavljene kasnejšim 
gradbenim posegom. Srednjeveška hodna površina 
faze III v severnem delu kleti leži 1,20 m globlje kot 
hodna površina (izravnana geološka osnova) v juž-
nem delu. Fazo III smo interpretirali kot fazo oziro-
ma obdobje, ko so pozidali celotno območje terase 
v obsegu, kot ga poznamo danes. V tem času so bili 
zgrajeni zidovi, ki še danes obdajajo območje terase. 
Sprva smo domnevali, da je bil zid, ki deli klet terase 
na dva dela, zgrajen kasneje. Po podrobnejšem pre-
gledu gradnje in stikov z zidoma (SE 007 in SE 011) 
pa smo ga umestili v srednji (faza III) in ne v novi 
vek (faza IV). V prid temu pričata tudi srednjeveški 
hodni površini, ki ju loči ta zid. Hodni površini sta 
na drugih višinah, kar je povezano z različno višino 
geološke osnove, ki izrazito pada z juga proti severu. 
V južnem delu kleti so tako klet vkopali v geološko 
osnovo, da so dobili ravno hodno površino. Tako je 
južni zid oziroma obzidje postavljen na skalno geo-
loško osnovo in z notranje strani visok le približno 
2 m, medtem ko so ostali obodni zidovi visoki 5 ali 
več metrov. Ob južnem obzidju smo odkrili ležišča 
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ostanek (zadnji dve stopnici) smo dokumentirali na 
nivoju hodne površine. Te ostaline lahko povezuje-
mo z zadnjo fazo pozidave območja terase pred le-
tom 1778, ko so grajski stolpasti trakt zaradi statičnih 
težav in nevarnosti, da se bo sesedel, podrli. Na nje-
govem mestu so potem postavili pokrito razgledišče. 
Znotraj zidov oziroma obzidja sta pod novodobnim 
nasutjem ležali novoveški nasutji, ki ju je ločeval zid 
SE 005. Nastali sta najverjetneje po letu 1778, ko so 
podrli trakt, ki je do takrat stal na tem mestu (faza 
IV). Nasutji je sestavljal predvsem gradbeni material 
porušenega dela gradu. Del ruševine so očitno upo-
rabili za dvig in izravnavo hodne površine terase ozi-
roma pri ureditvi pokritega razgledišča, ki je nastalo 
tukaj. 
Najmlajše posege na območju terase je prestavljalo 
do 0,6 m debelo novodobno nasutje, ki ga je obda-
jalo novodobno obzidje oziroma ograja. Nasutje je 
predstavljalo hodno površino terase pred začetkom 
raziskav in je nastalo v 20. stoletju. 
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9 Borl Castle 
Archaeological research in the area of  remedeation of  bank,  

wall and terrace in 2019

( Evgen Lazar, Dr. Bine Kramberger, Monika Arh)

Archaeological research in the area of  restoration of 
the bank, wall and terrace at Borl Castle was carried 
out between January and May 2019. During the re-
search, 118 stratigraphic units were discovered and 
documented. Together, they represented approxi-
mately 1000 m 3 of  archaeological structures and lay-
ers that were removed by stratigraphic excavations.
Based on the discovered stratigraphy and small finds, 
and with the help of  the already known building his-
tory of  Borl Castle, we classified the archaeological 
remains into six phases and layers of  geological origin.
The geological basis of  the site is sandstone, which 
we documented throughout the excavation field. The 
surface of  the sandstone fell to the north. In the 
northern part of  the cellar, sand layers lay above the 
rock geological base, which were probably formed by 
weathering the surface of  the rock geological base.
In the northern part of  the cellar, we discovered the 
remains of  a prehistoric settlement directly above 
the geological base. The remains of  a ditch running 
northwest-southeast were discovered here. It is as-
sumed that the trench was a negative of  the wooden 
foundation of  thebuilding, which had a flat walking 
surface or served as a wooden structure with which 
the edge of  the terrace was strengthened. The as-
sumption of  wooden construction is confirmed by 
the filling of  the ditch, which was full of  red burnt 
soil and charcoal, as well as the layer of  hard-burnt 
clay, which covered the eastern end of  the ditch. The 
layer of  burnt clay was up to 0.70 m thick and its 
southern edge ran along the line of  the southern 
edge of  the ditch, which probably indicates the con-
nection between the layer and the ditch. Perhaps the 
compact burnt clay represented the remnants of  a 

wall, a clay wall coating, or compacted house floors. 
However, it indicates the existence of  the building 
or the consolidation of  the terrace on the surface, 
which naturally falls or descends to the north. Above 
the ditch and the burnt layer, we also discovered em-
bankments or prehistoric layers. At the eastern end 
of  the northern part of  the cellar, we also discovered 
a small prehistoric pit. 
In all layers with prehistoric finds, we discovered a 
lot of  burnt clay (a clay wall coating) and a varie-
ty of  ceramic finds, which are quite fragmented and 
mixed. No concentration of  finds was found. Com-
parative analysis, supported by radiocarbon dating, 
show that the top of  the hill was inhabited as early 
as the 5th millennium BC, probably as early as the 
Late Neolithic, but at the latest at the end of  the 5th 
millennium BC, during the Lasinja culture from the 
Early Copper Age. It is not entirely clear whether the 
Early Copper Age includes the remains of  a wood-
en structure (supposed houses or fortified terraces), 
which would be possible given the part of  the finds 
and 14C dating, or whether the house dates from the 
first half  of  the 4th millennium BC. The latter would 
be confirmed by a fragment of  a bowl that can be 
dated to the horizon of  pottery with a grooved in-
cision (ie in the Middle Copper Age or Middle Ene-
olithic) and was discovered together with fragments 
of  Lasinja culture in the backfill of  the ditch. At that 
time the top of  the castle hill was populated is also 
shown by some characteristic finds from the SU 085 
layer, which was located above the ditch. In addition 
to finds from the 5th and the first half  of  the 4th mil-
lennium BC. However, finds from the second half 
of  the 4th millennium BC were discovered in the lay-
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to the extent we know it today. During this time, 
walls were built that still surround the terrace area 
today. We initially assumed that the wall dividing the 
basement of  the terrace into two parts was built lat-
er. After a detailed examination of  the construction 
and contacts with the walls (SU 007 and SU 011), 
we placed it in the Middle Ages (Phase III) and not 
in the New Age (Phase IV). The medieval walking 
surfaces separated by this wall also testify to this. The 
walking surfaces are at other heights, which is due to 
the different heights of  the geological base, which 
markedly falls from south to north. In the southern 
part of  the basement, the basement was dug into the 
geological base so that a flat walking surface was ob-
tained. Thus, the south wall or the fortification was 
placed on a rock geological base and only about 2 m 
high on the inside, while the other perimeter walls 
were 5 or more meters high. Along the southern wall 
we discovered beam beds for which were carved into 
the rocky geological base. Along the southern face of 
the wall SU 005, we found three stands in the walk-
ing surface of  phase III. All eight structures had ap-
parently the same function and were created at the 
same time. Most likely they were created during the 
construction of  a wooden floor or a structure that 
carried a wooden floor above the basement. In the 
northern part of  the basement, compacted mixed 
backfill was used for the walking surface. Above 
them there were thinner mixed layers on it, mostly 
spirits. They predominated in the northwestern part 
of  the northern basement area, where we discovered 
an opening in the wall that we initially assumed was 
a drainage shaft. It turned out, however, that it was 
probably the chimney of  the furnace, the remains 
of  which we discovered in a pit excavated for the 
furnace. We discovered a lot of  medieval pottery in 
its filling. Around the kiln, we discovered a partially 
preserved thin mortar screed that was laid directly on 
the wood scraps. The discovered small material of 
the third phase belongs mostly to the late medieval 
period or 14th and 15th centuries.
Phase IV was interpreted as older or the first modern 
phase and we associate it with the baroque construc-
tion interventions on the castle, which were carried 

ers above the remains of  a wooden structure at Borl 
Castle (Baden culture or Boleráz) and typical finds 
of  the Vučedol culture from the late Copper Age or 
the second quarter of  the 3rd millennium BC. This is 
an important discovery, as such finds in northeastern 
Slovenia and in general outside the Ljubljana Marsh-
es have not been known until now. The fact that the 
hill area was inhabited during the Baden culture is 
also indicated by radiocarbon dating.
Above the prehistoric remains, we discovered and 
documented the remains of  the original castle ob-
ject. Documented walls indicate the existence of  a 
rectangular or square tower at the edge of  the rock 
wall. The first was discovered in the northern part 
of  the cellar, and the second in the south. They are 
constructed in parallel and are perpendicular to the 
lower (deepest) part of  the existing western part 
of  the wall. Thus, we can assume that the western 
wall of  the medieval tower was located directly be-
low this wall. In the virtual line that would connect 
the eastern ends of  the walls or foundations, where 
one could expect the east wall or the foundation of 
the tower, were we discovered three almost identical 
pits. Inside the pits, we also discovered footprints of 
beams. This probably indicates that the tower from 
the east, probably the inner side of  the castle was 
either closed with a wooden wall at this stage or was 
even open. A similar pit with a beam was discovered 
in the area inside the tower, which probably indicates 
the existence of  a wooden supporting structure in-
side the tower. In particular, medieval material, which 
by comparison dates back to the end of  the 12th or 
13th century, was discovered in the structures and lay-
ers of  phase II.
Remains of  a medieval phase III were discovered in 
both parts of  the cellar in the area of  the castle ter-
race. In the northern part, they were located slightly 
deeper and are therefore better preserved, as they 
were less exposed to later construction interven-
tions. The medieval walking surface of  phase III in 
the northern part of  the basement lies 1.20 m deeper 
than the walking surface (leveled geological base) in 
the southern part. Phase III was interpreted as phase 
or the period when they built the entire terrace area 
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    embankment represented the walking surface of  the 
terrace before the start of  the research and was built 
in the 20th century.

 

out in the 18th century. In the southern part of  the 
basement, a backfill was filled in at that time, which 
raised the ground level and arranged a walking sur-
face on it. The embankment lies directly above the 
geological base and partly on medieval remains. In 
the northern part of  the basement there was no such 
filling and raising of  the walking surface. Here, the 
walking surface remained the same level as in the 
Middle Ages, namely it was represented by compact-
ed clay or just clay. In the 18th century, a pillar pit 
was dug into it, a pillar that apparently supported 
the brick vaulted ceiling of  the cellar, the remains of 
which have been documented in both the southern 
and northern parts of  the cellar. The entrances to 
both parts of  the basement from the tract east of 
the terrace are from the same period. We found beds 
for the beams in the walls, which most likely carried 
wooden floor of  the upper floor. The height of  the 
beds corresponds to the height of  the beam foot-
prints on the pillar and the height from which the 
stairs descend to the northern part of  the basement. 
Namely, the entire staircase was preserved before 
the transition to the eastern wing, and in the south-
ernpart of  the basement only the foundation of  the 
staircase SE 039. In the 18th century, the passage to 
the castle tract north of  the former terrace was built. 
Brick stairs obviously led into it, the rest of  which 
(the last two steps) were documented at the level of 
the walking surfaces. These remains can be connect-
ed with the last phase of  the construction of  the 
terrace area before 1778, when the castle tower was 
demolished due to static problems and the danger of 
collapsing. A covered lookout point was then erected 
in its place. 
Inside the walls or the fortification were covered with 
modern embankments, separated by the SU 005 wall. 
The embankment consisted mainly of  the building 
material of  the demolished part of  the castle. Part 
of  the ruin was obviously used to raise and level the 
walking surface of  the terrace or in arranging the 
covered lookout that was created here. 
The youngest interventions in the area of  the terrace 
were represented by a modern mound up to 0.6 m 
thick, which was surrounded by a modern wall. The 
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11 Katalog stratigrafskih enot

Evgen Lazar

Geologija

SE 041
Plast svetlo sivo-rjavega laporja (ali peščenjaka), ki 
se nahaja pod celotnim izkopnim okoljem. Najviš-
je leži na južnem robu terase, kjer je nanj postavljen 
zid SE 005. V južnem delu je deloma odklesan za iz-
ravnavo terena, sicer pa površina le-tega strmo pada 
proti severu. Nad njim ležita geološki plasti SE je 044 
in 073. Interpretacija: geološka osnova.

SE 044
Plast mehkega močno rjavega meljastega peska, ki je 
premešan z nekaj proda. Ležala je pod ostalinami faz 
II, III in IV ter prekrivala geološko osnovo SE 041. 
Interpretacija: geološka osnova.

SE 073
Plast mehkega svetlo rjavega meljastega peska, ki je 
premešan z nekaj proda. Ležala je pod ostalinami faz 
II, III in IV ter prekrivala geološko osnovo SE 041. 
Zelo je podobna plasti SE 044. Interpretacija: geološka 
osnova.

Faza I – pozni neolitik in eneolitik 
(sredina 5. – prva polovica 3. tisočletja 
pr. n. št.)

SE 085
Rdeče-rjava plast peščeno meljaste ilovice (50 %), 
premešane s peščeno glinasto ilovico (39 %), ki vse-
buje veliko ožgane gline (10 %) in nekaj oglja. Leži 
pod plastema SE 076 in SE 086 ter prekriva geološko 
plast SE 073. Površina pada proti severu in je najglo-
blja ob obzidju SE 008. Očitno sledi površini SE 073. 
V nekaterih delih je ožgana. Interpretacija: prazgodo-
vinska plast.

SE 086
Rumenkasto rjava plast peščeno meljaste ilovice 
(100  %). Leži pod plastema SE 076 in 034 ter prekriva 
geološko plast SE 073. Interpretacija: prazgodovinska plast.

SE 087
Plast rdeče ožgane gline (45 %), ki je premešana s 
peščeno meljasto ilovico (30 %) in glinasto ilovico 
(20 %) ter vsebuje veliko oglja. Leži nad geološko 
osnovo SE 073 in prekriva polnilo prazgodovinskega 
jarka SE 088/089. Južni rob poteka v smeri južnega 
lica zidu SE 032 ter južnega roba jarka SE 088/089. 
Interpretacija: verjetno predstavlja ostanke prazgodovinskega 
objekta ali lesene konstrukcije, ki je pogorela istočasno kot 
SE 088.

SE 088
Polnilo jarka, ki ga sestavljajo ožgana prst, oglje in 
ožgana glina (lep). Poteka v smeri zidu SE 032 in 
verjetno kaže na obstoj prazgodovinske lesene kon-
strukcije. Polnilo prekrivata plasti SE 085 in 087, za-
polnjuje pa vkop oziroma negativ SE 089. Interpreta-
cija: ostanek konstrukcije prazgodovinskega objekta ali lesene 
konstrukcije, s katero je bil utrjen rob terase.

SE 089
Vkop jarka ali odtis/negativ lesene konstrukcije 
objekta. Zapolnjuje ga polnilo SE 089, vkopan ali 
položen pa je v geološko osnovo SE 073. Interpretaci-
ja: vkop jarka ali negativ prazgodovinske lesene konstrukcije.

SE 112
Polnilo ovalne jame, ki ga sestavljajo rjav ilovnat pe-
sek (20 %), peščeno meljasta ilovica (60 %) in prod 
(19 %). V polnilu je bilo nekaj oglja in odlomkov 
prazgodovinske lončenine. Zapolnjuje vkop SE 113 
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žala je pod plastmi SE 013 in 060 ter prekrivala plasti 
SE 034, 031 in 064. Interpretacija: srednjeveška plast.

SE 036
Vkop jame za ognjišče oziroma kurišče znotraj sre-
dnjeveškega stolpa. Vkop je imel premer 0,95 m in je 
bil globok 0,35 m. Zapolnjevalo ga je polnilo SE 033. 
Vkopan je bil v plast SE 034. Interpretacija: vkop oziro-
ma negativ srednjeveškega kurišča.

SE 046
Zid ali temelj iz lomljencev in malte, ki leži pod na-
sutjem SE 048 in zapolnjuje vkop za temelj SE 101. 
Dolg je 2,1 m, širok do 0,95 m in visok (odkriti del) 
0,5 m. Nanj se je naslanjala plast SE 048. Verjetno 
predstavlja del srednjeveškega stolpa – romanskega 
ali predromanskega. Interpretacija: kamniti zid oziroma 
temelj.

SE 063
Plast rjave meljaste ilovice (84 %), premešane s pro-
dom (10 %), ki vsebuje nekaj malte (5 %) in drobcev 
oglja (1 %). Ležala je pod plastmi SE 013 in 031 ter 
prekrivala plasti SE 034 in 073. Interpretacija: srednjeve-
ška plast.

SE 064
Plast svetlo sivega sipkega peska (60 %), premešane-
ga s prodom (10 %), lomljenci (10 %) in malto (20 
%). Nasutje ruševine nad zidom SE 032 in plastjo 
SE 063. Prekrita je bila s plastjo SE 035. Interpretacija: 
ruševina zidu SE 032.

SE 065
Sivo-rjavo polnilo ovalne jame, ki ga sestavlja pešče-
na ilovica z nekaj drobci oglja (2 %). Odkrili smo ga 
pod plastjo SE 013. Po odstranitvi polnila smo v jami 
SE 066, ki jo zapolnjuje, odkrili stojko SE 069/070. 
Vzhodno od leži podobna jama SE 067/068. Interpre-
tacija: polnilo jame.

SE 066
Vkop/jama, ki jo zapolnjuje polnilo SE 065. V njej je 
vidna stojka SE 069/070. Vkopana je v plast SE 063. 

in leži pod plastjo SE 013. Interpretacija: polnilo prazgo-
dovinske jame.

SE 113
Vkop/negativ prazgodovinske jame, ki seka geološko 
osnovo SE 041 in je zapolnjena s polnilom SE 112. 
Interpretacija: vkop prazgodovinske jame.

Faza II – prva faza srednjeveških 
posegov (12. – 13. stoletje)

SE 031
Plast sivo-rjave peščene ilovice (85 %), ki vsebuje ne-
kaj malte (5 %) in do 3 cm velike kose oglja (10 %). 
Ležala je pod plastmi SE 013 in 035 ter je prekrivala 
plasti SE 063 in 034. Debela je bila do 0,05 m. Inter-
pretacija: srednjeveška plast – nasutje.

SE 032
Zid ali temelj iz lomljencev in malte, ki leži pod na-
sutjem SE 035 in zapolnjuje vkop za temelj SE 117. 
Dolg je 4,3 m, širok do 1,05 m in visok (odkriti del) 
1 m. Nanj se naslanjata plasti SE 031 in SE 034. Ver-
jetno predstavlja del srednjeveškega stolpa – roman-
skega ali predromanskega. Interpretacija: kamniti zid 
oziroma temelj.

SE 033
Polnilo ovalne jame pod SE 013. Jama ima premer 
0,90 m in je globoka 0,35 m. Polnilo predstavlja žga-
nina, ki vsebuje ogromno oglja. Zapolnjuje negativ 
ali vkop SE 034. Verjetno predstavlja ostanke kurišča 
znotraj srednjeveškega stolpa. Interpretacija: polnilo sre-
dnjeveškega kurišča.

SE 034
Sivo-rjava plast meljaste ilovice (95 %), ki vsebuje ve-
liko oglja (5 %). Leži pod plastjo SE 063 ter prekriva 
srednjeveško plast SE 076. Interpretacija: srednjeveško 
nasutje.

SE 035
Plast rumeno-rjave meljaste ilovice (90 %), ki vsebuje 
nekaj ožgane gline (7 %) in drobce oglja (3 %). Le-
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    SE 076
Rjavo-siva plast peščeno meljaste ilovice (100 %), ki 
leži pod plastjo SE 034 ter ob plasti SE 085. Prekriva 
prazgodovinsko plast SE 086. Interpretacija: srednjeve-
ška plast/nasutje.

SE 079
Sivo-rjavo polnilo stojke, ki ga sestavlja peščeno me-
ljasta ilovica z nekaj drobci oglja (2 %) in malte (3 
%). Odkrili smo ga pod plastjo SE 013, zapolnjuje pa 
vkop SE 080. Stojko smo odkrili znotraj polnila jame 
SE 081/082. Polnilo stojke smo odkrili že na površini 
jame in šele pod njim, kot je bilo v dveh podobnih 
jamah za tram. Tudi ta predstavlja ostanek kola/tra-
ma, ki je stal na tem mestu. Tudi jama je bila verjetno 
izkopana za postavitev trama, ki je bil del srednjeve-
škega stolpa. Interpretacija: polnilo stojke.

SE 080
Vkop/negativ stojke, ki je vkopan v polnilo jame 
SE 081/082. Zapolnjuje ga polnilo SE 079. Stojka 
ima premer 0,28 m in je globoka 0,24 m. Interpretacija: 
vkop stojke.

SE 081
Sivo polnilo ovalne jame, ki ga sestavlja peščena ilovica 
z drobci oglja (5 %) in železovimi oksidi (5 %). Odkrili 
smo ga pod plastjo SE 013. Polnilo je obdajalo stoj-
ko SE 079/080, kar verjetno kaže na istočasen nasta-
nek obeh oziroma je bilo polnilo nasuto okoli trama, 
katerega odtis predstavlja stojka. Polnilo zapolnjuje 
vkop oziroma jamo SE 082. Podobna jama kot jami 
SE 065/066 in SE 067/068. Interpretacija: polnilo jame.

SE 082
Vkop/jama, ki jo zapolnjuje polnilo SE 081. Vkopa-
na je v plast SE 063. Jama ima premer 0,85 m in je 
globoka 0,25 m. Interpretacija: vkop jame.

SE 090
Polnilo srednjeveškega jarka, ki potega vzporedno z 
zidom SE 046 in se pravokotno stika s podobnim jar-
kom SE 092/093. Polnilo sestavljajo peščeno-melja-
sta ilovica (73 %), ilovnat pesek (20 %), lomljenci (5 

Jama ima premer 0,72 m in je globoka 0,20 m. Inter-
pretacija: vkop jame.

SE 067
Sivo-rjavo polnilo ovalne jame, ki ga sestavlja pešče-
na ilovica z nekaj drobci oglja (2 %) in manjšo količi-
no proda (3 %). Odkrili smo ga pod plastjo SE 013. 
Po odstranitvi polnila smo v jami SE 068, ki jo zapol-
njuje, odkrili stojko SE 071/072. Interpretacija: polnilo 
jame. 

SE 068
Vkop/jama, ki jo zapolnjuje polnilo SE 067. V njej je 
vidna stojka SE 071/072. Vkopana je v plast SE 063. 
Jama ima premer 0,75 m in je globoka 0,20 m. Inter-
pretacija: vkop jame.

SE 069
Temno sivo polnilo stojke, ki ga sestavlja peščena ilo-
vica z nekaj drobci oglja (2 %). Odkrili smo ga pod 
polnilom jame SE 065, zapolnjuje pa vkop SE 070. 
Polnilo predstavlja ostanek kola/trama, ki je stal na 
tem mestu. Tudi jama je bila verjetno izkopana za 
postavitev trama, ki je bil del srednjeveškega stolpa. 
Interpretacija: polnilo stojke.

SE 070
Vkop/negativ stojke v jami SE 066. Zapolnjuje ga 
polnilo SE 069. Stojka ima premer 0,30 in je globoka 
0,20 m. Interpretacija: vkop stojke.

SE 071
Temno sivo polnilo stojke, ki ga sestavlja peščena ilo-
vica z nekaj drobci oglja (1 %) in malte (1 %). Odkri-
li smo ga pod polnilom jame SE 067, zapolnjuje pa 
vkop SE 072. Polnilo predstavlja ostanek kola/trama, 
ki je stal na tem mestu. Tudi jama je bila verjetno 
izkopana za postavitev trama, ki je bil del srednjeve-
škega stolpa. Interpretacija: polnilo stojke.

SE 072
Vkop/negativ stojke v jami SE 068. Zapolnjuje ga 
polnilo SE 071. Stojka ima premer 0,30 in je globoka 
0,25 m. Interpretacija: vkop stojke.
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je pa vkop SE 097. Polnilo predstavlja ostanek kola/
trama, ki je stal na tem mestu. V neposredni bližini, 
0,25 m severno se nahaja stojka SE 094/095. Obe 
se nahajata vzhodno od jarka SE 090/091 in jarka 
SE 101 za zid/temelj SE 046. Tudi ta stojka je bila 
verjetno del konstrukcije srednjeveškega stolpa. In-
terpretacija: polnilo stojke.

SE 097
Vkop stojke/negativ kola. Zapolnjuje ga polnilo 
SE 096. Stojka ima premer 0,30 in je globoka le 0,15 
m. Interpretacija: vkop stojke.

SE 098
Prodnata hodna površina znotraj v SZ kotu južnega 
dela kleti. Leži na severno strani zidu SE 046 in videti 
je, kot da sta vanjo vkopana jarka SE 090/091 in SE 
092/093 ter tudi vkop SE 101 za zid/temelj SE 046. 
Vendar je verjetnejše, da je nastala že po postavitvi 
stolpa in predstavlja hodno površino znotraj srednje-
veškega stolpa. Sestavljata jo sivo-rjava peščeno me-
ljasta ilovica (70 %) in srednje velike oblice (30 %). 
Ohranjeni del hodne površine meri 2,10 m × 1,40 m 
in je debel 0,05 m. Interpretacija: hodna površina.

SE 099
Večji vkop v SZ vogalu južnega dela kleti, ki ga je 
zapolnjevalo polnilo/plast SE 048. V vkopu/jami 
SE 099 smo odkrili več struktur, ki so bile del sre-
dnjeveškega stolpa. Vkop najverjetneje predstavlja 
izravnavo terena pred gradnjo prve faze gradu. V 
drugi fazi so očitno izravnali celoten južni del terase 
in deloma nasuli ter dvignili severni del. Vkop je dolg 
5,20 m, širok 3,85 in globok do 0,50 m. Interpretacija: 
srednjeveški vkop za objekt.

SE 100
Polnilo jarka/vkopa za zid/temelj SE 046. Leži pod 
zidom SE 046 in zapolnjuje vkop SE 101. Polnilo 
sestavlja peščeno-meljasta ilovica. Odkrili smo ga 
pod plastjo SE 048. Zapolnjuje vkop oziroma jarek 
SE 101. Interpretacija: polnilo jarka za zid SE 046.

%) in drobci oglja (2 %). Odkrili smo ga pod plastjo 
SE 048. Zapolnjuje vkop oziroma jarek SE 091. Inter-
pretacija: polnilo srednjeveškega jarka

SE 091
Vkop srednjeveškega jarka oziroma mogoče negativ 
zidu. Jarek je dolg 4,3 m, širok 0,65 m in globok 0,45 
m. Ima oglat presek. Zapolnjuje ga polnilo SE 090, 
vkopan pa je v geološko podlago SE 041. Interpretaci-
ja: srednjeveški jarek ali negativ zidu.

SE 092
Polnilo srednjeveškega jarka, ki potega pravokotno 
na jarek SE 090/091. Verjetno predstavlja del enake-
ga/istega objekta. Polnilo sestavljajo peščeno melja-
sta ilovica (98 %) in drobci oglja (2 %). Odkrili smo 
ga pod plastjo SE 048. Zapolnjuje pa vkop oziroma 
jarek SE 091. Interpretacija: srednjeveški jarek ali negativ 
zidu.

SE 093
Vkop srednjeveškega jarka oziroma mogoče nega-
tiv zidu. Vidni del jarka je dolg 0,4 m, širok 0,60 m 
in globok 0,30 m. Ima trakast presek. Zapolnjuje ga 
polnilo SE 092, vkopan pa je v geološko podlago 
SE 041. Interpretacija: srednjeveški jarek ali negativ zidu.

SE 094
Polnilo stojke pod plastjo SE 048, ki leži na vzhod-
nem koncu jarka SE 090/091. Sivo polnilo stojke 
sestavlja peščeno-meljasta ilovica. Polnilo predstavlja 
ostanek kola/trama, ki je stal na tem mestu. Interpre-
tacija: polnilo stojke.

SE 095
Vkop/negativ stojke oziroma kola na vzhodnem 
koncu jarka SE 090/091. Južno leži še ena podobna, 
nekoliko plitvejša stojka SE 096/097. Zapolnjuje ga 
polnilo SE 094. Stojka ima premer 0,35 in je globoka 
0,65 m. Interpretacija: vkop stojke.

SE 096
Sivo polnilo stojke, ki ga sestavlja peščeno-meljasta 
ilovica. Odkrili smo ga pod plastjo SE 048, zapolnju-
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    SE 107
Vkop/negativ stojke v jami SE 105. Zapolnjuje ga 
polnilo SE 106. Stojka ima premer 0,33 in je globoka 
0,25 m. Interpretacija: vkop stojke.

SE 110
Polnilo jame nepravilnega tlorisa, ki smo ga odkri-
li pod SE 013. Temno sivo polnilo sestavlja pešče-
na ilovica (70 %), premešana z ilovnatim peskom 
(10 %), prodom (10 %) in drobci malte (10 %). Pol-
nilo zapolnjuje vkop SE 111. Interpretacija: polnilo sre-
dnjeveške jame.

SE 111
Vkop jame nepravilnega tlorisa pod SE 013, ki je vko-
pan v geološko osnovo SE 041 in deloma v prazgo-
dovinsko plast SE 085. Dolg je 2,55 m, širok 0,90 m 
in globok 0,50 m. Interpretacija: vkop srednjeveške jame.

Faza III – druga faza srednjeveških 
posegov (14.–15. stoletje)

SE 005 
Zid kleti porušenega dela gradu. Teraso deli na dva 
dela in poteka v smeri vzhod–zahod. Stika se z zi-
doma SE 007 in SE 011. Nanj se naslanjata nasutji 
SE 003 in SE 004. Očitno je bil nanj naslonjen opeč-
nati obok, katerega del je še viden na severnem licu 
zidu. Dolg je 16,35 m, širok 1,20 m in visok 3,65 m. 
Interpretacija: srednjeveški zid.

SE 006 
Južno obzidje gradu, na območju terase. Sestavljen iz 
50 % lomljencev, 30 % opek in 20 % malte. V njem 
vidni dve lini, od katerih je bila zahodnejša zazidana. 
Poteka vzporedno z zidoma SE 005 in SE 008 ter se 
stika z zidoma SE 007 in SE 011. Stičišče z zidom 
SE 007 je bilo v preteklosti uničeno zaradi krušenja 
in odpadanja geološke skalne podlage. Ohranjeni del 
je dolg 16,80 m, širok 1,80 m in visok 1,84 m. Inter-
pretacija: južno obzidje grajske terase.

SE 101
Vkop za temelj SE 046, ki ga zapolnjujeta polnilo 
SE 100 in temelj SE 046. Vkopan je v geološko osno-
vo SE 041. Dolg je 4,45 m, širok 0,95 m in globok 
0,15 m. Interpretacija: vkop za zid SE 046.

SE 102
Polnilo stojke, ki smo jo odkrili pod polnilom SE 100. 
Temno sivo polnilo stojke, ki ga sestavlja peščeno-
-glinasta ilovica. Odkrili smo ga pod polnilom jarka 
SE 100, zapolnjuje pa vkop SE 103. Interpretacija: pol-
nilo stojke.

SE 103
Negativ/vkop stojke pod SE 100, ki smo jo odkrili v 
jarku SE 101. Zapolnjuje ga polnilo SE 102. V pre-
meru meri 0,40 m, v globino pa 0,15 m. Interpretacija: 
vkop stojke.

SE 104
Sivo-rjavo polnilo ovalne jame, ki ga sestavlja pešče-
na meljasta ilovica (89 %), premešana s prodom 
(10 %), in z nekaj drobci oglja (1 %). Odkrili smo ga 
pod plastjo SE 048. Po odstranitvi polnila smo v jami 
SE 105, ki jo zapolnjuje, odkrili stojko SE 106/107. 
Stika z jarkom SE 090/091. Enaki smo odkrili v S 
delu kleti (SE 065/066, SE 067/068). Verjetno del 
srednjeveškega stolpa. Interpretacija: polnilo jame.

SE 105
Vkop jame na vzhodnem koncu jarka SE 090/091. 
Zapolnjuje jo polnilo SE 104. V njej je vidna stojka 
SE 106/107. Vkopana je v geološko osnovo SE 041. 
Jama ima premer 0,60 m in je globoka 0,65 m. Inter-
pretacija: vkop jame.

SE 106
Sivo polnilo stojke, ki ga sestavlja peščeno meljasta ilo-
vica (68 %) z nekaj drobci oglja (2 %), ki je premešana 
z malto (30 %). Odkrili smo ga pod polnilom jame 
SE 104, zapolnjuje pa vkop SE 107. Polnilo predstavlja 
ostanek kola/trama, ki je stal na tem mestu. Tudi jama 
je bila verjetno izkopana za postavitev trama, ki je bil 
del srednjeveškega stolpa. Interpretacija: polnilo stojke.
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in leži nad hodno površino SE 013. Interpretacija: utrje-
na hodna površina okrog kurišča oziroma peči.

SE 029
Sivo-rjavo polnilo stojke iz meljaste gline (89 %), 
proda (5 %), malte (5 %) in oglja (1 %). Leži v se-
verozahodnem kotu severnega dela kleti, pod pla-
stjo SE 027, neposredno ob kurišču oziroma peči 
SE 025/026 in ob estrihu SE 028. Interpretacija: polnilo 
stojke.

SE 030
Vkop oziroma negativ stojke oziroma odtis kola v se-
verozahodnem kotu severnega dela kleti. Zapolnjuje 
ga polnilo SE 029. Stojka je dolga 0,32, široka 0,21 in 
globoka 0,40 m. Interpretacija: vkop stojke.

SE 047
Maltni estrih iz malte (40 %), proda (50 %) in peska 
(10 %). Leži nad nasutjem SE 048 in je bil prekrit z 
nasutjem SE 037. Ohranjeni del je bil dolg 3,26 m, 
širok 0,33 m in debel do 0,10 m. Interpretacija: utrjena 
hodna površina – estrih.

SE 048
Temno sivo premešano nasutje za izravnavo hodne 
površine na zahodnem koncu južnega dela kleti. Ses-
tavljajo jo rahlo sprijeta peščena meljasta ilovica (40 
%), meljasta glina (40 %) in prod (40 %). Zapolnjuje 
vkop SE 099 in prekriva srednjeveške strukture faze 
II. Na njo je položen maltni estrih SE 047. Dolga je 
5,20 m, široka 3,85 m in debela 0,52 m. Interpretacija: 
srednjeveško nasutje za izravnavo hodne površine.

SE 060
Ostanek oziroma odtis lesa pod estrihom SE 028. 
Ostanki lesenih desk, na katere je bil verjetno polo-
žen estrih SE 028. Del stoji lesa stoji vertikalno. Dolg 
je bil 1,85 m, širok pa 0,73 m. Interpretacija: ostanek lesa 
pod SE 028.

SE 007 
Zahodno obzidje terase. Sestavljen iz 50 % lomljen-
cev, 30 % opek in 20 % malte. Poteka vzporedno z 
zidom SE 011. Stika se z zidovi SE 005, SE 006 in 
SE 008. V njem je viden ostanek zazidane line, ki gle-
da v severni prostor. Dolg je 11 m, širok 2,30 m in 
visok 6 m. Interpretacija: zahodno obzidje grajske terase.

SE 008
Severno obzidje terase. Sestavljeno iz lomljencev in 
malte. Na njega se naslanja opečnati obok SE 018. 
Stika se z zahodnim zidom SE 007 in vzhodnim zi-
dom SE 011. Dolgo je 18,60 m, širok 1,00 m in visok 
6 m. Interpretacija: severno obzidje grajske terase.

SE 011 
Vzhodni zid terase oziroma nekdanjega palacija. V 
njem vidna vrata, ki vodijo v južni (SE 022) in sever-
ni del (SE 024) kleti. Stika se z zidovi SE 005, 006 in 
008. Interpretacija: vzhodni zid kleti oziroma terase.

SE 013 
Plast zbite rjave peščeno-meljaste ilovice s prodom, 
malto in ometom. Predstavlja hodno površino v se-
vernem delu kleti. Odkrili smo jo pod SE 004, prek-
riva pa plasti SE 031 in 033. Debela je bila do 0,56 m. 
Prekrivala je celotni severni prostor kleti. Kot hodno 
površino so jo uporabljali tudi v novoveški fazi IV. 
Interpretacija: nasutje za hodno površino.

SE 027
Plast trdno sprijete peščeno glinaste ilovice na zahod-
nem koncu severnega prostora kleti. Verjetno je del 
hodne površine. Ležala je pod nasutjem SE 004 in 
ob nasutju za hodno površino SE 013 m, ki ga de-
loma prekriva. Vsebuje lončenino. Vanjo vkopana 
jama oziroma peč SE 025/026. Interpretacija: nasutje za 
hodno površino.

SE 028
Maltni estrih iz malte (40 %), proda (40 %), lomljen-
cev (10 %) in peska (10 %). Leži okrog in pod kuriš-
čem SE 025/026 ter je deloma prekrit s SE 027 (ho-
dna površina). Prekriva leseno konstrukcijo SE 060 
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    SE 014
Ostanek lesenega trama na hodni površini SE 013, 
neposredno pred stopnicami SE 012. Podoben les je 
tudi na prvi stopnici (SE 015). Dolg je bil 0,71 m, 
širok pa 0,1o m. Interpretacija: ostanek lesenega trama.

SE 015
Ostanek lesenega trama na prvi stopnici SE 012. 
Dolg je bil 1,10 m in širok 0,15 m. Interpretacija: osta-
nek lesenega trama.

SE 016
Opečnat zid iz opek (75 % ) in malte (25 %). Nanj 
se naslanjajo stopnice SE 012. Poteka vzporedno z 
zidom SE 017, ki ima enake lastnosti in poteka južno 
od stopnic. Zgrajen istočasno kot stopnice in je ver-
jetno predstavljal del konstrukcije stopnišča. Dolg je 
bil 1,9 m, širok do 0,35 m in visok do 2,1 m. Interpre-
tacija: zid stopnišča.

SE 017
Opečnat zid iz opek (75 % ) in malte (25 %). Nanj 
se naslanjajo stopnice SE 012. Poteka vzporedno z 
zidom SE 016, ki ima enake lastnosti in poteka sever-
no od stopnic. Zgrajen istočasno kot stopnice in je 
verjetno predstavljal del konstrukcije stopnišča. Dolg 
je bil 1,9 m, širok do 0,35 m in visok do 2,1 m. Inter-
pretacija: zid stopnišča.

SE 018
Opečnat obok iz opek (85 %) in malte (15 %), ki se je 
ohranil na zidovih SE 005 in SE 008. Predstavlja os-
tanek oboka, ki je prekrival kletni prostor v severnem 
delu. Zgrajen je 4 m nad hodno površino SE 013. V 
nasutju SE 004 je bila večja koncentracija delov obo-
ka, ki so ga podrli leta 1778. Interpretacija: ostanki opeč-
natega oboka.

SE 019
Opečnati stopnici iz opek (85 %) in malte (15 %) pred 
zazidanimi vrati, ki so povezovali klet s kletjo v traktu 
severno od terase. Stopnice so bile dolge 2,70 m in ši-
roke 0,26 m. Visoke so bile približno 0,20 m. Odkrili 

SE 083 = 074
Sivo-rjavo polnilo stojke, ki ga sestavlja peščeno-me-
ljasta ilovica z nekaj drobci oglja (3 %). Odkrili smo 
ga pod plastjo SE 013, zapolnjuje pa vkop SE 084. 
Polnilo predstavlja ostanek kola oziroma trama. Inter-
pretacija: polnilo stojke.

SE 084 = 075
Vkop/negativ srednjeveške stojke. Zapolnjuje ga 
polnilo SE 083, vkopan je v plast SE 063. Ima pre-
mer 0,35 m in je globok 0,17 m. Interpretacija: vkop 
srednjeveške stojke.

Faza IV – prva faza novoveških posegov 
(do leta 1778)

SE 009 
Pravokotni steber v vzhodnem kotu severnega pros-
tora kleti. Odkrit pod nasutjem SE 004 in postavljen 
na temelj SE 020. Zgrajen je iz lomljencev in malte 
ter ometan z apneno malto. Na njem so vidni ne-
gativi tramov, ki so naslanjali nanj. Verjetno enaki 
tramovi, katerih utore smo odkrili v zidovih SE 005, 
SE 006 in SE 008. Steber je imel površino 1 × 1 m, 
visok pa je bil 4 m. Interpretacija: novoveški nosilni steber.

SE 010
Plast zbite peščeno-meljaste ilovice in malte z drob-
ci opek. Pod SE 003, v južnem delu terase oziroma 
južnem prostoru kleti. Skupaj s plastjo SE 037 pred-
stavlja hodno površino faze. Na tem nivoju se vidi 
prehod/vrata v vzhodni obstoječi trakt. Je naslonje-
na na SE 005, SE 006, SE 007 in SE 011 ter prekriva 
plast SE 037. Verjetno nastala istočasno kot SE 037. 
Interpretacija: nasutje za hodno površino.

SE 012 
Opečnate stopnice iz opek (75 %) in malte (25 %), 
odkrite v severnem prostoru kleti. Vodijo do hodne 
površine SE 013. Posamezna stopnica je visoka 20 
cm in široka 150 cm. Ohranjenih je dvanajst stopnic. 
Stopnice se naslanjajo na zidova SE 016 in SE 017. 
Na prvi spodnji stopnici je ostanek lesenega trama 
SE 015. Interpretacija: opečnate stopnice.
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je vodil iz južnega dela kleti. Podobno kot stopnice 
SE 012 v severnem delu kleti. Zgrajen je bil iz opek 
in apnene malte. Interpretacija: ostanek opečnatega zida.

SE 040
Kamniti zid, ki zapolnjuje prehod (SE 039) v trakt 
vzhodno od terase iz južnega dela kleti. Interpretacija: 
ostanek opečnatega zida.

SE 042
Plast rahlo sprijete peščeno meljaste ilovice (80 %), 
lomljencev (10 %), malte (5 %) in ometa (5 %). Na-
haja se znotraj zidu SE 039 na nivoju plasti SE 037, 
pod SE 010 ob zidu SE 011. Naslanja se na opečnat 
zid SE 039, ki se očitno naslanja na zid SE 011 in ver-
jetno zapolnjuje zid, ki je obdajal stopnice. Interpreta-
cija: nasutje znotraj zidu SE 039.

SE 044 
Plast sipkega peska (100 %) pod plastjo SE 037 in 
nad geološko osnovo SE 041. Interpretacija: novoveško 
nasutje.

SE 045 
Plast sipkega meljastega peska (90 %) z ogljem (10 %) 
pod plastjo SE 037 in nad geološko osnovo SE 041. 
Od nasutju SE 044. Interpretacija: novoveško nasutje ali 
žganina.

Faza V – druga faza novoveških posegov 
(po letu 1778)

SE 003
Plast rahlega sipkega novoveškega nasutja, ki je ver-
jetno nastalo ob rušitvi gradu. Zapolnjuje prostor 
med zidovi SE 005, SE 006 in SE 007. Vsebuje 30 % 
ilovnatega peska, 15 % peska, 30 % velikih (nad 20 
mm) lomljencev, 15% malte in 10 % ometa. Najdbe: 
lončenina, kovina, kosti in gradbena keramika. Prek-
riva ilovnato plast SE 010 in je naslonjena na SE 005, 
SE 006, SE 007. Interpretacija: novoveško nasutje.

smo jih na nivoju hodne površine SE 013. Interpreta-
cija: opečnati stopnici.

SE 020
Temelj stebra SE 009, ki ga sestavljajo lomljenci 
peščenjaka (65 %), opeka (25 %) in malta (10 %). 
Postavljen je v vkop SE 021. Dolg je 1,6o m in širok 
1 m. Interpretacija: temelj stebra.

SE 021
Vkop za temelj stebra SE 019, ki je bil vkopan v 
hodno površino SE 013. Ima enake dimenzije kot te-
melj SE 020. Interpretacija: vkop za temelj stebra.

SE 025
Polnilo jame ali peči iz rahlo sprijete 50 % peščeno-
-meljaste ilovice, 30 % lomljencev, 10 % malte, 5 % 
oglja in 5 % ožgane gline. Zapolnjuje vkop SE 026. 
V polnilu se nahaja velika količina lončenine. Ima 
nepravilen presek in je ob zidu SE 008 poglobljena 
za 0,5 m. Pod polnilom ležijo večji lomljenci. Interpre-
tacija: polnilo novoveške jame ali peči.

SE 026
Vkop, ki ga zapolnjuje polnilo SE 025. Žganinsko 
polnilo kaže na možnost, da gre za kurišče oziro-
ma peč. Nahaja se od odprtini v zidu SE 008, ki je 
bila verjetno del dimnika. Dolga je bila 2,5 m, široka 
1,35 m in globoka 0,88 m. Vkopana je bila v nasutje 
(hodno površino) SE 027. Interpretacija: novoveške jama 
verjetno za kurišče ali peč.

SE 037
Plast sipkega ilovnatega peska (60 %), malte (20 %), 
ometa (10 %) in opek (10 %). Nahaja se pod plastjo 
SE 010, ki zapolnjuje južni del kleti in na nivoju vrat 
SE 039. Leži neposredno nad srednjeveškimi ostali-
nami faz II in II ter tudi na geološki osnovi. Interpre-
tacija: novoveško nasutje za hodno površino.

SE 039 
Opečnat zid, viden v severovzhodnem kotu južne-
ga dela kleti. Viden je tudi v vzhodnem zidu SE 011. 
Verjetno je bil del prehoda v vzhodni trakt gradu in 
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    SE 004 
Plast sipkega novoveškega nasutja, ki je verjetno nas-
talo ob rušitvi gradu leta 1778. Plast je zelo podobna 
oziroma enaka kot SE 003, le da je veliko debelejša. 
Zapolnjuje prostor med zidovi SE 005, SE 006 in 
SE 008. Vsebuje 30 % peska, 25 % velikih (nad 20 
mm) lomljencev, 20 % opek, 15 % malte in 10 % 
proda/oblic. Najdbe: lončenina, steklo in gradbena 
keramika. Naslonjena je na SE 005, SE 007, SE 008, 
SE 009, SE 011. Interpretacija: novoveško nasutje.

Faza VI – novodobni posegi 

SE 001 
Betonska in opečnata krona srednjeveških zidov 
SE 006, 007 in 008, ki je obdajala celotno teraso. Zgra-
jena je bila na srednjeveške zidove in so jo sestavljale 
opeke in malta, ki jih je prekrivala betonska polička. 
Betonski del je bil debel 0,1 m in širok o,7 m. Višina 
krone ni presegala 1 m. Interpretacija: novodobni zid ozi-
roma krona na srednjeveškem obzidju.

SE 002
Plast rahlega novodobnega nasutja, ki je nastalo ob 
zadnjem dvigu hodne površine. Zapolnjuje prostor 
med zidovi SE 005, SE 006 in SE 007. Vsebuje 40 % 
ilovnatega peska, 30 % peska in 30% proda. Najd-
be: lončenina, kovina, kosti in gradbena keramika. 
Prekriva nasutje SE 003 in je naslonjena na SE 005, 
SE 006, SE 007. Interpretacija: novodobno nasutje.
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12 Katalog gradiva 

Monika Arh, Bine Kramberger

Med arheološkimi raziskavami na gradu Borl je bilo 
odkritih 4088 najdb. Najštevilčnejši so odlomki lon-
čenine, sledijo odlomki živalskih kosti in ožgane gline, 
redkeje se pojavljajo kamnite in kovinske najdbe, od-
lomki stekla, opeke, pečnic, ometa in malte ter pred-
meti, ki predstavljajo novodobni odpad. V repertoarju 
drobnega gradiva prevladujejo srednjeveške najdbe, 
precej najdb je iz prazgodovinskih, manj novoveških 
in novodobnih. V katalog gradiva je bilo vključenih 
293 drobnih najdb iz omenjenih obdobij.
V katalogu si sledijo najdbe glede na stratigrafsko za-
poredje (zaporedje stratigrafskih enot oziroma SE). 
Znotraj SE so razvrščene najprej kronološko (glede 
na obdobje), nato glede na material, iz katerega so 
bili predmeti izdelani, tretji kriterij pa je bil tipološka 
opredelitev predmeta. Najdbe so predstavljene opisno, 
v risbi in s fotografijo, keramične najdbe in večje ka-
mnite najdbe v merilu 1:3, kovinski predmeti, kamnita 
sekira, odbitki in kamnita puščična ost v merilu 1 : 2.
Pri vseh najdbah so podani osnovni merski podatki 
o velikosti najdb, o kontekstih njihovega odkritja (SE, 
kv.), zaporedne številke najdb v seznamu najdb (SN) 
in številke risb v naših podatkovnih bazah, kar omo-
goča sledenje predmetom do dodelitve inventarnih 
številk. Opis keramičnih predmetov zajema podatke o 
načinu izdelave, sestavi lončarske mase, barvi površine 
ter okrasu in drugih posebnostih. Pri prazgodovinski 
lončenini je zabeležen način žganja, ki je bil določen 
glede na barvo površine in preloma (po Horvat 1999), 
pri srednjeveški in novoveški lončenini pa so namesto 
njega podatki o barva preloma. Pri opisu predmetov iz 
kovine in stekla so navedeni material, iz katerega so bili 
predmeti izdelani, kratek opis, osnovni merski in naj-
diščni podatki (SE, kv.), zaporedna številka seznama 
najdb (SN) in številka risbe. Vse najdbe imajo podano 
velikost v centimetrih (cm). 

Gradivo je v začasni hrambi na ZVKDS, CPA. Po 
objavi bo predano v stalno hrambo v Pokrajinski mu-
zej Ptuj–Ormož. 

Okrajšave 
SE – stratigrafska enota
kv. – kvadrant
pr. – premer
vel. – velikost
r. – rob
odl. – odlomek
db. – debelina
dl. – dolžina
viš. – višina
š. – širina
rek. – rekonstruiran (-a)
ohr. – ohranjen (-a)
najv. – največji (-a)
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    6 Vrč (delno rekonstruiran iz odlomkov), izdelan 
prostoročno iz zelo finozrnate lončarske gline, re-
dukcijsko žgan. Površina je 
gladka, poškodovana in sive 
barve. Pr. najširšega oboda: 
11,5 cm, pr. dna: 4,8 cm, 
ohr. v.: 9,7 cm, deb.: 0,3–0,5 
cm; SE 085, kv. B3, C3.

7 Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem  in ro-
čajem, izdelan prostoročno iz zelo finozrnate lončar-
ske gline, nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko 
v končni fazi. Površina je gladka, ravna in temno sive 
barve. Tik pod ustjem okrašena z izmenjujočimi se 
vodoravnimi vrezi in vodoravnimi 
nizi vtisnjenih jamic, pod ročajem 
s šrafiranim visečim trikotnikom. 
Vel.: 7,7 × 7,9 cm, ohr. v.: 7,8 cm, 
deb.: 0,45 cm; SE 085, kv. C3.

8 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane pro-
storočno iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopol-
no oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Po-
vršina je gladka, ravna in sive barve. Na dveh mestih 
okrašena z rahlo valovitima poševnima žlebovoma, 
zapolnjenima s kratkimi vrezi. Vel.: 
5,4 × 4,0 cm, deb.: 0,45 cm; SE 085, 
kv. B3.

9 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane pro-
storočno iz zelo finozrnate lončarske gline, reduk-
cijsko žgane. Površina gladka, neravna in temno sive 
barve. Okrašena z brazdastim vrezom, morda motiv 
trikotnika. Vel.: 6,6 × 5,1 cm, 
deb.: 0,65–0,7 cm; SE 085, kv. 
B3.

1 Odlomek ustja z ostenjem in ročajem posodice, ver-
jetno sklede ali skodele, izdelane prostoročno iz zelo 
finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki 
(vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina zelo 
poškodovana, sive barve. Vel.: 2,8 × 2,6 cm, 
deb.: 0,25 cm; SE 088, kv. B3, C3.

2 Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, ver-
jetno sklede, izdelane prostoročno iz zelo finozrnate 
lončarske gline s posameznimi delci kremena (vel. do 
0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina 
gladka, rjave in sive barve; poškodovana. Okrašena s 
petimi vodoravnimi vrezi, med njimi z vtisnjenimi ja-
micami, ki so deloma še zapolnjene z belo 
inkrustacijo. Vel.: 4,0 × 2,4 cm, deb.: 0,25 
cm; SE 088, kv. B3, C3.

3 Vrč – odlomek okrašenega ostenja s prehodom v 
ročaj, izdelan prostoročno iz zelo finozrnate lončarske 
gline, redukcijsko žgan. Površina je gladka in sive bar-
ve; poškodovana. Okrašena z izmenjujočimi se nav-
pičnimi žlebovi in navpičnimi nizi vtisnjenih jamic. Pr. 
najširšega oboda: 9,3 cm, ohr. v.: 3,1 cm, 
deb.: 0,3 cm; SE 088, kv. B3, C3.

4 Odlomek ustja z ostenjem in ročajem posode, 
verjetno sklede ali skodele, izdelane prostoročno iz 
finozrnate lončarske gline z delci kremena (vel. do 
0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površi-
na je gladka in lisasta, rdeče rjave in temno sive barve. 
Vel.: 5,1 × 3,7 cm, pr. ustja: okoli 
20,5 cm, db. ost.: 0,7 cm; SE 085, 
kv. B3, C3.

5 Odlomek votle noge z delom ostenja posode na 
nogi, izdelane prostoročno iz zelo finozrnate lončar-
ske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ne-
ravna in zelo temno sive barve; luknjičava. Pr. noge: 
7,7 cm, ohr. v.: 5,7 
cm, deb.: 0,6–0,7 
cm; SE 085, kv. 
B3, C3.
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Tabla 1 1–3 SE 088, 4–9 SE 085; keramika, merilo 1 : 3.

2 3

5

4

7

9
8

T. 1: 1-3 SE 088, 4-13 SE 085; vse keramika, merilo 1:3.

1

6
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    10 Odlomek ostenja z največjim obodom posode, iz-
delane prostoročno iz finozrnate lončarske gline z delci 
kremena (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksida-
cijsko žgane. Na zunanji strani površina poškodovana 
in lisasta, svetlo rdeče in bledo rjave barve, na notranji 
strani še dobro ohranjena, gladka in 
svetlo rjave barve. Rahlo luknjičava 
keramika. Vel.: 5,5 × 4,7 cm, deb.: 0,8 
cm; SE 085, kv. B3, C3.

11 Odlomek ustja z ostenjem in najširšim obodom 
posode, izdelane prostoročno iz zelo finozrnate lon-
čarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina 
je gladka in lisasta, sive in rde-
če rjave barve; luknjičava. Pr. 
ustja: 9,8 cm, ohr. v.: 7,6 cm, 
deb.: 0,65–0,7 cm; SE 085, kv. 
B3, C3.

12 Odlomek dna majhne posode debelih sten, izde-
lane prostoročno iz zelo finozrnate lončarske gline, 
redukcijsko žgane. Površina izrazito neravna (vidni 
sledovi oblikovanja s prsti) in temno sive barve. Vel.: 
8,8 × 3,9 cm, pr. d.: okoli 4,0 
cm, deb.: 0,85 cm; SE 085, kv. 
B3, C3.

13 Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane pro-
storočno iz finozrnate lončarske gline z delci kremena 
(vel. 0,1 × 0,1 cm) in črnimi delci (nezgorele organ-
ske snovi), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je 
gladka, neravna, na zunanji strani svetlo rjave, na not-
ranji temno sive barve. Vel.: 4,7 × 3,0 
cm, deb.: 0,5 cm; SE 085, kv. B3, C3.

14 Odlomek ostenja z največjim obodom in držajem 
posode, morda sklede, izdelane prostoročno iz 
finozrnate lončarske 
gline, nepopolno 
oksidacijsko žgana. 
Površina je zelo 
poškodovana, lisasta, 
rjave in sive barve. 

Vel.: 12,0 × 11,5 cm, db. ost.: 0,7–0,9 cm; SE 085, kv. 
C3.

15 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
prostoročno iz finozrnate lončarske gline s posa-
meznimi velikimi kamenčki (vel. do 1,3 × 0,55 cm), 
nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, 
poškodovana, na zunanji strani 
bledo rjave barve, na notranji 
temno sive barve. Okrašena z 
odtisi prsta. Izrazito luknjičava 
keramika. Vel.: 8,3 × 10,6 cm, 
deb.: 0,8–0,9 cm; SE 085, kv. 
B3, C3.

16 Lonec – odlomek ustja z ostenjem in največjim 
obodom, izdelan prostoročno iz finozrnate lončar-
ske gline s črnimi delci (nezgorele organske snovi?), 
nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, 
neravna, na zunanji strani 
temno rjave barve, na notra-
nji rumeno rjave. Ustje na-
zaj zavihano in odebeljeno. 
Luknjičava keramika. Vel.: 
7,9 × 9,6 cm, deb.: 0,75–
0,85 cm; SE 085, kv. C3.

17 Skleda – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, iz-
delana prostoročno iz drobnozrnate lončarske gline 
z delci kremena (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno 
oksidacijsko žgana. Površina je gladka, lisasta, rjave 
in sive barve. Na klekastem prelomu okrašena z vtis-
njenimi jamicami. Vel.: 8,5 × 8,8 
cm, pr. ustja: okoli 26 cm, db. 
ost.: 0,45–0,6 cm; SE 076, kv. 
B3, C3.

18  Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana pro-
storočno iz drobnozrnate lončarske gline z delci kre-
mena (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in železovih oksidov (do 
0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površi-
na je poškodovana, rjave in sive barve. Vel.: 3,9 × 2,2 
cm, db. ost.: 0,7 cm; SE 076, kv. C3.
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Tabla 2 10–16 SE 085, 17–18 SE 076; keramika, merilo 1 : 3.
T. 1: 1-3 SE 088, 4-13 SE 085; vse keramika, merilo 1:3.

10

11

12 13

14

15
16

17 18
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    23 Lonec – odlomek okrašenega ostenja z najširšim 
obodom, izdelan prostoročno iz zelo finozrnate lon-
čarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina 
je gladka, neravna in rjave barve. Na naj-
širšem obodu okrašena z vtisnjenimi jami-
cami. Vel.: 3,7 × 3,4 cm, db. ost.: 0,8 cm; 
SE 076, kv. B3, C3.

24 Zajemalka – odlomek predrtega nastavka v obliki 
dulca za držaj z delom recipienta, izdelana prosto-
ročno iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksi-
dacijsko žgana. Površina je gladka in rdeče 
rjave barve, mestoma poškodovana in tem-
no sive barve. Vel.: 3,6 × 3,8 cm; SE 076, 
kv. C3.

25 Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, iz-
delan prostoročno iz drobnozrnate lončarske gline 
z delci kremena (vel. do 0,4 × 0,35 cm), nepopolno 
oksidacijsko žgan. Površina je hrapava, neravna in li-
sasta, rjave, sivo-rjave in temno sive barve. Na najšir-
šem obodu okrašena s plastičnim rebrom, razčlenje-
nim z dvema vzporednima nizoma vtisnjenih jamic, 
tik pod ustjem z 
nizom luknjic, na-
vrtanih skozi steno 
posode. Pr. ustja: 
21,8 cm, db. ost.: 
0,8 cm; SE 076, kv. 
B3, C3.

26 Vijček, izdelan prostoročno iz 
zelo finozrnate lončarske gline, 
nepopolno oksidacijsko žgan. 
Površina je hrapava, neravna, 
rjave in sive barve. Luknjičava 
keramika. Pr.: 6,7 cm, v.: 3,9 cm; 
SE 076, kv. B3.

19 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan pro-
storočno iz zelo finozrnate lončarske gline z delci kre-
mena (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksi-
dacijsko žgan. Površina je gladka in rdeče 
rjave barve; izrazito luknjičava. Okrašena 
z vtisnjenimi jamicami. Vel.: 3,2 × 5,2 cm, 
db. ost.: 0,75–0,9 cm; SE 076, kv. B3, C3.

20 Lonec – odlomek okrašenega ostenja z najširšim 
obodom, izdelan prostoročno iz zelo finozrnate lon-
čarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površi-
na je gladka, na notranji strani temno sive barve, na 
zunanji rdeče rjave. Na najširšem obodu okrašena z 
vtisnjenimi jamicami in apliko, ki se je odlomila (oh-
ranjen prehod v okroglo apliko). 
Keramika je izrazito luknjičava. 
Vel.: 6,4 × 4,9 cm, db. ost.: 0,8–0,9 
cm; SE 076, kv. B3, C3.

21 Skodela – odlomki ustja z okrašenim ostenjem in 
okrašenega ostenja, izdelana prostoročno iz zelo fi-
nozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žga-
na. Površina je gladka in lisasta, rdeče rjave in temno 
sive barve. Na najširšem obodu okrašena z vtisnjeni-
mi jamicami in apliko. Keramika je izrazito luknjičava. 
Vel.: 10,7 × 6,4 cm, 3,8 × 1,8 cm, 6,3 × 4,0 cm, db. ost.: 
0,6–0,65  cm, 
SE 076, kv. B3, C3.

22 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
prostoročno iz zelo finozrnate lončarske gline, nepo-
polno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, 
na zunanji strani rdeče rjave barve, na notranji svetlo 
sive; izrazito luknjičava. Okrašena z vtis-
njenimi jamicami. Vel.: 4,2 × 4,0 cm, db. 
ost.: 0,55 cm; SE 076, kv. B3, C3.
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Tabla 3 SE 076; keramika, merilo 1 : 3.

SE 085;  15 - 21  SE 76         vse keramika, merilo 1:3.T. 2:  14 - 16 

19 20

21

24

22 23

25
26
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    27 Vrč z okrasom (delno rekonstruiran iz odlomkov), 
izdelan prostoročno iz zelo finozrnate lončarske gline, 
nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni 
fazi. Površina je gladka in temno sive barve. Tik pod 
najširšim obodom okrašena s štirimi vodoravnimi 
vrezi, na ramenu z rombičnim poljem, narejenim z 
vrezom in vtisnjenimi jamicami s križem na sredini; v 
kotih friza pa so manjši vrezani rombi s križi. Pr. naj-
širšega oboda: 16,9 cm, pr. dna: 6,0 cm, ohr. v.: 9,0 cm, 
deb.: 0,5–0,55 cm; 
SE 076, kv. C3.

28 Odbitek iz svetlo sivega roženca. Vel.: 
1,58 × 2,4 × 0,85 cm; SE 076, kv. B3, C3.

29 Retuširan odbitek iz rdeče sivega do svetlo rdeče 
rjavega roženca. Retuša na desnem lateralnem robu 
na dorzalni strani. Vel.: 
2,7 × 2,5 × 1,1 cm; SE 076, 
kv. B3.

30 Ploščata kamnita sekira iz 
drobnozrnatega kremenove-
ga peščenjaka; vrh odlomljen. 
Vel.: 4,6 × 6,5 cm, deb.: 1,9 cm; 
SE 076, kv. A3.

31 Oklesan kos serpentinita (do-
mnevni polizdelek sekire). Vel.: 
5,5 × 12,2 × 3,4 cm; SE 076, kv. C3.

32 Tolkač iz keratofira ali kreme-
novega keratofira. Sledovi udar-
janja na vseh robovih in v delu 
fotografirane ploskve tolkača. 
Vel.: 7,4 × 7,1 × 5,2 cm; SE 076, 
kv. B3, C3.

33 Odlomek prodnika serpentinita z deloma izglaje-
nim daljšim stranskim robom in deloma izglajenim 
daljšim prečnim robom. V ožjem delu 
obeh daljših robov in v večjem delu 
daljšega prečnega roba oklesan (poliz-
delek sekire?). Vel.: 4,8 × 6,5 × 2,7 cm; 
SE 076, kv. C3.

34 Tolkač iz serpentini-
ta z izglajenim kratkim 
robom, na katerem so 
sledovi udarjanja. Sledovi 
udarjanja tudi na daljšem 
robu na nasprotni strani 
kratkega izglajenega roba. 
Vel.: 11 × 13,1 × 5,3 cm; 
SE 076, kv. C3.
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Tabla 4 SE 076; 27 keramika, 28–34 kamen, 28–30 merilo 1 : 2, ostalo merilo 1 : 3.T. 3:  SE 76  22 - 31  

27

28

29

31

30

22-27  keramika, 28-31  kamen;  28-30  merilo 1:2, ostalo  merilo 1:3.

32

34

33
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    micami. Vel.: 7,4 × 6,1 cm in 5,1 × 3,6 cm, pr. ustja: 
okoli 32 cm, deb.: 0,8–0,85 cm; SE 034, kv. B3.

41 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
prostoročno iz zelo finozrnate lončarske gline, reduk-
cijsko žgane. Površina je gladka in temno sive barve. 
Okrašena z žlebovi. Vel.: 2,8 × 2,9 cm, deb.: 
0,45–0,5 cm; SE 034, kv. B3.

42 Tolkač iz keratofira ali kre-
menovega keratofira. Robovi 
obtolčeni tako, da je kamen 
skoraj okrogel. Sledovi udarjanja 
tudi na eni izmed ploskev. Vel.: 
7,5 × 8,1 × 4,9 cm; SE 034, kv. B3.

43 Konica iz roženca, listaste 
ovalne oblike, nekoliko zože-
na v spodnjem delu. Na obeh 
straneh obrobne in ploskovne 
retuše. Vel.: 2,3 × 4,0 cm; 
SE 034, kv. C3.

44 Vijček, izdelan iz finozrnate 
lončarske gline s kamenčki (vel. do 
0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgan. 
Površina gladka, ravna in zelo tem-
no sive barve. Pr.: 5,1 cm, ohr. v.: 
4,1 cm; SE 034, kv. C3.

35 Odlomek obtolčenega prodnika 
drobnozrnatega kremenovega pešče-
njaka (ostanek ob izdelavi kamnite 
sekire ali jedro za izdelavo orodij na 
odbitkih). Vel.: 5,8 × 8,6 × 5,7 cm; 
SE 076, kv. B3.

36 Odlomek terilnega kamna 
iz kvarcita. Daljši izmed ohra-
njenih robov izglajen. Vel.: 
7,3 × 12,6 × 3,2 cm; SE 076, kv. 
B3.

37 Odlomek ostenja posode z okroglo apliko z 
vbočeno površino, izdelane prostoročno iz zelo fi-
nozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko 
žgane, redukcijsko v končni fazi. Povr-
šina je gladka, ravna in sive barve. Vel.: 
3,6 × 2,9 cm, deb.: 0,8 cm; SE 112, kv. A3.

38 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
prostoročno iz zelo finozrnate lončarske gline, ne-
popolno oksidacijsko žgane. Površina 
poškodovana. Okrašena z razčlenjenim 
plastičnim rebrom. Vel.: 4,4 × 5,2 cm, 
deb.: 0,9 cm; SE 034, kv. B3, C3.

39 Odlomka ustja z ostenjem posode, izdelane pro-
storočno iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki 
(vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žga-
ne. Površina gladka, neravna in 
lisasta, temno sive in rjave barve. 
Vel.: 4,5 × 6,2 cm in 2,9 × 3,0 cm, 
deb.: 0,6 cm; SE 034, kv. B3.

40 Lonec – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, 
izdelan prostoročno iz zelo finozrnate lončarske gli-
ne, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, 
poškodovana in 
sive barve. Ustje 
razčlenjeno z 
vtisnjenimi ja-
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Tabla 5 35–36 SE 076, 37 SE 112, 38–44 SE 034; 35–36, 42–43 kamen, ostalo keramika, 43 merilo 1 : 2, ostalo 
merilo 1 : 3.

35 36

T. 4:                                 SE 076; vse kamen, merilo 1:3.

37

40 41

3938

44

43

42
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    50 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani rjave barve, pre-
lom je svetlo rjave do sive barve. Koleščkan okras v 
obliki vodoravne linije majhnih pravokotni-
kov na ostenju. Vel. odl. 2,8 × 2,5 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 081, kv. D2, D3.

51 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani temno sive do 
zelo temno sive barve, prelom je temno sive barve. 
Koleščkan okras v obliki vodoravne lini-
je majhnih ovalnih vtisov na ostenju. Vel. 
odl. 4,6 × 3,5 cm, db. ost. 0,8 cm; SE 081, 
kv. D2, D3.

52 Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana pro-
storočno iz drobnozrnate lončarske gline z delci kre-
mena (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko 
žgana. Površina je hrapava, neravna (poškodovana) 
in lisasta, bledo rjave in sive barve. Na 
ustju prehod v ročaj ali apliko. Vel.: 
8,5 × 3,5 cm, pr. ustja: okoli 24 cm, db. 
ost.: 0,5 cm; SE 031, kv. D2, D3.

53 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani svetlo rjave barve, na 
zunanji strani sivkasto rjave barve, prelom je sive bar-
ve. Pr. u. 19,8 cm, ohr. v. 4 cm, 
db. ost. 0,4 – 0,5 cm; SE 031, kv. 
D2, D3.

54 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo tem-
no sive barve, prelom je sive barve. Pr. u. 15,3 cm, 
ohr. v. 2,4 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 031, kv. D2, D3.

45 Odlomek polizdelka kladivaste 
kamnite sekire ali kopače iz serpen-
tinita. Oba daljša robova obtolčena, 
drugod še ohranjena prvotna povr-
šina prodnika. Vel.: 4,9 × 7,8 × 5 cm; 
SE 034, kv. B3.

46 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani svetlo sive do črne 
barve, na zunanji strani svetlo rjave do zelo temno 
sive barve, prelom je sive barve. Pr. u. 
20 cm, ohr. v. 2,5 cm, db. ost. 1 cm; 
SE 063, kv. A3.

47 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani sive barve, na zunanji 
strani svetlo rumenkasto rjave barve, prelom je svet-
lo rumenkasto rjave do svetlo sive barve. Koleščkan 
okras v obliki dveh vzporednih vodo-
ravnih linij majhnih pravokotnikov na 
ramenu. Vel. odl. 5,3 × 4,4 cm, db. ost. 
0,7 cm; SE 081, kv. C3.

48 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rumenkasto rjave barve, prelom je svetlo rumenkas-
to rjave do sive barve. Koleščkan okras v obliki treh 
vzporednih vodoravnih linij na ramenu – dve liniji 
majhnih pravokotnikov in ena linija majhnih triko-
tnikov. Vel. odl. 5,9 × 4,5 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 081, 
kv. C3.

49 Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rumenkasto rjave barve, prelom je svetlo rumenkasto 
rjave do sive barve. Vel. odl. 2,1 × 2,8 cm, db. ost. 0,5 
– 0,7 cm; SE 081, kv. C3.
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Tabla 6 45 SE 034, 46 SE 063, 47–51 SE 081, 52–54 SE 031; 45 kamen, ostalo keramika, merilo 1 : 3.

45

T. 5: 37 SE 112, 38-45 SE 034; 37-41, 44 keramika, ostalo kamen; 43 merilo 1:2, ostalo merilo 1:3.

46

48
47

49
50

51

53 54

52
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    vodoravnih linij majhnih pravokotnikov na ostenju. 
Vel. odl. 3,6 × 4,1 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 069, kv. C2.

61 Pečnica – odlomek ustja z ostenjem, izdelana na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
hrapava, na notranji strani svetlo rja-
ve barve, na zunanji strani svetlo rjave 
do črne barve, prelom je svetlo rjave 
do temno sive barve. Pr. u. 10 cm, 
ohr. v. 7,1 cm, db. ost. 0,7–0,9 cm; 
SE 069, kv. C2.

62 Nož – odlomek rezila železnega noža. Dl. 14,2 cm, 
najv. š. 2,6 cm; SE 033, kv. D2.

63 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani rjave barve, na zunanji 
strani rjave do sivkasto rjave barve, prelom je temno 
sive barve. Koleščkan okras v 
obliki vodoravne linije majhnih 
pravokotnikov na ramenu. 
Vel. odl. 5,8 × 8,5 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 033, kv. D2.

64 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani sive barve, na zunanji strani rjave 
do sivkasto rjave barve, prelom je sive barve. Pr. u. 
26 cm, ohr. v. 1,8 cm; SE 033, kv. D2.

65 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani in na zunanji strani 
svetlo rjave barve, prelom je sive do 
temno sive barve. Pr. u. 20,1 cm, ohr. v. 
2,6 cm, db. ost. 0,5 cm; SE 033, kv. D2.

55 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rumenkasto rjave barve s črnimi lisami, 
prelom je sive barve. Pr. u. 20 cm, ohr. 
v. 2,9 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 031, kv. 
D2, D3.

56 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo temno 
sivkasto rjave barve, prelom je črne barve. 
Pr. u. 13 cm, ohr. v. 2,3 cm, db. ost. 0,4 cm; 
SE 031, kv. D2, D3.

57 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani svetlo rjave do črne 
barve, na zunanji strani svetlo rjavkasto rumene, pre-
lom je svetlo sive do sive barve. Pr. u. 20,2 cm, ohr. v. 
2,8 cm, db. ost. 0,5 cm; SE 031, kv. C3.

58 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani sive do črne barve, na 
zunanji strani svetlo rjave barve, prelom je sive barve. 
Koleščkan okras v obliki vodoravne linije 
majhnih pravokotnikov na ostenju. Vel. 
odl. 3,5 × 4 cm, db. ost. 0,7 cm; SE 031, 
kv. D2, D3.

59 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani sive barve, na zunanji strani svetlo 
rjave barve, prelom je svetlo rjave do sive barve. Ko-
leščkan okras v obliki vodoravne linije majhnih pra-
vokotnikov na ostenju. Vel. odl. 2,8 × 3,2 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 031, kv. D2, D3.

60 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji strani sive do temno sive barve, na 
zunanji strani sivkasto rjave do temno sive barve, 
prelom je sive barve. Koleščkan okras v obliki dveh 
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55

57

56

T. 6: 46 SE 063, 47-51 SE 081, 52-59 SE 031; vse keramika, M 1:3.

58 59

61

60

64

65

6362

T. 7:  60-61 SE 069, 62-65 SE 033, 66-69 SE 065, 70-71 SE 067; 62 železo, ostalo keramika; 

62 M 1:2, ostalo M 1:3.

Tabla 7 55–59 SE 031, 60–61 SE 069, 62–65 SE 033; 62 železo, ostalo keramika, 62 merilo 1 : 2, ostalo merilo 1 : 3.
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    ni tik pod ustjem. Pr. u. 22 cm, ohr. v. 1,8 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 067, kv. C2.

72 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani in na zunanji strani 
svetlo rumenkasto rjave do temno rjave barve, pre-
lom je sive barve. Pr. u. 24 cm, ohr. v. 2,7 cm, db. ost. 
0,8 cm; SE 067, kv. C2.

73 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani svetlo rjave do črne barve, na zuna-
nji strani sivkasto rjave do črne barve, prelom je rjave 
do sive barve. Pr. u. 16,6 cm, ohr. v. 0,9 cm; SE 067, 
kv. C2.

74 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani svetlo rjave do 
temno sive barve, prelom je svetlo sive barve. Ko-
leščkan okras v obliki vodoravne linije majhnih pra-
vokotnikov na ostenju. Vel. odl. 2,5 × 2,3 cm, db. ost. 
0,7 cm; SE 067, kv. C2.

75 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani rjave barve, na zunanji strani svetlo 
rumenkasto rjave barve, prelom je rumen-
kasto rjave do sive barve. Koleščkan okras 
v obliki dveh vzporednih vodoravnih linij 
majhnih ovalnih vtisov na ostenju. Vel. odl. 
4,2 × 3 cm, db. ost. 0,7 cm; SE 067, kv. C2.

76 Keramična utež, izdelana prostoročno iz zelo fi-
nozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki 
(vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno 
oksidacijsko žgana. Površina ne-
ravna in rdeče rjave barve; luk-
njičava. Vel.: 6,6 × 7,4 cm, ohr. v.: 
7,4 cm; SE 035, kv. C3.

66 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji strani temno sive barve, na zunanji 
strani sivkasto rjave barve do temno sive barve, pre-
lom je sive barve. Koleščkan okras v obliki vodorav-
ne linije majhnih pravokotnikov na ostenju. Vel. odl. 
3,6 × 4,8 cm, db. ost. 0,5–0,6 cm; SE 065, kv. C2.

67 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji in na zunanji strani sive do temno sive 
barve, prelom je sive barve. Koleščkan okras v obliki 
vodoravne linije majhnih pravokotnikov 
na ostenju. Vel. odl. 3 × 4,4 cm, db. ost. 
0,5–0,6 cm; SE 065, kv. C2.

68 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani črne barve, na zunanji strani sive 
barve, prelom je sive do temno sive barve. Kolešč-
kan okras v obliki vodoravne linije majhnih ovalnih 
vtisov na ostenju. Vel. odl. 3 × 3,4 cm, db. ost. 0,5–
0,6 cm; SE 065, kv. C2.

69 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapa-
va, na notranji strani rjave do zelo temno sive bar-
ve, na zunanji strani zelo temno sive barve, prelom 
je sive barve. Koleščkan okras v obliki vodoravne 
linije majhnih pravokotnikov na ostenju. Vel. odl. 
2,9 × 3,7 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 065, kv. C2.

70 Odlomek ustja posode, izdelane na vretenu iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji strani črne barve, na zunanji strani 
temno sive barve, prelom je temno sive barve. Pr. u. 
20 cm, ohr. v. 2 cm; SE 067, kv. C2.

71 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Po-
vršina je rahlo hrapava, na notranji strani 
svetlo rjave barve, na zunanji strani temno 
sivkasto rjave barve, prelom je temno sive 
barve. Žlebljena valovnica na notranji stra-
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    83 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani sivkasto rjave barve, na 
zunanji strani svetlo rjavkasto sive do sive barve, pre-
lom je svetlo sive barve. Pr. u. 25 cm, ohr. v. 2,5 cm, 
db. ost. 0,6–0,8 cm; SE 035, kv. C3, D3.

84 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani svetlo rjave do črne barve, 
na zunanji strani rjave barve, prelom je 
rjave do sive barve. Pr. u. 20,2 cm, ohr. 
v. 2,7 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 035, kv. C3.

85 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji sivkasto rjave barve, na zunanji 
strani rumenkasto rdeče barve s sivimi lisami, prelom 
je sive barve. Pr. u. 10,8 cm, ohr. 
v. 2,6 cm, db. ost. 0,4–0,6 cm; 
SE 035, kv. C3, D3.

77 Kovan železni žebelj s podolgovato glavico. Dl. 
7,3 cm, vel. glavice 1,5 × 0,65 cm; SE 035, kv. C3, D3.

78 Kovan železni žebelj s podolgovato gla-
vico. Dl. 8,2 cm, vel. glavice 1,3 × 0,6 cm; 
SE 035, kv. C3, D3.

79 Železna puščična ost s trnastim 
nasadilom in rombičnim prese-
kom – ohranjen je manjši del trna-
stega nasadila. Dl. 7,8 cm, najv. š. 
1,2 cm; SE 035, kv. C3, D3.

80 Odlomki okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
grobozrnate lončarske gline. Površina je hrapava, na 
notranji in zunanji strani svetlo rjave do sivkasto rja-
ve barve, prelom je sivkasto rjave barve. Dve vzpo-
redni vodoravni rebri 
na ostenju. Vel. odl. 
7,2 × 11,1 cm, db. ost. 
0,8–1,1 cm; SE 035, kv. 
C3, D3.

81 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji sive do črne barve, na zunanji 
strani temno sivkasto rjave barve, prelom je sive bar-
ve. Pr. u. 10,8 cm, ohr. v. 2,6 cm, db. 
ost. 0,4–0,6 cm; SE 035, kv. C3, D3.

82 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in zunanji strani zelo temno 
sivkasto rjave barve, prelom je temno sive do zelo 
temno sive barve. Koleščkan okras v obliki vodo-
ravne linije majhnih pravokotnikov na ramenu. Pr. 
u. 26,6 cm, ohr. 
v. 5,3 cm, db. ost. 
0,7 cm; SE 035, 
kv. C3, D3.
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    91 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji rdečkasto svetlo rjave do črne 
barve, na zunanji strani svetlo rjave do sivkasto rja-
ve barve, prelom je sive barve. Pr. u. 20 cm, ohr. v. 
2,4 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 035, kv. C3, D3.

92 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani svetlo rjavkasto 
rumene s črnimi lisami, prelom je 
sive barve. Pr. u. 19,9 cm, ohr. v. 
2,2 cm; SE 035, kv. D2, D3.

93 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani sive 
do zelo temno sive barve, prelom je sive barve. Pr. 
u. 24,3 cm, ohr. v. 2,7 cm, db. ost. 0,7 cm; SE 035, 
kv. C3.

86 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani svetlo rjave do črne barve, 
na zunanji strani temno sivkasto rjave barve, prelom 
je svetlo sive barve. Pr. u. 26,3 cm, ohr. v. 2,9 cm, db. 
ost. 0,7–0,8 cm; SE 035, kv. C3, D3.

87 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji rdečkasto svetlo rjave barve, na 
zunanji strani sivkasto rjave do zelo temno sive bar-
ve, prelom je sive barve. Pr. u. 
17 cm, ohr. v. 2,7 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 035, kv. C3, D3.

88 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani zelo temno sive do črne 
barve, na zunanji strani zelo temno sivkasto rjave 
barve, prelom je črne barve. 
Pr. u. 26 cm, ohr. v. 2,1 cm, 
db. ost. 0,6 cm; SE 035, kv. 
C3, D3.

89 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo temno 
sive barve, prelom je zelo temno sive barve. Pr. u. 
23 cm, ohr. v. 3 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 035, kv. C3.

90 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani 
svetlo rjave barve, na zunanji stra-
ni svetlo rumenkasto rjave barve, 
prelom je svetlo sive barve. Pr. u. 
23 cm, ohr. v. 8,2 cm, db. ost. 0,4 – 
0,7 cm; SE 035, kv. C3.
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    99 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani sivkasto rjave 
do temno sive barve, prelom je temno sive barve. 
Vodoravni žleb na ustju. Pr. u. 23 cm, ohr. v. 2,2 cm; 
SE 035, kv. C3.

100 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani rjavkasto sive do zelo tem-
no sivkasto rjave barve, na zunanji strani rjave barve, 
prelom je sive barve. Pr. u. 
19,4 cm, ohr. v. 4,1 cm, db. 
ost. 0,4–0,7 cm; SE 035, 
kv. C3, D3.

101 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji rdečkasto rjave do črne 
barve, na zunanji strani sivkasto rjave do črne bar-
ve, prelom je rdečkasto rjave do 
temno sive barve. Pr. u. 14 cm, 
ohr. v. 3,8 cm, db. ost. 0,4–0,6 cm; 
SE 035, kv. C3, D3.

94 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani temno sive barve, na zu-
nanji strani rdeče do temno sive barve, 
prelom je rjavkasto sive do temno sive 
barve. Pr. u. 29 cm, ohr. v. 3,4 cm, db. 
ost. 0,8 cm; SE 035, kv. C3, D3.

95 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani sive do temno sive barve, 
na zunanji strani temno sive barve, prelom je sive do 
temno sive barve. Pr. u. 28,1 cm, ohr. v. 3,4 cm, db. 
ost. 0,4–0,5 cm; SE 035, kv. C3, D3.

96 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in zunanji strani rjave do zelo 
temno sivkasto rjave barve, prelom je sive barve. Pr. 
u. 21,6 cm, ohr. 
v. 6,2 cm, db. 
ost. 0,4–0,6 cm; 
SE 035, kv. C3, 
D3.

97 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave bar-
ve, prelom je zelo temno sive barve. Pr. 
u. 22 cm, ohr. v. 2,7 cm, db. ost. 0,6 cm; 
SE 035, kv. C3.

98 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in zunanji strani rjave do temno 
sivkasto rjave barve, prelom je temno sive barve. Pr. 
u. 24 cm, ohr. v. 3,4 cm, db. ost. 0,4–0,8 cm; SE 035, 
kv. C3, D3.
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zunanji strani svetlo rjave barve, prelom je svetlo 
sive barve. Koleščkan okras v obliki treh vodorav-
nih linij majhnih pravokotnikov na ostenju. Vel. odl. 
6,6 × 6,7 cm, db. ost. 0,6 – 0,7 cm; SE 035, kv. C3.

109 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani temno sive barve, na zunanji stra-
ni svetlo rjave barve s sivimi lisami, prelom je svetlo 
sive barve. Koleščkan okras v obliki vzporednih vo-
doravnih linij majhnih pra-
vokotnikov na ostenju. Vel. 
odl. 5,9 × 10,2 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 035, kv. C3, D3.

110 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani sive barve, na zunanji strani svetlo 
rjave barve, prelom je svetlo rjave do svetlo sive bar-
ve. Koleščkan okras v obliki dveh vzporednih vodo-
ravnih linij majhnih pravokotnikov na ostenju. Vel. 
odl. 6,7 × 4,9 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 035, kv. C3.

111 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapa-
va, na notranji in na zunanji strani svetlo rumenkas-
to rjave barve, prelom je svetlo rjave do sive barve. 
Koleščkan okras v obliki dveh vzporednih vodorav-
nih linij majhnih ovalnih vtisov na ostenju. Vel. odl. 
6,7 × 5,1 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 035, kv. C3.

112 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji in zunanji strani temno rjave barve, pre-
lom je temno sive barve. Dve vzporedni vodoravni 
žlebljeni valovnici na ramenu. 
Vel. odl. 4,3 × 7,1 cm, db. ost. 
0,5 cm; SE 035, kv. C3, D3.

113 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani sive barve, na zunanji strani črne 
barve, prelom je svetlo sive barve. Vodoravna žleb-
ljena valovnica na ostenju. Vel. odl. 3,5 × 4,1 cm, db. 
ost. 0,5–0,6 cm; SE 035, kv. C3.

102 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo rdeč-
kasto rumene do zelo temno sive barve, prelom je zelo 
temno sive barve. Vzporedni poševni vre-
zi na vratu. Pr. u. 22 cm, ohr. v. 2,2 cm, 
db. ost. 0,6 cm; SE 035, kv. D2, D3.

103 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji strani svetlo rjave barve, na zunanji 
strani svetlo rjave do temno sivkasto rjave barve, pre-
lom je svetlo rjave do sive barve. Pr. u. 23 cm, ohr. v. 
2,6 cm; SE 035, kv. C3.

104 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani sive do temno 
sive barve, prelom je rdečkasto rjave do sive barve. 
Vel. odl. 3,6 × 3,2 cm, db. ost. 0,7 cm; SE 035, kv. C3.

105 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani sive do 
črne barve, prelom je svetlo sive barve. Pr. u. 24 cm, 
ohr. v. 3,5 cm, db. ost. 0,7 cm; SE 035, kv. C3.

106 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo temno 
sive do črne barve, prelom je črne bar-
ve. Pr. u. 15,2 cm, ohr. v. 3,2 cm, db. 
ost. 0,4 cm; SE 035, kv. C3.

107 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo rjave 
do svetlo rjavkasto rdeče barve, prelom je 
svetlo rjave barve. Pr. u. 14,1 cm, ohr. v. 
3,3 cm, db. ost. 0,3 cm; SE 035, kv. C3.

108 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani rjavkasto sive barve, na 
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    119 Odlomek okrašenega ostenja stekleničaste poso-
de, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline. Površi-
na je rahlo hrapava, na notranji strani sive barve, na 
zunanji strani svetlo rdečkasto rumene 
barve, prelom sive barve. Žlebljeni va-
lovnici na ostenju. Vel. odl. 4,7 × 5,2 cm, 
db. ost. 0,4 – 1 cm; SE 090, kv. C2.

120 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani sive barve, na zunanji 
strani svetlo rjave barve, prelom je svetlo sive barve. 
Koleščkan okras v obliki dveh vzporednih vodorav-
nih linij majhnih ovalnih vtisov na ramenu. Vel. odl. 
5,2 × 3,8, db. ost. 0,4–0,5 cm; SE 090, kv. C2, D2.

121 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan 
na vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani temno sive barve, 
na zunanji strani sive do temno sive barve, prelom 
je svetlo sive barve. Koleščkan okras v obliki dveh 
vzporednih vodoravnih linij majhnih pravokotni-
kov na ramenu. Vel. odl. 4,8 × 5,2, db. ost. 0,7 cm; 
SE 090, kv. C2, D2.

122 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo tem-
no sive barve, prelom je sive barve. Pr. u. 22,1 cm, 
ohr. v. 2,5 cm, db. ost. 0,7 cm; SE 092, kv. C2.

123 Odlomek ustja posode, izdelane na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani sive barve, na zunanji strani svetlo 
rjavkasto rdeče do sive barve, prelom je sive barve. 
Vel. odl. 1,5 × 2,4 cm; SE 092, kv. C2.

114 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani svetlo rjave barve, na 
zunanji strani rjave do črne barve, prelom je rjave do 
sive barve. Vrezi na ramenu. Vel.  odl. 7 × 8,5 cm, db. 
ost. 0,6 cm; SE 035, kv. C3.

115 Odlomek dna posode, izdelan iz drobnozrnate 
lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, na notranji 
strani zelo temno sive barve, na zunanji strani sive bar-
ve, prelom je zelo temno sive 
barve. Delno ohranjen reliefni 
znak na dnu. Pr. d. 10 cm, ohr. 
v. 1,2 cm; SE 035, kv. C3, D3.

116 Pečnica – odlomek ustja z ostenjem, izdelana na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
hrapava, na notranji strani temno rjave barve, na zu-
nanji strani rjave barve, prelom je sive 
barve. Pr. u. 14 cm, ohr. v. 4,1 cm, db. 
ost. 0,7–0,8 cm; SE 035, kv. C3.

117 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani sive do temno sive 
barve, na zunanji strani temno sive do črne barve, 
prelom je svetlo sive barve. Koleščkan okras v obliki 
treh vzporednih vodoravnih linij majhnih pravoko-
tnikov na ramenu. Vel. odl. 7,7 × 7,6, db. ost. 0,6 cm; 
SE 090, kv. C2, D2.

118 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan iz 
fonozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani svetlo rdečkasto rjave barve, na zu-
nanji strani svetlo rdečkasto rjave do zelo temno sive 
barve, prelom je sive barve. Koleščkan okras v obliki 
treh vodoravnih linij majhnih pra-
vokotnikov na ramenu. Vel. odl. 
7,3 × 7,8 cm, db. ost. 0,5–0,6 cm; 
SE 090, kv. C2.
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Tabla 13 114–116 SE 035, 117–121 SE 090, 122–123 SE 092; keramika, merilo 1 : 3.
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T. 12: 114-116 SE 035, 117-121 SE 090, 122-123 SE 092; vse keramika, M 1:3.
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    130 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani črne barve, na zunanji strani rjave 
do črne barve, prelom je sive barve. Pr. u. 11,8 cm, 
ohr. v. 1,4 cm; SE 100, kv. C2.

131 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji strani sive do črne barve, na zunanji 
strani temno sive do črne barve, prelom je svetlo sive 
barve. Pr. u. 13 cm, ohr. v. 1,7 cm; SE 100, kv. C2.

132 Oljenka – odlomek ustja z ostenjem in delno oh-
ranjeno šobo, izdelana iz finozrnate lončarske gline. 
Površina je rahlo hrapava, na notranji in na zunanji 
strani rdečkasto rjave do temno rdečkasto rjave bar-
ve s črno liso, prelom je rjave barve. Pr. u. 12,2 cm, 
ohr. v. 1,9 cm, db. ost. 0,5 cm; SE 104, 
kv. C2.

133 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji strani svetlo sive barve, na zunanji 
strani temno sive barve, prelom je svetlo sive bar-
ve. Koleščkan okras v obliki vzporedne vodoravne 
linije majhnih pravokotnikov na ostenju. Vel. odl. 
3,2 × 2,8 cm, db. ost. 0,4–0,5 cm; SE 104, kv. C2.

134 Pekač – odlomki ustja z ostenjem in dna, izde-
lan iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani svetlo rjave barve, na 
zunanji strani svetlo rjave do sivkasto rjave barve, 
prelom je rjavkasto sive barve. Pr. u. 33 cm, pr. d. 
21,5 cm, v. 4,6 cm, db. ost. 1–1,3 cm; SE 104, kv. C2.

124 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rjave barve, prelom je sive barve. Vo-
doravni žleb na prehodu iz vratu v 
rame. Pr. u. 17 cm, ohr. v. 4,3 cm, db. 
ost. 0,6 cm; SE 094, kv. C2.

125 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani sive do zelo 
temno sive barve, prelom je temno sive barve. Pr. u. 
20 cm, ohr. v. 2,2 cm; SE 094, kv. C2.

126 Odlomek ustja in ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani rjave do črne 
barve, prelom je rjave do temno sive barve. Vel. odl. 
2 × 3,3 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 094, kv. C2.

127 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapa-
va, na notranji in zunanji strani črne barve, prelom 
je zelo temno sive barve. Koleščkan okras v obliki 
vodoravne linije majhnih pravokotnikov na ostenju. 
Vel. odl. 3,5 × 3,3 cm, db. ost. 0,5 cm; SE 094, kv. C2.

128 Lonec – odlomki ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo rjave do 
sivkasto rjave do črne barve, prelom je svetlo sive bar-
ve. Pr. u. 28 cm, 
ohr. v. 7,9 cm, db. 
ost. 0,4–0,5 cm; 
SE 100, kv. C2.

129 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani sive do temno 
sive barve, prelom je sive barve. Pr. 
u. 20 cm, ohr. v. 4,5 cm, db. ost. 0,4 
– 0,5 cm; SE 100, kv. C2.
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Tabla 14 124–127 SE 094, 128–131 SE 100, 132–134 SE 104; keramika, merilo 1 : 3.
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T. 13: 124-127 SE 094, 128-131 SE 100, 132-134 SE 104; vse keramika, M 1:3.
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    141 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo tem-
no sive barve, prelom je rjave do temno sive barve. 
Pr. u. 17,2 cm, ohr. v. 2,1 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 013, 
kv. C2, C3.

142 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani temno sive barve, na 
zunanji strani svetlo rjave do rjave barve, prelom je 
temno sive barve. Pr. u. 20,1 cm, ohr. v. 2,4 cm, db. 
ost. 0,5 cm; SE 013, kv. C2, C3.

143 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani svetlo rumenkasto 
rjave do sive barve, na zunanji strani sivkasto rjave 
do zelo temno sivkasto rjave barve, prelom je svetlo 
rumenkasto rjave do temno sive barve. Pr. u. 15 cm, 
ohr. v. 2,3 cm, db. ost. 0,5 cm; SE 013, kv. C2, C3.

144 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani sive barve, na zunanji strani zelo 
temno sivkasto rjave barve, prelom je sive barve. Ko-
leščkan okras v obliki vzporednih vo-
doravnih linij majhnih ovalnih vtisov 
in pravokotnikov na ramenu. Vel. odl. 
5 × 5,1 cm, db. ost. 0,6 cm; SE 013, 
kv. C2, C3.

135 Pivski lonček – odlomek ustja z ostenjem, izde-
lan na vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina 
je rahlo hrapava, na notranji in na zunanji svetlo rdeč-
kasto rjave barve, prelom je sivkasto rjave barve. Pr. 
u. 26,4 cm, ohr. v. 2,7 cm, db. ost. 0,5 cm; 
SE 083, kv. C3.

136 Pivski lonček/čaša – odlomek narebrenega oste-
nja, izdelan/-a na vretenu iz zelo finozrnate lončar-
ske gline. Površina je rahlo hrapava, na notranji in na 
zunanji strani svetlo rdečkasto rjave barve, prelom je 
svetlo rjave barve. Vel. odl. 3,1 × 4,8 cm, 
db. ost. 0,35 cm; SE 083, kv. C3.

137 Skleda – odlomek ustja z apliko, izdelana pro-
storočno iz finozrnate lončarske gline, nepopolno 
oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in 
lisasta, sivo-rjave in sive barve. Na 
ustju aplika. Vel.: 6,7 × 3,6 cm, pr. 
ustja: okoli 24 cm, db. ost.: 0,8 cm; 
SE 013, kv. B2, B3.

138 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo 
temno sive barve, prelom je temno sive barve. Pr. u. 
17,6 cm, ohr. v. 2,4 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 013, kv. 
C2, C3.

139 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani in na zunanji strani 
svetlo rumenkasto rjave barve, prelom je sive barve. 
Pr. u. 19,1 cm, ohr. v. 2,5 cm, db. 
ost. 0,5 cm; SE 013, kv. A3.

140 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani svetlo rjave barve, 
na zunanji strani svetlo rjave barve do zelo temno 
sive barve, prelom je sive barve. Pr. 
u. 20,1 cm, ohr. v. 3,2 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 013, kv. C2, C3.
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Tabla 15 135–136 SE 083, 137–144 SE 013; keramika, merilo 1 : 3.
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T. 14: 135-136 SE 083, 137-144 SE 013; vse keramika, M 1:3.
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    151 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani sive do 
zelo temno sive barve, prelom je sive barve. Pr. u. 
20 cm, ohr. v. 2,4 cm, db. ost. 0,5 cm; SE 048, kv. C2.

152 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, na 
notranji in na zunanji strani črne barve, prelom je črne 
barve. Pr. u. 14,1 cm, ohr. v. 1,8 cm; SE 048, kv. C2.

153 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani sive 
barve, prelom je temno sive barve. 
Pr. u. 22,7 cm, ohr. v. 3,2 cm, db. ost. 
0,4–0,5 cm; SE 048, kv. C2.

154 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani rjave barve, na zunanji strani 
temno sivkasto rjave barve, prelom je sive barve. Pr. u. 
23 cm, ohr. v. 3,1 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 048, kv. C2.

155 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani svetlo rjave do zelo 
temno sive barve, na zunanji strani temno sive do 
zelo temno sive barve, prelom je sive barve. Pr. u. 
22 cm, ohr. v. 2,2 cm, db. ost. 0,5 cm; SE 048, kv. C2.

156 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani temno 
sive barve, prelom je sive barve. Pr. u. 23 cm, ohr. v. 
3,1 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 048, kv. C2.

157 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svet-
lo rjavkasto rumene do svetlo rjavkasto sive barve, 
prelom je sive barve. Pr. u. 28 cm, 
ohr. v. 3,9 cm, db. ost. 0,4–0,5 cm; 
SE 048, kv. C2.

145 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz drob-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, na 
notranji strani svetlo rjave barve, na zunanji strani siv-
kasto rjave do zelo temno sive barve, prelom je svetlo 
sive barve. Pr. u. 24 cm, ohr. v. 1 cm; SE 048, kv. C2.

146 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji strani svetlo rjave barve, na zunanji 
strani sivkasto rjave do zelo temno sive barve, pre-
lom je svetlo sive barve. Pr. u. 24,4 cm, ohr. v. 1,2 cm; 
SE 048, kv. C2.

147 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani rjave bar-
ve, na zunanji strani rjave do temno 
sivkasto rjave barve, prelom je temno 
sive barve. Dvojna žlebljena valovnica 
na notranji strani ustja. Pr. u. 20,1 cm, 
ohr. v. 1,4 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 048, 
kv. C2.

148 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani sivkasto rjave do črne bar-
ve, na zunanji strani temno sive barve, prelom je sive 
barve. Pr. u. 16,2 cm, ohr. v. 3,5 cm, 
db. ost. 0,3 cm; SE 048, kv. C2.

149 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave 
barve, prelom je rjave do sive barve. Pr. u. 22 cm, 
ohr. v. 1,7 cm, db. ost. 0,6 cm; 
SE 048, kv. C2.

150 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rumen-
kasto rjave do zelo temno sive barve, prelom je zelo 
temno sive barve. Pr. u. 16 cm, ohr. v. 1,8 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 048, kv. C2.
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T. 15: SE 048; vse keramika, M 1:3.
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Tabla 16 SE 048; keramika, merilo 1 : 3.

148

153

151

156

154

145

146

149

147

152

155

150

157

T. 15: SE 048; vse keramika, M 1:3.
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    temno sivkasto rjave do črne barve, prelom je svetlo 
rdečkasto rjave do sive barve. Vel. odl. 3,1 × 5,4 cm; 
SE 048, kv. C2.

164 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani in na zunanji strani 
temno sive do zelo temno sive barve, prelom je tem-
no sive barve. Pr. u. 17 cm, ohr. v. 2,6 cm, db. ost. 
0,4–0,5 cm; SE 048, kv. C2.

165 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani svetlo rjave bar-
ve, prelom je svetlo rjave do sive barve. Pr. u. 26 cm, 
ohr. v. 3,4 cm; SE 048, kv. C2.

166 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani sivkas-
to rjave do zelo temno sivkasto rjave barve, prelom 
je sive barve. Pr. u. 21 cm, ohr. v. 3,2 cm, db. ost. 
0,4 cm; SE 048, kv. C2.

167 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani in na zunanji strani 
svetlo rumenkasto rdeče barve, prelom je svetlo ru-
menkasto rdeče barve. Pr. u. 16,2 cm, ohr. v. 3,5 cm, 
db. ost. 0,3 cm; SE 048, kv. C2.

168 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani črne barve, 
prelom je črne barve. Pr. u. 
14,1 cm, ohr. v. 2,5 cm, db. 
ost. 0,5 cm; SE 048, kv. C2.

169 Pivski lonček z izlivom – odlomek ustja z oste-
njem in delno ohranjenim izlivom, izdelan na vretenu 
iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji rdečkasto rjave bar-
ve, prelom je rdečkasto rjave barve. Vel. odl. 
2,6 × 2,2 cm, db. ost. 0,2 cm; SE 048, kv. C2.

158 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani svetlo rjavkasto ru-
mene barve, na zunanji strani svetlo rjavkasto rume-
ne do svetlo sive do temno sive 
barve, prelom je sive barve. Pr. u. 
20 cm, ohr. v. 6 cm, db. ost. 0,5 cm; 
SE 048, kv. C2.

159 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo rjavkas-
to rumene barve, prelom je sive barve. Pr. u. 24,2 cm,
ohr. v. 4,9 cm, 
db. ost. 0,4 
– 0,5 cm; 
SE 048, kv. C2.

160 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svet-
lo rjave do sive barve, prelom je sive 
barve. Pr. u. 22,1 cm, ohr. v. 3,3 cm, 
db. ost. 0,5 cm; SE 048, kv. C2.

161 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina 
je rahlo hrapava, na notranji strani rjave do temno 
sivkasto rjave barve, na zunanji strani zelo temno 
sivkasto rjave barve, prelom je sive 
barve. Pr. u. 19 cm, ohr. v. 2,6 cm, db. 
ost. 0,4 cm; SE 048, kv. C2.

162 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz drob-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, na 
notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji strani 
sive do zelo temno sive barve, prelom je sive barve. Pr. 
u. 28 cm, ohr. v. 2,8 cm; SE 048, kv. C2.

163 Lonec – odlomek ustja z delno ohranjenim izli-
vom, izdelan na vretenu iz finozrnate lončarske gli-
ne. Površina je rahlo hrapava, na not-
ranji strani svetlo rdečkasto rjave do 
temno rjave barve, na zunanji strani 
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Tabla 17 SE 048; keramika, merilo 1 : 3.
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T. 16: SE 048; vse keramika, M 1:3.
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    barve, prelom je sive barve. Reliefni znak na dnu. Pr. 
d. 10,6 cm, ohr. v. 1,7 cm; SE 027, kv. C3, D3.

175 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, na 
notranji strani sivkasto rjave do črne barve, na zunanji 
strani črne barve, prelom je temno sivkasto rjave do 
sive barve. Pr. u. 26 cm, ohr. v. 2 cm; SE 027, kv. C3, D3.

176 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapa-
va, na notranji strani sivkasto rjave barve, na zunanji 
strani temno sivkasto rjave do črne barve, prelom 
je rjave do temno sive barve. Pr. u. 20 cm, ohr. v. 
2,3 cm; SE 027, kv. C3, D3.

177 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji in na zunanji strani rjavkasto rumene do 
rumenkasto rjave barve, prelom je rjavkasto rumene 
do sive barve. Pr. u. 19 cm, ohr. 
v. 2,1 cm; SE 027, kv. C3, D3.

178 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani rdečkasto rumene 
barve, prelom je rdečkasto rumene barve. Pr. u. 20 cm, 
ohr. v. 2,9 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 027, kv. C3, D3.

179 Krožnik – odlomki ustja z ostenjem in dnom, izde-
lan iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je hrapa-
va, na notranji in na zunanji strani rdečkasto rjave barve, 
prelom je rjave do sive barve. Delno ohranjen reliefni 
znak na dnu. Pr. u. 22 cm, pr. d. 13,2 cm, v. 4,2 cm, db. 
ost. 0,4 cm; 
SE 027, kv. 
C3, D3.

180 Odlomek ostenja posode, izdelane iz drob-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani sivkasto rjave barve, na zunanji 
svetlo rdečkasto rjave barve, prelom je 
svetlo sive barve. Delno ohranjena od-
prtina na ostenju. Vel. odl. 4,2 × 4,8 cm, 
db. ost. 0,6–0,7 cm; SE 027, kv. C3, D3.

170 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapa-
va, na notranji strani sive do črne barve, na zunanji 
strani temno sive do črne, prelom je sive barve. Ok-
ras v obliki dveh vzporednih vodoravnih žlebljenih 
linij, med katerima je koleščkan okras 
v obliki dveh vzporednih vodoravnih 
linij majhnih pravokotnikov na rame-
nu. Vel. odl. 6 × 5,3 cm, db. ost. 0,6–
0,7 cm; SE 048, kv. C2.

171 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapa-
va, na notranji strani sive do temno sive barve, na 
zunanji strani rjave do temno sivkasto rjave barve 
pravokotnikov na ramenu. Koleščkan okras v obliki 
dveh vzporednih vodoravnih linij 
majhnih pravokotnikov na rame-
nu. Vel. odl. 4,8 × 6,2 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 048, kv. C2.

172 Oljenka – odlomek ustja z ostenjem in dnom ter 
delno ohranjenim izlivom, izdelana iz finozrnate lon-
čarske gline. Površina je rahlo hrapava, na notranji 
in na zunanji strani rdečkasto rjave barve s črno liso, 
prelom je zelo temno sive barve. Pr. u. 
13,6 cm, pr. d. 10,6 cm, v. 2,7 cm, db. 
ost. 0,7 cm; SE 048, kv. C2.

173 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani rjave do črne barve, 
na zunanji strani temno sivkasto rjave do črne barve, 
prelom je temno sive barve. Pr. u. 20,2 cm, ohr. v. 
3,7 cm, db. ost. 0,5–0,6 cm; SE 027, kv. C3, D3.

174 Odlomek dna 
posode, izdelane iz 
finozrnate lončar-
ske gline. Površina 
je rahlo hrapava, na 
notranji strani rjave 
barve, na zunanji 
strani sive do črne 
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T. 17:  171-172 SE 048, 173-180 SE 027; vse keramika, M 1:3.
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Tabla 18 170–172 SE 048, 173–180 SE 027; keramika, merilo 1 : 3.
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T. 17:  171-172 SE 048, 173-180 SE 027; vse keramika, M 1:3.
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    187 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani svetlo rjave barve, na zu-
nanji strani svetlo rjave do temno sivkasto rjave barve, 
prelom je svetlo rjave 
do temno sive barve. 
Pr. u. 18,2 cm, ohr. v. 
5,5 cm, db. ost. 0,4 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

188 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rumenkasto rjave barve, prelom je 
svetlo rumenkasto rjave barve. Pr. 
u. 13 cm, ohr. v. 3,9 cm, db. ost. 0,2 
– 0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

189 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo 
temno sive barve, prelom je zelo temno sive barve. 
Pr. u. 14,6 cm, ohr. v. 3,1 cm, db. ost. 0,3 cm; SE 025, 
kv. C3, D3.

190 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo 
temno sive barve, prelom je zelo temno sive bar-
ve. Pr. u. 19 cm, ohr. v. 3,2 cm, db. ost. 0,3–0,4 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

191 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rjave barve s temno rjavimi lisami, prelom je svetlo 
rjave sive barve. Pr. u. 15,2 cm, ohr. 
v. 3 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 025, kv. 
C3, D3.

181 Železna puščična ost s trnastim na-
sadilom in rombičnim presekom. Dl. 
8,7 cm, najv. š. 1,6 cm; SE 025, kv. C3, 
D3.

182 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo 
temno sive barve, prelom je zelo temno sive barve. 
Pr. u. 14 cm, ohr. v. 3 cm, db. ost. 0,3 cm; SE 025, 
kv. C3, D3.

183 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave do 
temno sive barve, prelom je temno sive 
barve. Pr. u. 15 cm, ohr. v. 2,5 cm, db. 
ost. 0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

184 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani temno 
sivkasto rjave barve, prelom je temno sivkasto rjave 
barve. Pr. u. 19 cm, ohr. v. 3,2 cm, 
db. ost. 0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

185 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji in na zunanji strani rumenkasto rdeče do 
temno sive barve, prelom je 
sive barve. Pr. u. 15,6 cm, ohr. 
v. 2,5 cm; SE 025, kv. C3, D3.

186 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svet-
lo rumenkasto rjave do sive barve, prelom je svetlo 
rumenkasto rjave do sive barve. Pr. u. 
13 cm, ohr. v. 3,4 cm, db. ost. 0,3 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.
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Tabla 19 SE 025; 181 železo, ostalo keramika, 181 merilo 1 : 2, ostalo merilo 1 : 3.
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T. 18: SE 025; 181 železo, ostalo keramika; 181  M 1:2, ostalo M 1:3.
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    198 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave bar-
ve, prelom je temno sive barve. Pr. u. 21 cm, ohr. v. 
3,2 cm, db. ost. 0,3–0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

199 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani črne barve, 
prelom je zelo temno sive barve. 
Pr. u. 19 cm, ohr. v. 3,6 cm, db. ost. 
0,4–0,5 cm; SE 025, kv. C3, D3.

200 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani črne bar-
ve, prelom je črne barve. Pr. u. 22 cm, ohr. v. 2,9 cm, 
db. ost. 0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

201 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani temno 
sivkasto rjave barve, prelom je temno sivkasto rjave 
barve. Pr. u. 22 cm, ohr. v. 2,7 cm, db. ost. 0,4 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

202 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani temno 
sivkasto rjave barve, prelom je temno sivkasto rjave 
barve. Pr. u. 22 cm, ohr. v. 3 cm, db. ost. 0,3–0,4 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

203 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani rjave barve, na zunanji 
strani svetlo rdečkasto rjave do sivkasto rjave bar-
ve, prelom je svetlo rdečkasto rjave barve. Vodorav-
na žlebova na ramenu. 
Pr. u. 16,1 cm, ohr. v. 
5,3 cm, db. ost. 0,4 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

192 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani svetlo rjave barve, na 
zunanji strani svetlo rjave do zelo temno sivkasto rja-
ve barve, prelom je sive barve. Pr. u. 23 cm, ohr. v. 
3,4 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

193 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani zelo temno sive 
barve, prelom je zelo temno sive barve. Pr. u. 23 cm, 
ohr. v. 3 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

194 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani črne 
barve, prelom je črne barve. Pr. 
u. 19 cm, ohr. v. 3,4 cm, db. ost. 
0,6 cm; SE 025, kv. C3, D3.

195 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rumen-
kasto rjave do sivkasto rjave barve, prelom je sivkasto 
rjave barve. Vodoravni žlebova na ramenu. Pr. u.
21,6 cm, ohr. 
v. 6,7 cm, db. 
ost. 0,3–0,4 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

196 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo rumen-
kasto rjave barve, prelom je svetlo rumenkasto rjave 
barve. Vodoravna žlebova na 
ramenu. Pr. u. 21,6 cm, ohr. 
v. 5,1 cm, db. ost. 0,3 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

197 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave do zelo 
temno sive barve, prelom je zelo temno sive barve. Pr. 
u. 14 cm, ohr. v. 2,4 cm, db. ost. 0,3 cm; SE 025, kv. 3, D3.
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Tabla 20 SE 025; keramika, merilo 1 : 3.
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T. 19:  SE 025; vse keramika, M 1:3.
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    210 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rdečkasto rjave barve, prelom je svetlo rdečkasto rja-
ve barve. Pr. u. 13,6 cm, ohr. v. 2,3 cm, 
db. ost. 0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

211 Lonec – odlomki ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo rjave 
do sive do črne barve, prelom je sive barve. Vodorav-
na žlebova na 
ramenu. Pr. u. 
18,4 cm, ohr. v. 
14,7 cm, db. ost. 
0,4 cm; SE 025, 
kv. C3, D3.

212 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo rja-
ve barve, prelom je svetlo rjave do sive barve. Pr. u. 
18,8 cm, ohr. v. 2,4 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 025, kv. C3, 
D3.

213 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave do tem-
no sivkasto rjave barve, prelom je rjave 
do sive barve. Pr. u. 20 cm, ohr. v. 3 cm, 
db. ost. 0,4–0,5 cm; SE 025, kv. C3, D3.

214 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave do 
temno sivkasto rjave barve, prelom je rjave do zelo 
temno sive barve. Vodoravna žlebova na ramenu. Pr. 
u. 22 cm, 
ohr. v. 7,7 cm, 
db. ost. 
0,4–0,5 cm; 
SE 025, kv. 
C3, D3.

204 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave do 
temno sivkasto rjave barve, prelom je rjave barve. Pr. 
u. 22,2 cm, ohr. v. 5,4 cm, 
db. ost. 0,3–0,45 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

205 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani temno sivkasto rjave barve, na zu-
nanji strani sive do temno sive barve, prelom je tem-
no sivkasto rjave barve. Pr. u. 13,2 cm, ohr. v. 2,4 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

206 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rdečkasto 
rjave barve, prelom je rdečkasto rjave do temno sive 
barve. Pr. u. 12,8 cm, ohr. v. 2,4 cm, 
db. ost. 0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

207 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo tem-
no sivkasto rjave barve, prelom je zelo temno sivkas-
to rjave barve. Pr. u. 11 cm, ohr. v. 2 cm, 
db. ost. 0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

208 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani rdečkasto rjave do 
temno sivkasto rjave barve, na zunanji strani sivkas-
to rjave do temno sive barve, prelom 
je temno sivkasto rjave barve. Pr. u. 
13,4 cm, ohr. v. 3,5 cm, db. ost. 0,3 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

209 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave 
do zelo temno sive barve, prelom je zelo temno sive 
barve. Pr. u. 11,1 cm, ohr. v. 3,5 cm, db. ost. 0,3 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.
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Tabla 21 SE 025; keramika, merilo 1 : 3.
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    220 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani svetlo rjave do zelo tem-
no sivkasto rjave barve, na zunanji strani rumenkasto 
rdeče do svetlo rjave do temno sivkasto rjave barve, 
prelom je zelo temno sive barve. Pr. u. 11,1 cm, ohr.
v. 3,5 cm, db. 
ost. 0,3 cm; 
SE 025, kv. 
C3, D3.

221 Vrč – odlomek ustja z os-
tenjem, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površi-
na je rahlo hrapava, na notranji in 
na zunanji strani svetlo rjave do 
temno sivkasto rjave barve, pre-
lom je zelo temno sive barve. Pr. 
u. 9,1 cm, ohr. v. 10,3 cm, db. ost. 
0,5–0,7 cm; SE 025, kv. C3, D3.

222 Vrč – odlomki ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani sivkasto rjave barve, na zunanji 
strani svetlo rjave barve, prelom je sive barve. Pr. u. 
8,2 cm, ohr. v. 5,6 cm; SE 025, kv. C3, D3.

223 Steklenica – odlomek ustja z ostenjem, izdelana na 
vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je 
gladka, na notranji in na zunanji strani svetlo rjave bar-
ve. Sledovi poslikave rdeče barve. Pr. u. 5,1 cm, ohr. v. 
3,6 cm, db. ost. 0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

224 Steklenica – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji in na zunanji strani sivkasto rjave barve, 
prelom je sivkasto rjave barve. Pr. 
u. 6,3 cm, ohr. v. 3,6 cm; SE 025, kv. 
C3, D3.

215 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave 
barve, prelom je rjave barve. Pr. u. 21,6 cm, ohr. v. 
4,9 cm, db. ost. 0,3–0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

216 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo 
temno sive barve, prelom je zelo temno sive barve. 
Pr. u. 23 cm, ohr. v. 3,2 cm, db. ost. 0,5 cm; SE 025, 
kv. C3, D3.

217 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani sivkasto 
rjave barve, prelom je temno sivkasto rjave barve. 
Vodoravna žlebo-
va na ramenu. Pr. 
u. 27,7 cm, ohr. 
v. 6,4 cm, db. ost. 
0,5 cm; SE 025, kv. C3, D3.

218 Lonec – odlomka ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave bar-
ve, prelom je rjave do temno sive barve. Pr. u. 26 cm, 
ohr. v. 3,1 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

219 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na 
zunanji strani rumenkasto rjave 
do temno sive barve, prelom je 
sive barve. Pr. u. 20 cm, ohr. v. 
4,2 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.
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T. 20: SE 025; vse keramika, M 1:3.

217

215

218

216

220

219

221

222

224223



144

Monografije CPA 14

    žlebova na ramenu. Vel. odl. 7,2 × 8,1 cm, db. ost. 
0,3–0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

231 Vrč/Steklenica – odlomek ostenja, izdelan/–a 
iz finozrnate lončarske gline. Površina je gladka, na 
notranji strani sive do temno sive barve, na zunanji 
rjavkasto rdeče barve, prelom je sive barve. Vel. odl. 
7,2 × 8,1 cm, db. ost. 0,3–0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

232 Vrč/pivski lonček – odlomek okrašenega oste-
nja, izdelan na vretenu iz zelo finozrnate lončarske 
gline. Površina je gladka, na notranji in na zunanji 
strani svetlo rjavkasto rdeče barve, 
prelom je svetlo rjavkasto rdeče 
barve. Poslikava v rdeči barvi na ra-
menu. Vel. odl. 8 × 6,3 cm, db. ost. 
0,3–0,35 cm; SE 025, kv. C3, D3.

233 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane na 
vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je 
gladka, na notranji strani temne sive, na zunanji strani 
sivkasto rjave barve, prelom je temno sive barve. Po-
slikava v rdeči barvi na ramenu. Vel. 
odl. 4 × 6,9 cm, db. ost. 0,3–0,4 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

234 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline. Površi-
na je gladka, na notranji strani temne sive, na zunanji 
strani svetlo rjave do sivkasto rjave barve, prelom je 
svetlo rjave do sive barve. Poslikava v rdeči barvi na 
ramenu. Vel. odl. 4,3 × 3,8 cm, db. ost. 0,3–0,4 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

235 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline. Površi-
na je gladka, na notranji strani sive, na zunanji strani 
sivkasto rjave barve, prelom je sive barve. Poslikava v 
rdeči barvi na ramenu. Vel. odl. 4,6 × 5,4 cm, db. ost. 
0,2–0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

225 Steklenica – odlomek ustja z ostenjem, izdelana 
na vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina 
je rahlo hrapava, na notranji strani 
sive barve, na zunanji strani svetlo 
rjave barve, prelom je sive barve, 
na vratu so ostanki glinenega pre-
maza temno rdeče barve. Vodorav-
no rebro na vratu. Pr. u. 6, 1 cm, 
ohr. v. 11,3 cm, db. ost. 0,35 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

226 Steklenica – odlomek ustja z 
ostenjem, izdelana na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je 
gladka, na notranji strani sive barve, 
na zunanji strani je glinen premaz 
rdeče barve. Vodoravno rebro na 
vratu. Pr. u. 5,3 cm, ohr. v. 11,2 cm, 
db. ost. 0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

227 Steklenica – odlomek ostenja, izdelana na vrete-
nu iz finozrnate lončarske gline. Površina je gladka, 
na notranji strani sive barve, na zunanji strani je gli-
nen premaz temno rjave barve. Vel. odl. 5,8 × 5,6 cm, 
db. ost. 0,5–0,7 cm; SE 025, kv. C3, D3.

228 Steklenica – odlomek ostenja, izdelana 
na vretenu iz zelo finozrnate lončarske 
gline. Površina je gladka, na notranji in na 
zunanji strani rdečkasto rumene barve. 
Vodoravna žlebova na vratu. Vel. odl. 
6,7 × 4,3 cm, db. ost. 0,4–0,55 cm; SE 025, 
kv. C3, D3.

229 Steklenica – odlomek ostenja, izdelana iz drob-
nozrnate lončarske gline. Površina je gladka, na not-
ranji in na zunanji temno rjave barve, prelom je rjave 
barve. Vodoravno rebro na vratu.Vel. odl. 7,1 × 4,5 cm, 
db. ost. 0,4 – 0,6 cm; SE 025, kv. C3, D3.

230 Vrč – odlomek ostenja, izdelan iz zelo finozrnate 
lončarske gline. Površina je gladka, na notranji strani 
temno sive barve, na zunanji strani svetlo rjave bar-
ve, prelom je svetlo rjave do sive barve. Vodoravna 
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    241 Čaša – odlomek okrašenega ostenja, izdelana iz 
zelo finozrnate lončarske gline. Površina je gladka, 
na notranji in na zunanji strani rjavkasto sive barve, 
prelom je rjavkasto sive barve. Vodoravna žlebova 
na ostenju. Vel. odl. 2,5 × 2,7 cm, db. ost. 0,2 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

242 Lonec – odlomek narebrenega ostenja, izdelan 
na vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina 
je rahlo hrapava, na notranji strani črne barve, na zu-
nanji strani rdečkasto rjave do sivkasto rjave do črne 
barve, prelom je črne barve. Vel. odl. 6 × 10,1 cm, db. 
ost. 0,4–0,5 cm; SE 025, kv. C3, D3.

243 Lonec – odlomek okrašenega ostenja posode, 
izdelan iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo 
temno sive barve, prelom je temno sive barve. Žleb-
ljena valovnica med dvema modeliranima vzporedni-
ma rebroma na ramenu. Vel. odl. 4,1 × 5,5 cm, db. 
ost. 0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

244 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan 
na vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina 
je rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani ru-
menkasto rjave do zelo temno sivkasto rjave barve, 
prelom je rumenkasto rjave do zelo temno sivkas-
to barve. Žlebljena valovnica med dvema vzpore-
dnima modeliranima rebroma na ramenu. Vel. odl. 
6,3 × 10,5 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

236 Pivski lonček – odlomek ustja z ostenjem, iz-
delan na vretenu iz finozrnate lončarske gline. Po-
vršina je rahlo hrapava, na notranji in na zunanji 
svetlo rjave barve s temno rjavimi 
lisami, prelom je svetlo rjave barve. 
Pr. u. 9,6 cm, ohr. v. 3,4 cm, db. ost. 
0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

237 Pivski lonček – odlomek ustja z ostenjem, izde-
lan na vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina 
je rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo 
temno sivkasto rjave barve, prelom je zelo temno 
sivkasto rjave barve. Pr. u. 10 cm, ohr. v. 
2,5 cm, db. ost. 0,3 cm; SE 025, kv. C3, D3.

238 Čaša – odlomek narebrenega ostenja, izdelana iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je gladka, na not-
ranji strani rumenkasto rjave barve, na zunanji strani 
rumenkasto rjave do rjavkasto sive  do 
temno sive barve, prelom je rjave do 
sive barve. Vel. odl. 3,7 × 4,7 cm, db. ost. 
0,25–0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

239 Časa – odlomek narebrenega ostenja, izdelana na 
vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani temno 
sive do zelo temno sive barve, prelom je temno sive 
barve. Vel. odl. 4,3 × 4,8 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 025, 
kv. C3, D3.

240 Pivski lonček/čaša – odlomek narebrenega os-
tenja, izdelan/–a na vretenu iz finozrnate lončarske 
gline. Površina je rahlo hrapava, na not-
ranji in na zunanji strani svetlo rumen-
kasto rjave barve, prelom je rumenkas-
to rjave barve. Vel. odl. 6,2 × 5,1 cm, 
db. ost. 0,3–0,5 cm; SE 025, kv. C3, D3.
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na žlebova in žlebljena valovnica in pod njima na 
ramenu. Vel. odl. 4,4 × 5,6 cm, db. ost. 0,5–0,7 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

251 Odlomek dna posode, izdelane iz drobnozrnate 
lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, na notra-
nji strani svetlo rjave do temno sivkasto rjave barve, 
na zunanji strani svetlo rjave do sivkasto rjave barve, 
prelom je rjave do sivkasto rjave barve. Reliefni znak 
na dnu. Vel. odl. 11,5 × 9,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

252 Odlomek dna posode, izdelane iz drobnozrnate 
lončarske gline. Površina je hrapava, na notranji in na 
zunanji strani temno sivkasto 
rjave barve, prelom je temno 
sivkasto rjave barve. Delno 
ohranjen reliefni znak na 
dnu. Vel. odl. 4,5 × 4,6 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

253 Odlomek dna posode, izdelane iz finozrnate lon-
čarske gline. Površina je hrapava, na notranji in na zu-
nanji strani svetlo rjave barve, prelom je svetlo rjave 
do temno sive barve. Reliefni znak na dnu. Vel. odl. 
9,4 × 7,8 cm; SE 025, kv. C3, D3.

254 Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz 
zelo finozrnate lončarske 
gline. Površina je gladka, na 
notranji strani rumenkasto 
rjave do sive do zelo temno 
sivkasto rjave barve, na zuna-
nji strani svetlo rdečkasto ru-
mene do rjave barve, prelom 
je rjave do temno sive barve. Reliefni znak na dnu. 
Pr. d. 8,1 cm, ohr. v. 3,8 cm, db. ost. 0,3 cm; SE 025, 
kv. C3, D3.

245 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelan 
iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji in na zunanji strani temno sive do 
črne barve, prelom je sive do temno sive barve. Ko-
leščkan okras v obliki treh vodoravnih linij majhnih 
pravokotnikov in ovalnih vtisov na ostenju. Vel. odl. 
8,5 × 7,6 cm, db. ost. 0,5–0,7 cm; SE 025, kv. C3, D3.

246 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani rjave do 
sivkasto rjave barve, prelom je rjave do temno sive 
barve. Vodoravna žlebova in 
žlebljena valovnica na rame-
nu. Vel. odl. 9,2 × 8,9 cm, db. 
ost. 0,4–0,6 cm; SE 025, kv. 
C3, D3.

247 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan 
iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hra-
pava, na notranji strani temno sivkasto rjave barve, 
na zunanji strani rjave barve, prelom je zelo temno 
sive barve. Žlebljena valovnica in pod njo vodorav-
na žlebova na ramenu. Vel. odl. 4,7 × 8,5 cm, db. ost. 
0,5–0,6 cm; SE 025, kv. C3, D3.

248 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan iz 
finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji in na zunanji strani temno rjave barve, 
prelom je zelo temno sive barve. Modelirano rebro in 
žlebljena valovnica in pod njim na ramenu. Vel. odl. 
4 × 5,5 cm, db. ost. 0,35–0,4 cm; SE 025, kv. C3, D3.

249 Odlomek ročaja posode, izdelane iz finozrnate 
lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, temno 
sivkasto rjave barve, prelom je temno sivkasto rja-
ve barve. Navpični vrezi na ročaju. Vel. odl. 
4,4 × 1,2 cm, db. 1,1 cm; SE 025, kv. C3, D3.

250 Lonec – odlomek okrašenega ostenja, iz-
delan iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji strani sivkasto rjave do tem-
no sivkasto rjave barve, na zunanji strani rjave barve, 
prelom je rjave do zelo temno sive barve. Vodorav-
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    262 Stekleni pihanec – odlomek pihanca iz brezbarv-
nega prozornega stekla. Biserovinast iris. Pr. 9 cm, 
db. r. 0,2 cm; SE 037, kv. C1, C2, D1, D2.

263 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo 
temno sive do črne barve, prelom je temno sive bar-
ve. Vodoravni žleb na ramenu. 
Pr. u. 12,5 cm, ohr. v. 4,1 cm, db. 
ost. 0,4–0,5 cm; SE 004, kv. A3, 
B3, C3.

264 Lonec – odlomek ustja, izdelan na vretenu iz fi-
nozrnate lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, 
na notranji strani sivkasto rjave do črne barve, na 
zunanji strani zelo temno sive barve, prelom je sive 
barve. Pr. u. 26 cm, ohr. v. 2,3 cm, db. ost. 0,6 cm; 
SE 004, kv. B2, B3, C2, C3.

265 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani sivkasto rjave do temno sive 
barve, na zunanji strani rumenkasto rjave do temno 
sive barve, prelom je svetlo sive 
barve. Dve vzporedni vodorav-
ni žlebljeni valovnici na ramenu. 
Pr. u. 22,4 cm, ohr. v. 9,2 cm, 
db. ost. 0,7 – 1 cm; SE 004, kv. 
A3, B3, C3.

255 Odlomek dna posode, izdelane iz drobnozrnate 
lončarske gline. Površina je hrapava, na notranji in na 
zunanji strani rdečkasto rumene barve, prelom je sive 
barve. Reliefni znak na dnu. Pr. d. 6 cm, ohr. v. 1 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

256 Odlomek dna posode, izdelane iz drobnozrnate 
lončarske gline. Površina je rahlo hrapava, na notranji 
strani svetlo rjave barve, na zunanji strani svetlo rjave 
do sive barve, prelom je svetlo rjave do sive barve. 
Reliefni znak na dnu. Pr. d. 10 cm, ohr. v. 1,7 cm; 
SE 025, kv. C3, D3.

257 Odlomek dna posode, izdelane iz drobnozrna-
te lončarske gline. Površina je hrapava, na notranji 
strani rumenkasto rjave barve, na zunanji strani ru-
menkasto rjave do sive barve, prelom je rumenkasto 
rjave barve. Reliefni znak na dnu. Pr. d. 6 cm, vel. odl. 
6 × 4,8 cm, ohr. v. 0,8 cm; SE 025, kv. C3, D3.

258 Železen nož – odlomek ročaja. Na ročaju ohranje-
ni bronasta in medeninasta zakovica in bronasta ob-
jemka. Dl. 4,3 cm, najv. š. 1,4 cm; 
SE 042, kv. A2.

259 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline. Povr-
šina je gladka, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rjavkasto rdeče barve, prelom je svetlo rjavkasto rde-
če barve. Poslikava v rdeči barvi na ramenu. Vel. odl. 
2,4 × 2,7 cm, db. ost. 0,3–0,35 cm; SE 042, kv. C1, 
C2, D1, D2.

260 Okrogel ploščat bronast gumb z 
zanko. Pr. 1,6 cm, db. 0,15 cm, š. zanke 
0,5 cm; SE 037, kv. B1.

261 Steklenica – odlomek ustja in vratu iz 
olivno zelenega prozornega stekla. Okoli 
vratu ima trakasto odebelitev. Vzporedni 
navpični žlebovi na vratu. Biserovinast iris. 
Pr. u. 2,8 cm, ohr. v. 8 cm, db. ost. 0,15–
0,2 cm; SE 037, kv. C1, C2, D1, D2.
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260 bron, 261-262 steklo, ostalo keramika; 258, 260 M 1:2, ostalo M 1:3.
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    266 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani siv-
kasto rjave barve, prelom je rjave do sivkasto rjave 
barve. Pr. u. 14 cm, ohr. v. 3,7 cm, db. ost. 0,5 cm; 
SE 004, kv. B2, B3, C2, C3.

267 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji strani črne barve, na zuna-
nji strani rjave do temno sive barve, prelom je sivkas-
to rjave barve. Pr. u. 26,4 cm, ohr. v. 2,7 cm, db. ost. 
0,5 cm; SE 004, kv. A3, B3, C3.

268 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je 
rahlo hrapava, na notranji in na zunanji strani zelo 
temno sive do črne barve, prelom je zelo temno sive 
barve. Vodoravna žleb-
ljena valovnica na rame-
nu. Pr. u. 19,4 cm, ohr. v. 
6,3 cm, db. ost. 0,5 cm; 
SE 004, kv. A3, B3.

269 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani svetlo rjave barve, na zuna-
nji strani temno rjave do črne barve, prelom je svetlo 
rjave do sive barve. Pr. u. 15 cm, 
ohr. v. 3,9 cm, db. ost. 0,4 cm; 
SE 004, kv. B2, B3, C2, C3.

270 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vre-
tenu iz drobnozrnate lončarske gline. Površina je rahlo 
hrapava, na notranji strani svetlo rjave do zelo temno 
sive barve, na zunanji strani temno sive do črne barve, 
prelom je svetlo rjave do sive barve. Pr. u. 23 cm, ohr. 
v. 4 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 004, kv. B2, B3, C2, C3.

271 Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rjave barve, prelom je svetlo rjave do sive barve. Pr. 

u. 21 cm, ohr. v. 2,4 cm, db. ost. 0,3 cm; SE 004, kv. 
B2, B3, C2, C3.

272 Skleda – odlomki ustja z ostenjem in ročajem, 
izdelana na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline. 
Površina je loščena, na zunanji strani je lošč temno 
zelene barve, na notranji strani je lošč rumenkasto 
rdeče barve, prelom je svetlo rumenkasto rdeče bar-
ve. Vodoravna žlebova na ostenju, odtis prsta pod 
ročajem. Pr. u. 35 cm, ohr. v. 10,3 cm, db. ost. 0,5–
0,6 cm; SE 004, kv. A3.

273 Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane 
na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline. Povr-
šina je gladka, na notranji in na zunanji strani zelo 
svetlo rdečkasto rjave barve, prelom je svetlo rjav-
kasto rdeče barve. Poslikava v rdeči barvi 
na ramenu. Vel. odl. 4,1 × 4,2 cm, db. ost. 
0,4–0,5 cm; SE 004, kv. B2, B3, C2, C3.

274 Pečnica – odlomek plošče, izdelana iz drob-
nozrnate lončarske gline. Površina je delno loščena, 
na notranji strani rumenkasto rjave barve, na zunanji 
strani je lošč temno zelene barve, 
prelom je svetlo rumene barve. Re-
liefni okras. Vel. odl. 8,1 × 6,8 cm; 
SE 004, kv. A3, B3, C3.
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Tabla 27 SE 004, keramika, merilo 1 : 3.
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    280 Steklenica – odlomek ustja in os-
tenja iz brezbarvnega prozornega ste-
kla. Pr. u. 2,8 cm, ohr. v. 13,6 cm, db. 
ost. 0,15–0,3 cm; SE 004, kv. A3, B3.

281 Steklenica – odlomek ustja in vratu iz brezbarv-
nega prozornega stekla. Okras iz zračnih mehurčkov. 
Pr. u. 5,6 cm, ohr. v. 10,2 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 004, 
kv. A3, B3.

282 Steklenica – odlomek dna in os-
tenja iz brezbarvnega prozornega ste-
kla. Visoko vbočeno dno je v tlorisu 
okrogle oblike. Pr. d. 4,2 cm, ohr. v. 
7,5 cm, db. ost. 0,15–0,2 cm; SE 004, 
kv. A3, B3.

283 Steklenica – odlomek dna in 
ostenja iz temno zelenega prozor-
nega stekla. Visoko vbočeno dno 
je v tlorisu okrogle oblike. Bise-
rovinast iris. Pr. d. 6,5 cm, ohr. v. 
8 cm, db. ost. 0,2–0,3 cm; SE 004, 
kv. A3, B3.

284 Steklenica – odlomek dna in ostenja iz temno 
zelenega prozornega stekla. Visoko vbočeno dno je v 
tlorisu okrogle oblike. Biserovinast iris. Pr. d. 6,5 cm, 
ohr. v. 6,7 cm, db. ost. 0,3–0,4 cm; SE 004, kv. A3, 
B3.

285 Odlomek perforirane kosti. Vel. 
odl. 5,3 × 3,1 cm, db. ost. 0,2 cm; 
SE 004, kv. A2, A3, B2, B3.

275 Čaša – odlomek dna z ostenjem, izdelana iz be-
loprstene keramike. Površina je loščena, na notranji 
strani in na zunanji strani lošč bele barve, prelom 
je zelo svetlo rumene barve. Pr. d. 4,4 cm, ohr. v. 
6,5 cm; SE 004, kv. A3.

276 Pokrov, izdelan na vretenu iz zelo finozrnate lon-
čarske gline. Površina je loščena, na notranji strani in 
na zunanji strani je lošč temno rjave barve, prelom 
je svetlo rumenkasto rdeče barve. Držaj pokrova je 
v tlorisu okrogle oblike. 
Pr. r. 7,4 cm, v. 3,1 cm, 
db. ost. 0,4 cm; SE 004, 
kv. A3.

277 Enoročajni lonec z 
delno ohranjenim izli-
vom, izdelan na vretenu 
iz zelo finozrnate lon-
čarske gline. Površina je 
loščena, na notranji strani je lošč rdečkasto rumene 
barve, na zunanji strani in na notranji strani ustja je 
lošč temno rjave barve, prelom je svetlo rumenkas-
to rdeče barve. Vodoravna žlebova na ostenju. Pr. 
u. 8,4 cm, pr. d. 6,2 cm, v. 11,3 cm, db. ost. 0,3 cm; 
SE 004, kv. A3.

278 Steklenica – odlomek dna in ostenja steklenice iz 
modro–zelenega prozornega stekla. Dno je v tlorisu 
pravokotne oblike. Biserovinast 
iris. Vel. odl. 7,4 × 5,5 cm, ohr. v. 
2 cm, db. ost. 0,4 cm; SE 004, kv. 
A3, B3.

279 Steklenica – odlomek ustja in vra-
tu steklenice iz brezbarvnega prozor-
nega stekla. Okoli vratu ima nataljeno 
nit iz brezbarvnega prozornega stekla. 
Biserovinast iris. Pr. u. 2,6 cm, ohr. v. 
9,4 cm, db. ost. 0,1–0,2 cm; SE 004, 
kv. B2, B3, C2, C3.
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Tabla 28 SE 004; 278–284 steklo, 285 kost, 275–277 keramika, merilo 1 : 3.
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    291 Krožnik – odlomek ustja z 
ostenjem, izdelan na vretenu iz zelo 
finozrnate lončarske gline. Površina 
je delno loščena, na zunanji strani 
rumenkasto rdeče barve, na zunanji 
strani ustja in na notranji strani je lošč 
temno zelene barve, prelom je rdeč-
kasto rumene barve. Pr. u. 23,1 cm, ohr. v. 3,2 cm, 
db. ost. 0,5 cm; SE 002, kv. A2, A3.

292 Lonec – odlomek ustja z ostenjem in delno 
ohranjenim izlivom, izdelan na vretenu iz finozrnate 
lončarske gline. Površina je delno loščena, na zunanji 
strani svetlo rdečkasto rumene barve, na zunanji stra-
ni ustja in na notranji površini je lošč rumenkasto rja-
ve in temno rjave barve. Pr. u. 24,2 cm, ohr. v. 4,6 cm, 
db. ost. 0,4–0,5 cm; SE 002, kv. A1, A2, B1, B2.

293 Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane na 
vretenu iz finozrnate lončarske gline. Površina je ra-
hlo hrapava, na notranji in na zunanji strani svetlo 
rdečkasto rumene barve, prelom je rumenkasto rde-
če barve. Vodoravni žleb na ostenju. Pr. u. 20 cm, 
ohr. v. 3,7 cm, db. ost. 0,5–0,7 cm; SE 002, kv. A1, 
A2, B1, B2.

286 Pečnica – odlomek plošče, izdelana iz drob-
nozrnate lončarske gline. Površina je loščena, na 
notranji strani svetlo rjavkasto rumene do zelo tem-
no sive barve, na zunanji strani je lošč rumenkasto 
rjave barve, prelom je svetlo rdečkasto rumene bar-
ve. Reliefno okrašen osrednji del plošče. Vel. odl. 
15,5 × 13,4 cm, v. 7,2 cm; SE 003, kv. A1, A2, B1, B2.

287 Krožnik – odlomki ustja z ostenjem in dnom, 
izdelan iz porcelana. Površina je loščena, na notranji 
in na zunanji strani bele barve, prelom je bele barve. 
Poslikava v modri barvi po celotni notranji površi-
ni. Pr. u. 25,3 cm, pr. 
d. 15,2 cm, v. 3,6 cm, 
db. ost. 0,3–0,5 cm; 
SE 003, kv. A1, A2, 
B1, B2.

288 Odlomek ustja z ostenjem posode, beloprstena 
keramika. Površina je loščena, na notranji strani in na 
zunanji strani brezbarven lošč, prelom je bele barve. 
Pr. u. 20 cm, ohr. v. 5,3 cm, db. 
ost. 0,5 cm; SE 003, kv. A1, A2, 
B1, B2.

289 Steklenica – odlomek dna in 
ostenja iz olivno zelenega pro-
zornega stekla. Visoko vbočeno 
dno je v tlorisu okrogle oblike. Pr. 
d. 6,5 cm, ohr. v. 6,2 cm, db. ost. 
0,3 cm; SE 002, kv. A1, A2, B1, 
B2.

290 Krožnik/oljenka – odlomek ustja z ostenjem in 
dnom, izdelan/–a iz drobnozrnate lončarske gline. 
Površina je rahlo hrapava, na notranji strani svetlo 
rjavkasti rumene barve, na zunanji strani svetlo rjave 
do temno rjave, prelom je svetlo sive barve. Pr. u. 
9 cm, pr. d. 8,4 cm, v. 2,2 cm, db. ost. 0,7 cm; SE 002, 
kv. A1, A2, B1, B2.



Grad Borl

157

286

288

287

291

290

293

292

289

T. 27: 286-288 SE 003, 289-293 SE 002; 289 steklo, ostalo keramika, M 1:3.�

Tabla 29 286–288 SE 003, 289–293 SE 002; 289 steklo, ostalo keramika, merilo 1 : 3.




