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POJASNILO

Opisi grobov in predmetov so v poročilu pripravljeni po različnih principih. Za objavo tiskanega kataloga jih 
bomo poenotili. 

Zadnji (peti) zvezek, v katerega so leta 1953 pisali terenski dnevnik (grobovi od 212 dalje) ni ohranjen, zato 
opisov grobov 212 do 308 ni (glej Štular, Belak (ur.), Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih 
v letu 1953, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1, 2012). Na podlagi najdb in kartotečnih listkov 
(glej Štular, Belak (ur.), Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953, E-Monographiae Instituti 
Archaeologici Sloveniae 2, 2012) sestavljamo verjetno podobo manjkajočega dela.

Leta 1953 grobov niso risali, ostalo je samo nekaj skic ob opisih v terenskih dnevnikih in v dnevniku meritev. 
Za slabo polovico grobov obstajajo fotografije, ki jih bomo namesto risb vključili v objavo.

Podatki za katalog leta 1984 izkopanih grobov so zajeti iz terenskega dnevnika. Faksimile (in prepis) je izšel 
kot peti zvezek v elektronski zbirki gradiv grobišča Župna cerkev v Kranju (Milan Sagadin, Dnevnik izkopavanj 
1984. − E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 6, 2014).
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IZKOPAVANJA LETA 1953

D(okumntacija), F(otografija), L(iteratura), N(ačrt), P(redmet), REN(risba Erna Navinšek) 

Besedilo: TK pokončno; DRUGI poševno 

Grob 1/195311

N: ne; prekopano, sonda I.
D 432: 4. IV. 1953 pride v NM upravnik muzeja v Kranju Cene Avguštin in prinese štiri ketlaške uhane, z emajlom, ulite, en 

prstan iz srebrne zlitine, nekaj fragmentov keramike, med njimi morda en prahistorični fragment. - 6. IV. 1953: Uhani in prstan so 
se našli pri dveh glavah, a skeleta sta bila popolnoma dislocirana (št. 1 in št. 2). Nad in pod temi najdeninami je ogromna množica 
kosti, delom pri njih bronaste svetinjice, gumbi in podobne malenkosti. Drugih najdb za sedaj ni bilo.2

REN 1, polmesečast uhan. 
P Inv. št. KFc 850: Bronast polmesečast uhan, ulit, okrašen z jamičastim emajlom, z locnom krožnega preseka. Jamice so 

razporejene tako, da bronasta površina med njimi oblikuje shematičen rastlinski motiv (šopek s tremi cvetovi, verjetno lilijami). 
Emajl je večinoma izpadel, ohranjen le v majhnih grudicah, barva emajla je slabo vida (svetlozelen?, rdeč?). Na notranjem robu 
polmeseca je sredinski rogelj, zunanji rob polmeseca je stanjšan in (zobčasto) razčlenjen z drobnimi trikotniki. V. 4,13; š. 3,04, 
deb. odebelitve 0,1,5 cm, teža 4,34.

Grob 2/1953
N: ne; prekopano, sonda I.
D 432: kot zgoraj.
REN 11: jagode.
P Inv. št. KFc 99: 16 kroglastih, valjastih in svitkastih jagod modre, bele, rumene, črne in svetlo zelene barve. PIXE analiza 

je pokazala, da gre pri štirih jagodah za orientalsko steklo. Jagode so različne velikosti, njihov prem. je 0,15 do 0,64. 

Grob 3/1953
N: ne; sonda I.
D 432: En skelet (št. 3), le malo dislociran, leži proti vzhodu z odklonom rahlo proti severu, na desni roki na istem členku dva 

prstana, eden bronast, ploščatega preseka, drugi iz žice iz srebrne zlitine.3

Grob 4/1953

Grob 5/1953

1  Spomladi leta 1953 so v Kranju začeli urejati park okrog Prešernovega spomenika, ki stoji med farno cerkvijo 
in gledališčem. Ko so odstranili približno 0,30 m debelo vrhnjo plast, so zadeli na opuščeno mestno pokopališče. 
Med številnimi grobnimi ostanki iz mlajših stoletij so v bližini vhoda v cerkev našli tudi nakit iz zgodnjega srednjega 
veka. Štiri ulite uhane z emajlom in prstan iz tega obdobja je upravnik kranjskega muzeja Cene Avguštin 4. aprila 
prinesel v Narodni muzej v Ljubljani, kjer so »ugotovili, da gre za slovanske uhane iz 10. stoletja in da je najdba iz 
različnih vzrokov zelo važna in naravnost vznemirljiva« (Kastelic 1953a).

Ravnatelj Narodnega muzeja dr. Jože Kastelic je zato v ponedeljek, 6. aprila, odšel v Kranj, si popoldne gledal 
najdišče in opravil prvi arheološki izkop. Podatke je zapisal v terenski dnevnik, ki je zdaj shranjen arhivu AO NMS 
(št. Arhiv 432). Uvodoma je omenil, da je C. Avguštin prinesel v muzej skupaj z nakitom tudi nekaj odlomkov 
lončenine, med katerimi je morda tudi črepinja prazgodovinske posode. Pri ogledu najdišča je J. Kastelic ugotovil, 
da leži kulturna plast starega pokopališča na konglomeratni skali, v kateri so globeli, zapolnjene z ilovico. Na skici 
v dnevniku je označil mesto, kjer so našli uhane, in sicer južno od vhoda v cerkev (sl. 1). Na tem mestu so tega dne 
izkopali sondo I.

Uhane so nekaj dni prej našli ob lobanjah, ki sta bili še na prvotnem mestu, medtem ko so bile druge kosti 
obeh okostij že v celoti premaknjene. Lobanji sta bili označeni kot grobova 1 in 2. V njuni okolici je bila množica 
prekopanih kosti, med katerimi so bile raztresene tudi bronaste svetinjice, gumbi in »podobne malenkosti«. V 
kvadratni sondi I so ob severnem robu, dolgem 4,40 m, odkrili tudi nekoliko premaknjeno okostje, ki so ga označili 
kot grob 3. Okostje je ležalo je v vzhodni smeri, pri njem sta bila na členku desnice najdena dva prstana, »eden 
bronast, ploščatega preseka, drugi iz žice iz srebrne zlitine«. 

2  Terenski dnevnik, Jože Kastelic, Vinko Šribar, Arhiv AO št. 432.
3  Terenski dnevnik, Jože Kastelic, Vinko Šribar, Arhiv AO št. 432.
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D 433: Grob štev. 5 (b). Skelet neodrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Obe roki sta položeni v krilo (hipogastrična 
lega. Dolžina skeleta 1,5 m, Skelet leži v smeri vzhod-zahod z glavo obrnjeno proti zahodu. Brez pridevkov. Grobna jama je izkopana 
v črnem humusu, globoka 0,9 m. 

Grob 6/1953
D 433: Grob štev. 6 (b). Slabo ohranjen skelet odraslega moškega. Grobna jama je bila izkopana v humusu, globoka 1,10 m, 

Skelet je bil dolg 1,8 m, Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodni strani. Pridevki: ob pasu je ležala železna pašna spona 
in na rokah pa dva prstana. Opis predmetov (glej dodatek ).

Grob 7/1953
D 433: Grob štev. 7 (b). Dobro ohranjen skelet odraslega moškega, ki je ležal v smeri vzhod-zahod z glavo proti zahodu. Skelet 

je bil dolg 1,8 m, Grobna jama je bila izkopana v humus 1 m pod današnjo površino. Pridevki: Pod glavo je-bila kvadratna bronasta 
pašna spona z ostankom usnja. Opis predmetov: (Glej dodatek ). 

Grob 8/1953
D 433: Grob štev. 8 (b). Skelet odrasle osebe s popolnoma preperelimi kostmi. Spol nedoločljiv. Skelet je ležal v smeri vzhod-

-zahod z glavo na zahodu. Grobna jama je bila izkopana v ruši globoka 0,9 m, Brez pridevkov.

Grob 9/1953
D 433: Grob štev. 9 (b). Skelet odraslega moškega z dobro ohranjenimi kostmi. Dolg 1.85 m, Ležal je v smeri vzhod -zahod z glavo 

na zahodu. Roke so bile položene v krilo (hipogastrična lega). Grobna jama je bila izkopana v ruši, globoka 0,9 m, Brez pridevkov.

Grob 10/1953
D 433: Grob štev. 10 (b). Slabo ohranjen skelet odrasle osebe, pokopan v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu. Grobna jama 

je bila globoka 0,8 m, Brez pridevkov.
REN 18: polovica obsenčnega obročka, desna stran.

Grob 11/1953
D 433: Grob štev. 11 (b). Skelet otroka s popolnoma preperelimi kostmi. uhan. Ob glavi je imel uhan. Opis predmetov: Uhan 

luničastega tipa emajliran in delno poškodovan. Manjka mu zaključni del obročka. Površina uhana je močno poškodovana od delo-
vanja divje patine. Emajl kaže stiliziran rastlinski ornament in sicer v svetlomodri in zeleni barvi. V sedanjem stanju ohranjenosti 
je uhan dolg 40, širok 28 in debel 2 mm. (Inv. štev. T. sl. ).

REN 1: polmesečast uhan.
P Inv. št. KFc 78: Bronast polmesečast uhan, ulit, okrašen z jamičastim emajlom modre (na obrobju) in zelene barve (tri 

jamice v sredini). Jamice z emajlom in med njimi vrezane črte oblikujejo rastlinski okrasni motiv. Rob polmeseca je nazobčan. 
Del locna manjka. V. 3,84; š. 2,9; deb. 0,17.

Grob 12/1953
D 433: Grob štev. 12b. Skelet je ležal pod zidom, ki smo ga omenili v opisu situacije v prvem kvadrantu. Ob gradnji zidu je 

skelet verjetno bil dokončno uničen. Ob fragmentirarni glavi je ležal uhan, bronast, luničastega tipa, graviran. Na lunuli je prikazan 
geometričen ornament, ki je sestavljen iz dveh vrst nasprotno tal stoječih trikotnikov. Trikotniki z bazo ob spodnjem robu uhana so 
šrafirani. Ob notranjem robu je uhan počen na dveh krajih. Površina je močno poškodovana od delovanja divje patine. Z obročkom 
je uhan dolg 38,5 mm, širok 26 in debel 1 mm.

Grobova 12 in 13 K. Skeleta sta pokopana v istem položaju kot skeleta štev. 32 in 33. Zgoraj pokopani drži na desni strani nižje 
ležečega. Noge gornjega ne ležijo na nogah spodnjega temveč so nekoliko odmaknjene od njega. Zgoraj ležeči skelet ima desno roko 
v hipogastrični legi. Leva leži oh trupu. Skelet 12 je bil dolg 1,43 m, akromiom 0,33, ilion 0,33, humerus 0,28, ulna 0,24, femur 0,39, 
tibia 0,34. Ob levi in desni strani glave skeleta 12 je ležal po 1 uhan in 1 obsenčni obroček. Skeleta sta ležala v smeri SZ-JV. Grobna 
jama je bila vkopana v konglomerat. Skeleta sta ležala tik pod zidom C. Opis predmetov: Uhan Inv. štev. T. sl. (glej dodatek.) Uhan, 
Inv. št. T. sl. (glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (glej dodatek).

Stratigrafski odnos: zaradi nekdanje zelo razgibane konfiguracije konglomerata skelet 30 leži 25 cm globlje od groba K 12 in 
13. Slednja pa sta bila še globlje pokopana kot 14,32 in 33.

F 1083.
REN 18: prstan.

Grob 13/1953
D 433: Grobova 12 in 13 K. Skeleta sta pokopana v istem položaju kot skeleta štev. 32 in 33. Zgoraj pokopani drži na desni 

strani nižje ležečega. Noge gornjega ne ležijo na nogah spodnjega temveč so nekoliko odmaknjene od njega. Zgoraj ležeči skelet ima 
desno roko v hipogastrični legi. Leva leži oh trupu. Skelet 12 je bil dolg 1,43 m, akromiom 0,33, ilion 0,33, humerus 0,28, ulna 0,24, 
femur 0,39, tibia 0,34. Ob levi in desni strani glave skeleta 12 je ležal po 1 uhan in 1 obsenčni obroček. Skeleta sta ležala v smeri 
SZ-JV. Grobna jama je bila vkopana v konglomerat. Skeleta sta ležala tik pod zidom C. Opis predmetov: Uhan Inv. štev. T. sl. (glej 
dodatek.) Uhan, Inv. št. T. sl. (glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (glej dodatek).
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Stratigrafski odnos: zaradi nekdanje zelo razgibane konfiguracije konglomerata skelet 30 leži 25 cm globlje od groba K 12 in 
13. Slednja pa sta bila še globlje pokopana kot 14,32 in 33.

F 1083.
REN 1: polmesečasti uhan z živalma, kovan (postavljen v grob 27, tudi v 2 ); polmesečast uhan, kovan, z vrezanimi trikotniki. 

Grob 14/1953
D 433: Grob št.14. Skelet odrasle osebe. Nedostaja glava in oba humerusa. Uničena sta bila pri gradnji zidu D, ali mogoče že 

prej z kakim naknadnim pokopom. Skelet je ležal stegnjen na hrbtu v smeri severovzhod - jugozahod. Obe roki sta bili stegnjeni v 
komolcu in položeni v hipogastrično lego. Skelet je ležal v globini 1.6 m, V grobu ni bilo nobenih najdb.

Grob 15/1953
D 433: Grob štev. 15 (x). Skelet odraslega moškega z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Roke so prekrižane v krilu (v hipogastrični 

legi). Skelet je dolg 1,7 m (humerus 0,33, ilion 0,35 in akromion 0,33 cm. Osnovna smer pokopa je vzhod zahod z glavo na zahodni 
strani. Brez pridevkov. Grobna jama je bila izkopana v ilovici. Globina    V grobni jami so se nahajali koščki oglja. Ob levem ramenu 
je ležal kos železne žlindre. V globini 0,35 m je bila plast belega ometana kateri je ležala žganina.

Grob 16/1953
D 433: Grob štev. 16 (b). Skelet odraslega individuuma z dobro ohranjenimi kostmi. Roki sta položeni ob telo. Dolžina 1,75 m, 

ilium 0,33 m. Grobna jama je bila izkopana v ilovico, globoka l m. Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu. Na skeletu 
kakor tudi pod njim smo ugotovili koščke deske (ostanki druge?). [pripis v rokopisu] Sicer brez pridevkov.

Grob 17/1953
D 433: Grob štev. 17 K. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Skelet je pokopan v smeri vzhod-zahod z glavo-

-na zahodu. Ob glavi je bil obsenčni obroček. Grobna jama je bila izkopana v ilovico 1,6 m pod današnjo površino. Opis predmetov: 
obsenčni obroček s stožci na konceh, ki se dotikata. Obroček je izdelan iz okrogle bronaste žice. Premer obročka 53 in žice 2 mm. 
Površina obročka je zelo poškodovana. Po dnu grobne jame so ležali koščki oglja.

Grob 18/1953
D 433:Grob štev. 18 K. Skelet odraslega moškega z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Roke so ležale ob skeletu. Skelet je ležal v 

smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu. Ta je bila obrnjena na svojo levo stran. Skelet je bil dolg 1,7 m, akromion 0,45, ilion 0,4, 
humerus 0,35, radius 0,25 m, Ob levi strani glave sta ležala dva in na desni pa en obsenčni obroček. Na desni roki je bil prstan. Po 
grobni jami so bili koščki oglja in dva fragmenta keramike. Grobna jama

je bila izkopana v ilovico 1,7 m pod današnjo površino. Opis predmetov: Fragmentiran prstan, inv. št.   T.   sl.   iz tanke bronaste 
pločevine. Prstan je bil sestavljen iz osrednjega ovalnega dela in dveh krakov, ki sta se konično zoževala in bila na svojih konceh 
skupaj zakovičena. Na ovalnem delu je ostanek tolčenega ornamenta. Na sredi polja je vzboklina s premerom 5 mm. Iz te izhajata 
dva gravirana krožna segmenta. Domnevni premer prstana je okoli 30 mm. Premer ovalnega dela 22 mm. Debelina 0,3 mm.

REN 7: obsenčni obroček.
P Inv. št. KFc 56: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto in valjasto) členitvijo na koncih. Prem. 4,26; deb. obročka 0,25.

Grob 19/1953
D 433: Grob štev. 19 K. Skelet nedorasle osebe s kostmi, ki so popolnoma strohnele. Domnevna dolžina skeleta 1,3 m, Skelet 

je ležal v smeri vzhod-zahod, z glavo na zahodu. Nekoliko nad glavo so sledovi rjave deske. Pri kolenu je bil fragment keramike, ob 
glavi pa dva obsenčna obročka (z cevko). Grobna jama je bila izkopana v ilovico. Opis predmetov (Glej dodatek ) 

REN 13: obsenčni obroček s kovinsko »jagodo«. .

Grob 20/1953
D 433: Grob štev. 20 K. Popolnoma uničen skelet verjetno odrasle osebe ”in situ” je ostal leve del desnice in fragmenti dolgih 

kosti leve noge. Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod. 

Grob 21/1953
D 433: Grob štev. 21 (b). Uničen skelet odraslega z rokami ob telesu. Smer pokopa vzhod-zahod z glavo na zahodu. Grobna 

jama je bila globoka 1,3 m, Brez pridevkov. 

Grob 22/1953
D 433: Grob štev. 22 (b). Skelet odraslega moškega z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Obe roki sta bili položeni v krilo (hipoga-

strična lega). Skelet je ležal vzhod-zahod, z glavo na zahodu. Grobna jama je bila izkopana v ilovico, 1,3 m pod današnjo površino. 

Grob 23/1953
D 433: Grob 23 (K). Skelet odraslega individuuma s slabo ohranjenimi kostmi. Ležal je v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu. 

Roke so bile položene v krilo (hipogastrična lega). Skelet je dolg 1,6 m, akromion 0,27, ilion 0,22, humerus 0,26, femur 0,4, fibia 0,35 
in radius 0,27 m, Grobna jama je bila izkopana v humus 1,7 m pod današnjo površino. Po grobni jami so bili raztreseni fragmenti 
oglja in košček prahistorične keramike.
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Grob 24/1953
D 433: Grob štev. 24 (K). Skelet odraslega moškega, ki je v glavnem popolnoma uničen. Ohranjena je samo hrbtenica in sicer 

od caputa do os sacrum (0,9 m), akromium 0,42, ilion 0,33, humerus 0,31, radius 0,28 m. Grobna jama je bila izkopana v ilovico, 
skelet je bil pokrit s črnim humusom, globoka 1,5 m, Po grobni jami so raztreseni koščki oglja in zelo majhni fragmenti prahistorične 
keramike. Ob levi fibiji je ležala steklena jagoda, inv. št.   T.   sl.   ).

Grob 25/1953
D 433: Grob štev. 25 (K). Skelet odraslega individuuma z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Glava in nekateri drugi del so skoraj 

popolnoma uničeni ob pokopu skeleta 26 K. Desna noga je v kolenu zvita. Roke so položene ob telesu. Skelet je dolg 1,7 m, akromium 
0,34, ilium 0,35, humerus 0,29, radius 0,25, femur 0,44, tibia 0,37. Grobna jama je bila izkopana v humusu, globoka 1,7 m, V grobni 
jami so bili koščki oglja in keramike. Skelet je bil brez pridevkov, ležal je v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu.

Grob 26/1953
D 433: Grob štev. 26 (K). Skelet verjetno odraslega individuuma z izredno slabo ohranjenimi kostmi. Roke so bile položene ob 

telesu. Ležal je v isti višini z ostalimi skeleti, akromium 0,25, ilion 0,24, humerus 0,19, femur 0,29. Od vrha caputa do kolen 0,87 m, 
Ob desni rami je ležala dvoramna fibula. Na desni roki je bil en prstan. Z leve in desne strani glave sta ležala po en uhan in obsenčni 
obesek. Opis predmetov: uhan Inv. št.   T.   sl. luničastega tipa, graviran. Na lunuli je stiliziran rastlinski ornament. Ob notranjem in 
zunanjem robu lunule tečeta 4 mm široka pasova, ki se ob vrhu združujeta v šrafiran trikotnik. Omenjena pasova sta ornamentirana 
s cik-cak linijo. Na polju med obema pasovoma se nahajata dva stilizirana cvetova srčaste oblike. Zgornji rob uhana je poškodovan. 
Ob spodnjem robu so ostanki luknjic za obeske. Površina uhana je močno korodirana. Obroček presega stožčasti zaključek lunule. Z 
obročkom je uhan dolg 60 mm, širok 45 mm, debelina 1 mm. Uhan inv. št.   T.   sl.   

(Glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (Glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (glej dodatek). Prstan Inv. št. T. sl. 
(glej dodatek). Dvoramna zaponka Inv. št. T. sl. iz tanke bronaste pločevine, ki je za zapenjanje imela železno iglo.4 Na obeh ovalnih 
polovicah zaponke je vrezan ornament, ki naj bi imel karakter stilizirane ptice grabljivice. Prikazana sta glava, ki je zelo izrazita in 
trup s krili, ki so šrafirane s horizontalnimi črtami. Robovi zaponke

so poškodovani. Površina je močno napadena od divje patine. Zaponka je dolga 50, široka 25 in debela 0,2 mm. Skeleti 27, 
26 in 25 K so ležali eden nad drugim. Grobna jama je bila izkopana v humusu 1,6 m pod današnjo površino. V grobni jami so bili 
sledovi oglja in prahistorične keramike. Pod grobom 26 je bila 2 cm debela plast oglja s fragmenti prahistorične keramike. Ob nogah 
skeleta 25 se nahaja velik kamen (samec) vkopan v humus.

REN 1, polmesečast uhan; dvokraka fibula z motivom ptice.
P Inv. št. KFc 853: Bronast polmesečast uhan, kovan, z locnom krožnega preseka in odebelitvama na rogljih; odebelitvi sta 

skrbno izoblikovani tudi na hrbtni strani uhana. Zaključek locna je na odprtem koncu odlomljen. Na sprednji strani je vrezan 
okras, s katerim je poudarjena polmesečasta oblika ploščice: trakova, izpolnjena z dvojnim cikcakastim vrezom, ki obrobljata 
ploščico, na prečni rogljih povezujejo dobro vidni prečni vrezi; na vitki polmesečasti površini med trakovoma pa je vrezano steblo 
s cvetnima popkoma na konceh. Steblo je izpolnjeno z enojnim cikcakastim vrezom, druge linije so narejene z zelo drobnimi 
tresočimi vrezi, najbolje vidnimi na rogljih.. V. 5,9; š. 4,6, deb. odebelitve 0,37 cm, teža 6,45.

L Kastelic 1960, 47, 48, sl. 5: srednji v zgornji vrsti; Šribar, Stare 1974, 30, t. 1: 1.

Grob 27/1953
D 433: Grob štev. 27 (K). Skelet juvenilne osebe s slabo ohranjenimi kostmi. Desna roka je v hipogastrični legi, leva pa je v 

komolcu upognjena in prekrižana proti, desnemu kolku. Skelet je dolg 1,5 m, akromium 0,32, ilium 0,35, femur 0,41, humerus 0,3, 
ulna 0,24 m, Skelet leži v smeri vzhod-zahod, z glavo na zahodni strani. Grobna jama je izkopana v sipu in humozni plasti, je 1,3 
m pod današnjo površino. (Paziti na stratigrafski odnos do grobov 25 in

26 K). Brez pridevkov. V sipu nad skeletom 27 so bile dislocirane kosti otroškega skeleta.
V kvadratu 3. 
Pod skeleti 25,26 in 27 humozna plast polni jamo, ki je bila izkopana v ilovici. Tu je bilo večje število fragmentov prahistorične 

keramike in oglja. Vmes je bilo tudi nekaj koščkov živalskih kosti. V humusu bližje dnu jame je bilo več kamenja, ki naj bi služilo 
za ognjišče. V dnu omenjene jame se je nahajalo dno prahistorične keramične posode obloženo s kamni. Posoda je stala na ilovici. 
Dno jame je bilo 1,4 m pod današnjo površino.

Grob 28/1953
D 433: Grob štev. 28 (K). Skelet odrasle ženske osebe s sorazmerno dobro ohranjenimi kostmi. Roke so položene ob trupu. Skelet 

je dolg 1,52, humerus 0,25, femur 0,44, fibia 0,36, ilium 0,34, akromium 0,34 m, Skelet leži vzhod-zahod, z glavo na zahodu. Glava 
je delno obložena s kamnom in sicer z desne strani. V dnu grobne jame pod skeletom 28 so ostanki skeleta neke juvenilne osebe, od 
katerega je še ohranjena os coscya leva ulna in cela vertebra. Na desnem kolenu je ležal fragment keramike. Bronast uhan Inv. št. 
T. sl. (Glej dodatek).

F 1084, 1085, 8673.
REN 1: polmesečast uhan, levi. 
P Inv. št. KFc 1537: Bronast polmesečast uhan, kovan, z locnom krožnega preseka in odebelitvama na rogljih. Na ploščici 

je vrezana stilizirana dvoglava žival. Glavi sta obrnjeni vsaka v svojo stran, iz njunih gobcev molita dolga jezika. Površina okrog 

4  Šribar, Stare, 30, t. 1: 2.
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živalske podobe je zapolnjena z drobnimi vrezanimi krožci in ob robovih obdana z vrezanima črtama. Na spodnjem robu uhana 
so bile luknjice, ena je dobro vidna, kamor so bili pritrjeni obeski, ki pa se niso ohranili. V. 4,0; š. 2,95.

L Kastelic 1960, 47, 48, sl. 4: c; Bitenc, Knific 2001, 111, kat. 370.

Grob 29/1953
D 433: Grob štev. 29 (K). Skelet odrasle osebe, verjetno moški. Z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Leva roka leži ob telesu, desna 

je položena v krilo. Skelet leži v smeri vzhod-zahod, z glavo na zahodu Ta leži na svoji levi strani. Glava je obložena s kamenjem. 
Grobna jama je izkopana v humusu 1,5 ni pod današnjo površino. V grobni jami so ostanki oglja. Nad skeletom 29 je veliko fragmentov 
kosti nekega uničenega pokopa. Ob levi strani skeleta je vrsta kamnov (savski prodnik). Na dnu grobne jame so bili fragmenti rimske 
keramike. Bronast obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (Glej dodatek).

F 1086.

Grob 30/1953
D 433: Grob štev. 30 (K). Skelet odrasle osebe, verjetno ženske s srednje dobro ohranjenimi kostmi. Roke so bile položene ob 

telesu. Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu. Skelet je dolg 1,3 m (do kolen), akromium 0,38, Ilion 0,35, humerus 
0,29, ulna 0,25m femur 0,44 m, Grobna jama je bila vkopana v ilovico nad 1,8 m pod današnjo površino. Skelet 30 je ležal pod 29. 
Vzdolž leve strani grobne jame so v vrsto zloženi kamni (prodnik). Desna stran grobne jame se naslanja na konglomerat. Na levi 
strani glave sta bila dva obsenčna obročka, ob levem bedru pa nož. Na dnu grobne jame je ilovica pomešana s konglomeratom. Opis 
predmetov: srebrn obsenčni obroček, Inv. št. T. sl. iz žice ovalnega prereza odprtega tipa. Vrhova sta koničasto zaključena. Na obročku 
je jagoda iz prozorno zelene paste. Jagoda je ovalna, ima premer 7 in je dolga 5 mm. Obroček je zvit, na enem kraju počen. Zelo je 
verjetno, da je sekundarno služil kot prstan.

F 1087.
REN 2: obroček z jagodo.
REN 18: obroček s svetlo zeleno stekleno jagodo.

Grob 31/1953
D 433: Grob štev. 31 (K). Skelet odrasle osebe, verjetno moški z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Roke so položene ob trupu, 

glava leži na svoji desni strani. Skelet je dolg 1,75, akromium 0,4, ilion 0,29, humerus 0,32, ulna 0,27, femur 0,45, tibia 0,35. Skelet je 
ležal v smeri vzhod-zahod, z glavo na zahodu. V levi roki je pokojnik držal nož, na prsih pa smo našli fragment keramike. Po grobni 
jami so sledovi oglja. Grobna jama je bila vkopana v humus z dnom 30cm pod zidom B, oziroma 1,6 m pod današnjo površino.

Grob 32/1953
D 433: Grob štev. 32 in 33 (K). To je dvojni grob, skelet 32 leži na skeletu 33. Skupni grob dveh odraslih oseb. Pokop je bil 

izvršen tako, da je višje ležeči bil položen na desno stran spodaj ležečega. Zgornji skelet ima desno roko stegnjeno ob trupu, levo pa 
upognjeno in ležečo v hipogastrični legi. Spodnji skelet ima desno roko rahlo upognjeno, oba pokopa sta bila izvršena istočasno ali 
pa z zelo kratko časovno razliko. Grobna jama je vkopana v konglomerat deloma pa tudi v ilovico, 1,6 m pod današnjo površino. 
Dno grobne jame je neravno. Po grobni jami so sledovi oglja. Skelet 32 je bil dolg l,61, akromiom 0,35, Ilion 0,3 humerus 0,32, ulna 
0,22, femur 0,44 in tibia 0,37 m, Skeleta sta ležala neposredno nad peto zidu C. V grobu ni bilo pridevkov. Skelet 32 leži v smeri 
vzhod-zahod z glavo na zahodni

strani (upoštevati odklon od osnovne smeri vzhod-zahod, tako na pr. skelet 32 leži S-JV).
Grobova 12 in 13 K. Skeleta sta pokopana v istem položaju kot skeleta štev. 32 in 33. Zgoraj pokopani drži na desni strani nižje 

ležečega. Noge gornjega ne ležijo na nogah spodnjega temveč so nekoliko odmaknjene od njega. Zgoraj ležeči skelet ima desno roko 
v hipogastrični legi. Leva leži oh trupu. Skelet 12 je bil dolg 1,43 m, akromiom 0,33, ilion 0,33, humerus 0,28, ulna 0,24, femur 0,39, 
tibia 0,34. Ob levi in desni strani glave skeleta 12 je ležal po 1 uhan in 1 obsenčni obroček. Skeleta sta ležala v smeri SZ-JV. Grobna 
jama je bila vkopana v konglomerat. Skeleta sta ležala tik pod zidom C. Opis predmetov: Uhan Inv. štev. T. sl. (glej dodatek.) Uhan, 
Inv. št. T. sl. (glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (glej dodatek).

Stratigrafski odnos: zaradi nekdanje zelo razgibane konfiguracije konglomerata skelet 30 leži 25 cm globlje od groba K 12 in 
13. Slednja pa sta bila še globlje pokopana kot 14,32 in 33.

F 1088, 1089, 1090, 1091.

Grob 33/1953
D 433: Grob štev. 32 in 33 (K). To je dvojni grob, skelet 32 leži na skeletu 33. Skupni grob dveh odraslih oseb. Pokop je bil 

izvršen tako, da je višje ležeči bil položen na desno stran spodaj ležečega. Zgornji skelet ima desno roko stegnjeno ob trupu, levo pa 
upognjeno in ležečo v hipogastrični legi. Spodnji skelet ima desno roko rahlo upognjeno, oba pokopa sta bila izvršena istočasno ali 
pa z zelo kratko časovno razliko. Grobna jama je vkopana v konglomerat deloma pa tudi v ilovico, 1,6 m pod današnjo površino. 
Dno grobne jame je neravno. Po grobni jami so sledovi oglja. Skelet 32 je bil dolg l,61, akromiom 0,35, Ilion 0,3 humerus 0,32, ulna 
0,22, femur 0,44 in tibia 0,37 m, Skeleta sta ležala neposredno nad peto zidu C. V grobu ni bilo pridevkov. Skelet 32 leži v smeri 
vzhod-zahod z glavo na zahodni

strani (upoštevati odklon od osnovne smeri vzhod-zahod, tako na pr. skelet 32 leži S-JV).
Grobova 12 in 13 K. Skeleta sta pokopana v istem položaju kot skeleta štev. 32 in 33. Zgoraj pokopani drži na desni strani nižje 

ležečega. Noge gornjega ne ležijo na nogah spodnjega temveč so nekoliko odmaknjene od njega. Zgoraj ležeči skelet ima desno roko 
v hipogastrični legi. Leva leži oh trupu. Skelet 12 je bil dolg 1,43 m, akromiom 0,33, ilion 0,33, humerus 0,28, ulna 0,24, femur 0,39, 
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tibia 0,34. Ob levi in desni strani glave skeleta 12 je ležal po 1 uhan in 1 obsenčni obroček. Skeleta sta ležala v smeri SZ-JV. Grobna 
jama je bila vkopana v konglomerat. Skeleta sta ležala tik pod zidom C. Opis predmetov: Uhan Inv. štev. T. sl. (glej dodatek.) Uhan, 
Inv. št. T. sl. (glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (glej dodatek).

Stratigrafski odnos: zaradi nekdanje zelo razgibane konfiguracije konglomerata skelet 30 leži 25 cm globlje od groba K 12 in 
13. Slednja pa sta bila še globlje pokopana kot 14,32 in 33.

F 1090, 1091.

Grob 34/1953
D 433: Grob 34. Skelet odrasle osebe z slabo ohranjenimi kostmi, acromion 0,34, ilion 0,36, humerus 0,29, ulna 0.21, femur 

0,4, tibia 0,35. 1,5 m dolgi skelet je ležal v smeri vzhod zahod z glavo na zahodu. Glava je ležala na svoji desni strani. Desna roka 
je bila v komolcu upognjena in je ležala v hipogastrični legi. Leva roka je bila stegnjena ob telesu. Pokojnik je v desni roki držal nož. 
Pod desno senco sta bila dva obsenčna obročka. Grobna jama je bila vkopana v humusu globoka 1.6 m, V grobni jami je bilo polno 
fragmentov oglja, pridevki: glej dodatek.

Grob 35/1953
D 433: Grob štev. 35 (K). Skelet odrasle osebe s srednje dobro ohranjenimi kostmi. Kosti desne roke in leve noge manjkajo. 

Leva roka je bila položena ob telesu. Dolžina skeleta od glave do kolena 1,2 m, ilion 0,23, humerus 0,29, femur 0,41. Smer pokopa 
SZ-JV. Ob glavi sta ležala dva uhana in sicer eden z desne in drugi z leve strani glave. V sipu nad glavo je bil fragment keramike. 
Grobna jama je bila vkopana v humusu 1,5 m pod današnjo površino. Opis predmetov: Bronast uhan Inv. št. T. sl. luničastega tipa, 
graviran z geometričnim ornamentom. Ob zunanjem robu lunule teče eden in ob notranjem robu dva pasova, ki se pod koničastimi 
zaključki lunule združijo v trikotnike, ki so šrafirane s horizontalnimi črtami. Površina trakov ob robu lunule je pokrita s prečnimi 
črticami. Površina uhana je pokrita s plemenito patino. Skupaj z obročkom je uhan dolg 53 mm, širok 35 in debel 0,5 mm. Bronast 
uhan, Inv. št. T. sl. Opis enak prejšnjemu.5 (Ob grobu 11 v globini 1,9 m je bila 18 cm debela plast oglja velikosti 0,3 x 0,3 m, Ta plast 
je bila vkopana v konglomeratno skalo in obložena s kamni. Na oglju so bili fragmenti prahistorične keramike in prsti. Očigledno 
gre za ognjišče.) Glej opis pod 30.IV.1953.

F 1092.
REN 1: polmesečast uhan, desni; polmesečast uhan, levi.
P Inv. št. KFc 830: Bronast polmesečast uhan, kovan, z locnom krožnega preseka in odebelitvama na rogljih; odebelitvi sta 

skrbno izoblikovani tudi na hrbtni strani uhana. Na enem roglju je luknjico, v katero se je pri zapenjanju zataknil kaveljček. Na 
sprednji strani je vrezan okras, s katerim je poudarjena polmesečasta oblika ploščice: dva prečno razčlenjena trakova obrobljata 
ploščico, tretji, notranji, daje neokrašeni lunici v sredini vitkejšo podobo, prečni vrezi na rogljih pa povezujejo vse tri trakove 
(kot bi šlo za čvrsto ogrodje, spleteno iz treh pšenične kit). Okras je narejen z zelo drobnim tresočim vrezom. V. 5,25; š. 2,63, 
deb. odebelitve 0,2 cm, teža 4,99.  

L Kastelic 1960, 47, 48, sl. 5: srednji v zgornji vrsti; Šribar, Stare 1974, 30, t. 1: 4. 
P Inv. št. KFc 831: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih. Pr.. 3,7; deb. 0,25. 

Grob 36/1953
D 433: Grob štev. 36 (K). Ostanki uničenega skeleta od katerega je še ostala desna ulna ter radius in oba femurja. Desna roka je 

bila v hipogastrični legi. Tudi preostale kosti so bile popolnoma preperele tako da ne moremo podati antropoloških mer. Dno grobne 
jame je bilo l,5 m pod današnjo površino. Brez pridevkov.

F 1093.
REN 18: pasna spona.

Grob 37/1953
D 433: Grob štev. 37 (K). Skelet odrasle osebe, verjetno ženske, s srednje dobro ohranjenimi kostmi. Desna roka je ležala ob 

telesu, leva pa v hipogastrični legi. Glava leži na svoji desni strani. Skelet je bil dolg 1,57 m, akromium 0,38, ilion 0,31.humerus 0,31, 
ulna 0,26 femur, 0,42 tibia 0,39 m, Skelet je ležal V- Z z glavo na zahodu. Grobna jama je bila vkopana za 15 cm ilovico in pokrita 
s humusom. Brez pridevkov.

F 1094.

Grob 38/1953
D 433: Grobna jama štev. 38 (K). Ima tri pokope in sicer K 40 kateri je bil delno uničen s pokopom K 39. Slednji pa je bil močno 

poškodovan s pokopom K 38. Grob štev. 38 (K), Skelet odraslega individuuma z dobro ohranjenimi kostmi. Leva roka je ležala ob 
telesu, desna je v hipogastrični obliki. Skelet je bil dolg 1,6 m, akromiom 0,27, ilion 0,32, humerus 0,34, ulna 0,25, femur 0,47, tibia 
0,34 m, Skelet ji ležal SZ-JV. Ob glavi so bili sledovi oglja. Grobna je vkopana v humus med konglomeratom. (V šutu X kvadrata-Y 
13, 4x – 0,4 m - je ležal ketlaški prstan). Obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (glej dodatek)

F 1095.
REN 8: obsenčni obroček, desni.
REN 18: obsenčni obroček z enojno členitvijo.
P Inv. št. KFc 94: Polovica bronastega obsenčnega obročka z enojno (valjasto) členitvijo na enem koncu, drugi konec 

manjka. Prem. 4,66; deb. 0,17.
5  Šribar, Stare, 30, t. 1: 3.
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P Inv. št. KFc 95: Bronast obsenčni obroček, ki se spenja s ploščato skovano zanko in kaveljčkom. V. 3,6, š. 2,95; deb. 0,13.

Grob 39/1953
D 433: Skelet štev. 39. Odrasli individuum verjetno moški, čigar leva stran je bila uničena s pokopom K 38. Skelet je bil dolg 

približno 1,7 m, Humerus 0,32, femur 0,43 m, Desna roka je ležala ob telesu, preostale kosti so, srednje dobro ohranjene. Glava je 
ležala na svoji desni strani. Na desnemu femurju in na lobanji je videti primarne poškodbe.

F 1095.

Grob 40/1953
D 433: Grob štev. 40 (K). Za ta pokop ni mogoče podati opisa, ker je bil skoraj docela uničen s pokopom štev. 39.
F 1095.

Grob 41/1953
D 433: Grob štev. 41 (K). Skelet nedorasle osebe z zelo nežnimi in slabo ohranjenimi kostmi. Glava je bila obrnjena na svojo 

desno stran. Obe roki sta ležali v hipogastrični legi (sta bili prekrižani v krilu). Skelet je bil dolg 0,95 m, akromiom 0,2, ilion 0,21, 
humerus 0,21, ulna 0,15, femur 0,24. Smer pokopa SSZ-JJV z glavo na vzhodni strani. Grobna jama je bila vkopana v ilovico 1,5 
ni pod današnjo površino. Brez pridevkov.

F 1096, 1097, 1098.

Grob 42/1953
D 433: Grob štev. 42 (K). Skelet odrasle osebe, ki je s poznejšimi pokopi skoraj popolnoma uničen. V ”in situ” je ostal del vertebre 

in kosti noge. Lobanja je bila popolnoma fragmentirana in je ležala ob humerusu. Ilion 0,32, femur 0,44 m, Smer pokopa SV-JZ. 
Na prostoru kjer bi morala ležati glava je ležal železen nož. Grobna jama je bila izkopana v humusu 1,1 m pod današnjo površino. 
Železen nož Inv. štev. T. si. (glej dodatek).

F 8674.

Grob 43/1953
D 433: Grob štev. 43 (K). Skelet odrasle osebe z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Verjetno- moški. Desna roka je ležala ob telesu, 

leva je bila v komolcu rahlo upognjena in v hipogastrični legi. Skelet je bil dolg 1,66 m, akromium 0,37, ilion 0,36, humerus 0,31, 
ulna 0,23, femur 0,42, tibia 0,45. Skelet je ležal v smeri SV-JZ z glavo na zahodu. Grobna jama je bila izkopana v humusu 1,1 m 
pod današnjo površino. Po grobni jami so sledovi oglja. V sipu s katero je bila zasuta grobna jama je polno fragmentov hišnega lepa 
z odtisi protja. Nad glavo je bilo več fragmentov prahistorične keramike. Na rebrih v višini desne ulne je ležala okrogla pasna spona. 
Pasna spona (bronasta ali železna) inv. št. T. sl. (glej dodatek).

F 1099.

Grob 44/1953
D 433: Grob štev. 44 (K). Skelet odrasle osebe skoraj popolnoma uničen, brez glave in z zelo slabo ohranjenimi kostmi. V zemlji 

so še samo sledovi preperelih kosti. Grobna jama je bila izkopana v humusu, skelet pa je ležal na plasti oglja fragmenta prahistorične 
keramike in hišnega lepa. Dno grobne jame je bilo 1,2 m pod današnjo površino.

F 8674.

Grob 45/1953
D 433: Grob štev. 45 (K). Skelet odrasle osebe katerega cela desna stran je bila uničena pri izkopu drevesne jame. Leva roka je 

ležala v hipogastrični legi. Skelet je bil dolg okoli 1,6 m, humerus 0,3 m, femur 0,46, tibia 0,37 m, Skelet je ležal v smeri SV-JZ. Ob 
kolenu leve noge je ležala falanga s prstanom. Ob glavi sta ležala dva obsenčna obročka.

Opis predmetov: Obsenčni obroček, inv. št. T. sl. (Glej dodatek), Obsenčni obroček inv. št. T. sl. (Glej dodatek). prstan, Inv. št. 
T. sl. (glej dodatek).

F 1100.

Grob 46/1953
D 433: Grob štev. 46 (K). Skelet odrasle osebe z dokaj dobro ohranjenimi kostmi. Roke so bile prekrižane na prsih. Skelet Je bil 

dolg 1,65 m, akromion 0,37, ilion 0,32. humerus 0,29, ulna 0,25, femur 0,42, tibia 0, 35 m, Skelet je ležal v smeri SV-JZ. Grobna 
jama je bila izkopana v humusu, po grobni jami so bili sledovi oglja. Pod tibio desne noge in torzalnim delom K 46 se je nahajal 
skelet neke živali, verjetno psa. Med obemi skeleti, K 46 in omenjenim živalskim, je bila plast humusa debela 2-3 cm. Žival je bila 
zakopana v ilovico.

F 1101, 1102.

Grob 47/1953
D 433: Grob štev. 47 (K). Skelet odrasle osebe katerega leva stran je bila uničena pri izkopu jame, ki je zasuta s kamenjem. 

Skelet je bil dolg 1,9 m, ulna 0,26, femur 0,47 in tibia 0,38 m, Skelet je bil pokopan v smeri V-Z, z glavo na zahodu. Grobna jama 
je bila izkopana v humusu 1,1 m pod današnjo površino. Z leve strani skeleta se je nahajala velika konglomeratna skala. Ob desni 
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strani skeleta je brez posebnega reda bilo nametano kamenje (rečne oblice). Po grobni jami so sledovi oglja. Ob desni strani skeleta 
v višini pasu se je nahajal fragment staroslovenske keramike. Inv. št. T. sl. (Glej dodatek).

F 1103.

Grob 48/1953
D 433: Grob štev. 48 (K). Skelet odrasle osebe od katerega so ostale ohranjene samo kosti obeh nog. Te ležijo paralelno z kostmi 

noge K 47 v razdalji 0,l m, Femur 0,42, tibia 0,35 m, Skelet je ležal v smeri SV-JZ.
F 1103.
REN 14: odlomek lončene posode.
P Inv. št. KFc 23: Odlomek ustja in ostenja glinene posode, verjetno lonca. Ustje je izvihano, profilirano, rob zaobljen, 

zglajen, keramika je trda, površina in sredica sivi, glina je obilno mešana s finim (drobljenim) peskom. Posoda je bila narejena 
na hitrem vretenu (visoki srednji vek ali novejše obdobje). D. 6,1; v. 3,65; deb. ostenja 0,4. 

Grob 49/1953
D 433: Grob štev. 49 (K). Popolnoma uničene in preperele kosti za katere se ne da določiti noben antropološki podatek. Pod 

kostmi je bila tanka plast preperele deske. Pokop je bil izvršen v smeri SSZ-JJV. Brez pridevkov.
Grob 49. Del uničenega skeleta odrasle osebe nedoločljivega spola. Skelet odrasle osebe nedoločljivega spola z zelo slabo in 

samo delno ohranjenimi kostmi. Od glave do os coxe je skelet dolg 0.55 m, Ostale antropološke mere ni bilo mogoče določiti zaradi 
preperelosti. Grobna jama je bila vkopana v humusu 1.2 m, Pod skeletom je bila tanka plast preperele deske.

Grob 50/1953
D 433: Grob štev. 50 (K). Skelet odraslega (ženske?) z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Obe roki sta bili položeni ob telesu. Od 

glave do kolen je bil skelet dolg 1 m, akromiom 0,55, ilion 0,5 m, humerus 0,3, ulna 0,25 m. Po celi dolžino vertebre so bili ostanki 
deske, ki je popolnoma črna. Širina deske je 0,15 m, Ob glavi so bili 4 obsenčni obročki in igla za lase. Na rebrih desne strani je ležal 
rimski novec. Grobna jama je bila izkopana v humus in sega

do ilovice. Skelet je ležal v smeri SV-JZ. Opis predmetov: Bronast obsenčni obroček, inv. št. T. sl. s stožcema na konceh, nepravilno 
ovalne oblike, površina obročka je na nekaterih krajih močno poškodovana od divje patine. Daljši premer 41, krajši 58, debelina 2 mm. 
Bronast obsenčni obroček s presegajočima koncema Inv.št. T. sl. . Obroček je ovalne oblike in zelo dobro ohranjen. Daljši premer 40, 
krajši 36, premer prereza 2 1/2 mm. Inv. št. T. sl. Srebrn obsenčni obroček s stožcema na konceh zelo dobro ohranjen. Premer 27x 2 mm.

Bronast, predme nedoločljive funkcije, inv. št. T. sl. verjetno lasnica. Ima obliko ukrivljenega
žičnika, ki se od glave proti vrhu konično zožuje. Prerez je ovalen. V sedanjem stanju je predmet dolg 50 mm. Fragment tra-

kastega ročaja, inv. št. T. sl. je bil izdelan iz temno sive s peskom pomešane ilovice. Površina fragmenta je zelo grobo obdelana in 
porozna. Od ročaja je ohranjen spodnji del. Fragment je velik 35,40 x 12 mm.

F 8675.
REN 2: obsenčni obroček s trojno členitvijo (1); obsenčni obroček z enojo členitvijo (2); obsenčni obroček s trojno členi-

tvijo (3). 
REN 8: bronasta igla, upognjena, delno ohranjena.
REN 14: ročaj lončene posode.
P Inv. št. KFc 21 a, b: a) Bronast obsenčni obroček s trojno (2 krat valjasto in stožčasto) členitvijo na koncih. V. 4,12; š. 

3,88; deb. 0,27. b) Bronast obsenčni obroček s trojno (2 krat valjasto in stožčasto) členitvijo na koncih. V. 4,1; š. 3,8; deb. 0,25.
P Inv. št. KFc 22: Srebrn obsenčni obroček z enojno (svitkasto) členitvijo na koncih. Prem. 2,73; deb. 0,2; t. 1,85.

Grob 51/1953
D 433: Grob 51. Uničen otroški skelet. Grobna jama je vila vkopana v humus 1.3 m pod današnjo površino. Skelet je ležal v 

smeri skoraj S - J z majhnim odklonom od juga proti zahodu oziroma od juga proti vzhodu. V grobu ni bilo nobenih pridevkov.

Grob 52/1953
D 433: Grob 52. Skelet odrasle osebe z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Glava leži na svoji desni stani, leva roka je stegnjena ob 

telesu, desna pa je upognjena v komolcu in je položena čez prsi. Skelt je ležal v smeri Vzhod-zahod. Grobna jama je bila vkopana 
v humusu 1.5 m pod današnjo površino. Skelet je bil dolg 1.65 m, acromion 0.35, ilion 0.27, tibia 0.34, humerus 0.28, ulna 0,25, 
femur 0.4. V grobu so bili naslednji pridevki:

Fragmentiran obsenčni obroček s ”S” pentljo na eni in kvačico na drugi strani. Od pentlje je ohranjen še samo začetni del, kvačica 
manjka. Površina obročka je močno korodirana. Obroček ima nepravilno obliko. Daljši premer je 30 in krajši 28 mm, premer žice 1 mm.

Fragment bronastega obročka s ”S” pentljo. Površina fragmenta je močno korodirana. V sedanjem stanju je fragment dolg 58, 
debel 2 mm.

Bronast obsenčni obroček s spiralno petij na eni in kvačico na drugi strani. Od spiralne pentlje je ohranjen samo še začetni del, 
kvačica manjka. Cela površina obeska je

močno napadena od divje patine. Približni premer obročka 30, debelina 1 mm.
Bronast prstan z odprtima in presegajočima se koncema. Obroček ima nepravilno srčasto obliko, prerez je ovalen. Oba konca 

prstana 4 sta koničasta površina je dobro ohranjena. Na notranji strani prstana so vidni sledovi obdelave. Prstan je velik 22 x 22 1 
mm, širina 5 mm.
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Prstan iz tenke bronaste, žlebasto oblikovane pločevine, z odprtima presegajočima se koncema. Konica od zgoraj presegajočega 
dela je okrašena z vzporednimi in prečno ležečimi zarezami. Prstan ima oval no obliko, daljši premer 25, krajši 22 mm. Širina prstana 
6 mm, globina žleba 2 mm.

F 1104, 8676.
REN 8: obsenčni obroček, levi; prstan, levi; prstan 
REN 15: obsenčni obroček; polovica velikega obsenčnega obročka.
P Inv. št. KFc 24 a, b: a) Dobra tretjina bronastega obsenčnega obročka s široko skovano zanko, ki je le delno ohranjena. 

D. 5,85; š. zanke 0,55; deb. obročka 0,2. b) Bronast obsenčni obroček, manjka skoraj ves spenjalni del, ohranjen je le nastavek za 
ploščato skovano zanko. Prem. 3; š. zanke 0,3; deb. obročka 0,1.

P Inv. št. KFc 26: Bronast trakast prstan s presegajočima, nesklenjenima koncema. Trak se od ravno odrezanega konca rahlo 
zožuje proti drugemu, koničastemu koncu. Na zunaji strani je trak v prerezu rahlo izbočen. Prem. 2,26; š. obročka 0,5; deb. 0,13.

P Inv. št. KFc 55: Bronast trakast prstan s presegajočima, ravno odrezanima koncema. Trak je po vsej dolžini rahlo izbočen 
skovan. Robova sta ostra. Na zunanji površini je vrezan (slabo viden) valovito potekajoč okrasni motiv kratkih črtic; bolje je 
viden le okras smrekove vejice na zunanjem presegajočem koncu.. Prem. 2,4; š. 0,6; deb. traku 0,05.

Grob 53/1953
D 433: Grob 53. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe, ki je ležal v smeri vzhod—zahod. Grobna jama je bila vkopana v 

humusa 1.6 m pod današnjo površino. Skelet 53 je ležal tesno ob sk. 52.
Pridevki: Bronast prstan, ukrivljen, ovalnega prereza. Sicer je površina prstana dobro ohranjena in pokrita s plemenito patino. 

V sedanjem zveriženem stanju je prstan dolg 21, širok 20 mm, v prerezu meri 3x 2cm.
F 1104, 8676.
REN 15: prstan, desna roka.

Grob 54/1953
D 433: Grob 54. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Glava je ležala na svoji desni strani. Roke so stegnjene ob 

telesu. Antropoloških mer ni mogoče določiti ker so kosti popolnoma, večjim delom preperele. Grobna jama je bila vkopana v humusu 
1.1 m pod današnjo površino. Paralelno s skeletom 54 je ob levi strani ležal skelet 59 in ob desni strani sk. 57.

Pridevki:
Bronast obsenčni obroček z odprtima stožčastima koncema nepravilno ovalne oblike. Obroček je zelo dobro ohranjen. Daljši 

premer je 50, krajši 45 mm. Prerez 2 mm.
Bronast obsenčni obroček s stožcema na konceh. Obroček je prelomljen v dva dela, sicer je površina dobro ohranjena. Na krajšem 

delu je poznati sledove žganja ali pa neke druge sajaste materije. Ta obesek je ležal ob desni strani glave. Obroček ima nepravilno 
ovalno obliko, daljši premer 50 in krajši 44 mm.

Bronast obsenčni obroček s spiralno pentljo na eni in kvačico na drugi strani. Obroček je zelo dobro ohranjen, ima skoraj 
popolnoma pravilno obliko. Približen premer obročka 35, debelina 1 mm.

Bronast obsenčni obroček s ”S” pentljo na eni in kvačico na drugi strani. Obroček je ukrivljen, ima nepravilno ovalno obliko. 
Daljši premer 50, krajši 45 mm. Prerez je ovalen, približne mere 1 x 0.5 mm.

Bronast obsenčni obroček s ”S” pentljo a eni in kvačico na drugi strani. Ta je delno poškodovana. Površina obročka je zelo dobro 
ohranjena. Obroček je okrogel, ima premer 54 mm. Premer prereza 2 mm.

Fragment bronastega obsenčnega obročka z jagodo. Slednja je poškodovana, izdelana je bila iz steklene paste temnozelene barve. 
Premer jagode je 9 mm. Premer obroča. 50 mm. Prerez žice iz katere je obroček bil izdelan je ovalen, meri 1 x 0.5 mm.

Fragmentirana železna pasna spona okrogle oblike. Od spone je ohranjen še samo obroček, ki je v zelo slabem stanju. Premer 
obroča cca 44 mm, premer prereza cca 5mm.

F 8677, 8678.
REN 2: obsenčni obroček z jagodo, levi.
REN 8: obsenčni obroček z S-zanko, desni (1); obsenčni obroček z S-zanko, desni (2); obsenčni obroček z enojno členitvijo, 

levi (3); obsenčni obroček s kaveljčkoma, levi (4).
REN 13: obsenčni obroček.
REN 14: okrogla železna pasna spona.
P Inv. št. KFc 25 a, b: a) Bronast obsenčni obroček z enojno (ovalno in okroglo) členitvijo na konceh. Prem. 4,6; deb. obročka 

0,22. Obroček je bil prelomljen na dva dela in pri konservaciji zlepljen na stiku. b) Predmet manjka.
P Inv. št. KFc 31: Približno polovica bronastega obsenčnega obročka iz žice in (nekdaj nanj nataknjeno) sodčasto jagodo iz 

svetlo modrega (modro zelenega ?) stekla s štirimi belo-modrimi očesci, od katerih eno ni več ohranjeno v celoti. PIXE analiza 
je pokazala, da gre za rimsko steklo. D. obročka 4,7; deb. 0,1; prem. jagode 0,8; dol. 0.94; prem. luknjice 0,25.

P Inv. št. KFc 42: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih. V. 5; š. 4,6 cm; deb. obročka 0,15.
P Inv. št. KFc 43: Bronast obsenčni obroček, ki se spenja z zanko in kaveljčkom. V. 3,7; š. 3,4 cm; deb. obročka 0,15.
P Inv. št. KFc 58: Bronast obsenčni obroček z enojno (valjasto) členitvijo na koncih. Obroček je nekoliko deformiran. V. 

4,3; š. 3,8; deb. obročka 0,25.
P Inv. št. KFc 59: Bronast obsenčni obroček, zapet s ploščato skovano S-zanko in kaveljčkom. V. 6; š. 5,3; deb. obročka 0,15.
P Inv. št. KFc 60: Bronast obsenčni obroček, zapet s ploščato skovano S-zanko in kaveljčkom. Zadnji zavoj S-zanke manjka.V. 

5,15; š. 4,5; deb. obročka 0,11.
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Grob 55/1953
D 433: Grob št. 55. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi in večjim delom uničenimi kostmi. Desna roka je bila močno 

upognjena v komolcu z podlaktnim delom položenim preko prsi /Podlaktni del desne roke je ležal položen čez prsi. / Leva roka je bila 
v komolcu rahlo upognjena in položena v hipogastrično lego. Do kolen je bil skelet dolg 1.3 m, acromion 0.26, ilion 0.34, humerus 
0.29, femur 0.48, ulna 0.23. Skelt je ležal v smeri SSV-JJ2. Grobna jama je bila vkopana v humus 1.7 m pod današnjo površino. V 
grobu ni bilo nobenih pridevkov.

Grob 56/1953
D 433: Grob 56. Skelet odrasle osebe s skoraj popolnoma preperelimi kostmi Glava je bila uničena s kasnejšimi pokopi. Desna 

roka je ležala stegnjena ob telesu, leva pa je bila rahlo upognjena in v hipogastrični legi. Brez glave je bil skelet dolg 1.356 m, Acro-
mion 0.36, ilion 0.33, humerus 0.28, ulna 0.23, femur 0.44. Skelet je ležal v smeri Vzhod—Zahod. Grobna jama je bila vkopana 
v humus 1.1 m pod današnjo površino. Po dnu grobne jame so bili raztreseni zelo drobni fragment oglja. V grobu ni bilo nobenih 
pridevkov ali kakih drugih najdb.

F 8679.

Grob 57/1953
D 433: Grob 57. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Obe roke so bile upognjene v komolcu in položene čez 

prsi. Glava je ležala na svoji desni strani. Skelet je bil dolg 1.55 m, acromion 0.35, ilion 0.3, humerus 0.3, ulna 0.24, femur 0.41, fibia 
0.36 m, Skelet je ležal v smeri .Grobna jama je bila vkopana v humus 1.1 m pod današnjo površino. Po grobni jami je bilo zelo veliko 
sledov oglja. Ob glavi skeleta je ležal novček. Drugih pridevkov v grobu ni bilo.

(Skupina skeletov: 72, 78, 70, 77, 73, 75, 74. Grob predstavlja skupino naštetih skeletov, ki leže deloma drug na drugem, delo-
ma pa tudi vzporedno. Skeleti ležijo v obliki deltoida. Najvišje ležita 73 in 75. Sk. 73 ima gracilne kosti in je pripadal verjetno zelo 
mladi osebi. Desna roka leži v hipogastrični legi, leva pa je stegnjena ob telesu. Pri skeletu 75 je ostal ohranjen samo spodnji del t. j. 
dolge kosti noge. V naslednji plasti leži skelet 70 pri kateremu so ostale ohranjene kosti gornjega del telesa. Pod skeletom 70 ležijo v 
isti višini en zraven drugega skeleti 72, 78, 77. Sk. 73 je ostal cel ker je zadnji pokopan. Skelet 70 je delno uničen pri pokopu sk. 75. 
Gornji del skeleta 75 je uničen od baročne plasti. Skeleti 72,78 in 77 so pokopani po verjetnosti v istem časovnem obdobju. Morda 
je bil istočasno pokopan tudi sk. 74. V celi grobni jami so sledovi oglja.)

Skupina skeletov: 57 - 69. Podoben, vendar ne identičen primer skupne grobne jame predstavlja skupina skeletov: 57 - 69. V 
zgoraj omenjenem primeru so pokopavali v isti grobni jami in sicer v glavnem en na drugega. V slednjem primeru so pokopavali 
po principu vrste. Skeleta 54 /ženska/ in 59 /moški/ sta pokopana najbrž istočasno ali pa z zelo malim časovnim presledkom. Sk. 
57 je pokopan kasnejši in ob priložnosti pokopa uničil dolge kosti sk. 54. Sk. 50 je najstarejši pokop v drugi skupini. Njegovo levo 
stran so uničili pri pokopu sk. 63. Sk. Pri pokopu sk. 64 so delno uničili sk. 63, sk .69 je bil uničen od novodobnih plasti. Pod sk. 69 
je sk. 82, ki ima dislocirane kosti. Grobna jama je bila vkopana v ilovico humus. Skeleti pa so ležali na ilovici. Po dnu grobne jame 
so drobni fragmenti oglja.

F 8678.

Grob 58/1953
D 433: Grob 58. Skelet odrasle osebe s popolnoma uničenimi kostmi. Leva roka je ležala stegnjena ob telesu desna pa je bila 

upognjena v komolcu in v hipogastrični legi. Od glave do kolen je skelet bil dolg l.0 m, ostale mere so bile nedoločljive. Skelet je ležal 
v smeri V—Z. Grobna jama je bila vkopana v humus 1.2 m pod današnjo površino. V grobu ni bilo nobenih pridevkov.

F 8679.

Grob 59/1953
D 433: Grob 59. Skelt s popolnoma uničenimi in dislociranimi kostmi. Z desne strani sk. 59 je ležal skelet 54 in z leve sk. 60. 

Grobna jama je bila vkopana v ilovico v humus z dnom na ilovici, po dnu grobne jame so bili drobni fragmenti oglja.
Pridevki:
Bronast obsenčni obroček s stožcem na enem in konico na drugem koncu. Obroček je ovalne oblike. Po celi površini obe-

ska so sledovi žganine ali pa neke druge sajaste materije. Površina obročka je zelo prizadejana od delovanja divje patine. Daljši 
premer obročka je 25 in krajši 22 mm.

Bronast obsenčni obroček s stožcema na konceh. Nasilno zvit. Prvotno je bil verjetno ovalne oblike. Sicer je površina zelo 
dobro ohranjena. Premer obroča 43 mm. Premer prereza je 2 mm.

Fragment bronastega obročka. Predmet manjka.
Bronast predmet z nedoločljivo funkcijo. Na enem koncu je dletasto oblikovan. Prerez je pravokoten. Zelo je verjetno, da 

predmet ni cel. Površina je dobra ohranjena in pokrita, s plemenito patino. V sedanjem stanju je predmet dolg 52 mm, prerez 
4x4 mm.

F 8678.
REN 13: obsenčni obroček; paličast predmet.
REN 15: 2 delo ohranjena obsenčna obročka (pripis 67-59).
P Inv. št. KFc 44: Bronasta okrasna igla z ovalno (rahlo sploščeno) masivno glavico, trn je usločen in proti konici stanjšan. 

D. 5,1; š. glavice 0,62 cm; š. trna 0,3.
P Inv. št. KFc 61: Bronast obsenčni obroček z dvojno (valjasto in stožčasto) členitvijo na enem koncu, drugi konec je ko-

ničast. V. 2,53; š. 2,2; deb. obročka 0,2.
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Grob 60/1953
D 433: Grob 60. Popolnoma razpadel skelet odrasle osebe za katerega ne moremo določiti antropoloških mer. Ležal je ob desni 

strani sk. 63.
F 8678.

Grob 61/1953
D 433: Grob 61. Skelet odrasle osebe, katerega kosti so popolnoma uničene ob pokopu sk. 56. Skelet je ležal v smeri V—Z. 

Grobna jama je bila vkopana v humus 1.2 m pod današnjo površino. Po grobni jami so bili raztreseni koščki oglja, /Antropološke 
mere so nedoločljive./

Pridevki:
Fragmentiran obsenčni obroček iz srebrne žice. Na enem koncu fragmenta je spiralna kvačica. Na površini obročka so sledovi 

ognja. Obroček je imel pravilno obliko. Daljši premer 34 mm, krajši 3
Fragment bronastega obsenčnega obročka. Ohranjen je še del s kvačico. Oblika in velikost obročka ni mogoče določiti. V seda-

njem stanju je fragment dolg 21 mm, prerez je okrogel, približni premer 1 mm.
Obsenčni obesek iz srebrne žice s ”S” pentljo na eni in kvačico na drugi strani, je nepravilne oblike in dobro ohranjen. Na 

obročku so sledovi žganja. Daljši premer je 30 in krajši 26 mm. Prerez je okrogel 1 mm.
Bronast obsenčni obroček s stožcema na konceh. Predmet manjka.
Fragment okrogle broše, ki ima železno jedro in prevleko in tenke bronaste pločevine. Na tej so vtolčeni 4 koncentrični krogi. Prva 

tečeta tesno en ob drugemu ob zunanjem robu broše. Nato sledi 4 mm širok pas na katerem so pikčasto vtolčeni krogci s premerom 
3 mm. Zatem zopet sledita tesno en ob drugemu naslednja 2 koncentrična kroga. Na sredi broše je okroglo polje, ki je izpolnjeno s 4 
krogci enake oblike, mer in izvedbe kakor tisti, ki smo

jih že omenili. Ti krogci so razporejeni v obliki križa. Fragment je zelo slabo ohranjen, železno jedro je popolnoma preperelo in 
enako bronasta pločevina. Polovica broše manjka. Broša je imela premer 31 mm, debelina cca 3 mm.

Bronast obsenčni obroček, zverižen in zelo poškodovan. Na enem koncu je ohranjena kvačica. Na celi površini so sledovi ognja 
ali neke druge sajasto mastne materije. Obroček je verjetno

imel ovalno obliko. V sedanjem stanju je obroček dolg 52 mm. Prerez je okrogel, v premeru meri 2 mm.
Fragmentiran bronast obsenčni obroček s ”S” pentljo na eni in kvačico na drugi strani. Na površini obročka so sledovi ognja. 

Obroček je zdrobljen v tri fragmente. Od ”S” pentlje je ohranjen samo se začetni del. Obroček je imel verjetno ovalno obliko z daljšim 
premerom 60 mm. Prerez je okrogel, v premeru ima 2 mm.

Fragment bronastega obsenčnega obročka. Ohranjen je ostal samo še del ”S” pentlje. Po površini so sledovi ognja. V sedanjem 
stanju je fragment dolg 38 mm, prerez je okrogel s premerom 3 mm.

Bronast obsenčni obroček s stožci na konceh, eliptične oblike in dobro ohranjen. Po daljši osi obroček meri 15 in krajši 9 mm. 
Prerez je okrogel, v premeru meri 1.2 mm.

Fragmentiran bronast obsenčni obroček z jagodo. Od obročka je ostala ohranjena še samo jagoda nepravilno ovalne oblike iz 
temnomodre steklene paste. Premer jagode je 10, višina 7 mm. V luknji se nahajajo koščki bronaste žice okroglega prereza s preme-
rom 1 mm.

Fragment bronastega obsenčnega obročka s stožcem na enem koncu. Ohranjena je približno polovica obročka, ki je bil verjetno 
ovalne o oblike. Približni premer obroča je 45 mm. Prerez je okrogel s premerom 2 mm.

Bronast obsenčni obroček s stožcema na konceh, okrogle oblike. Površina obročka je zelo korodirana. Premer obročka je 45 
mm. Prerez je okrogel s premerom 2 mm.

Obsenčni obroček iz srebrne žice s spiralno pentljo na eni in kvačico na drugi strani. Površina obročka je zelo dobro ohranjena. 
Obroč ima nepravilno ovalno obliko, daljši premer je 30 in krajši 45 mm. Prerez je okrogel, v premeru meri 1 mm.

Jagoda iz steklene paste, temnomodre barve, cilindrične oblike. Površina jagode je zelo porozna. Premer jagode ,je 11 mm, 
višina 9 mm. Notranji premer 5 mm.

Okrogla bronasta ploščica z luknjo na sredi. Ploščica je v prvotnem stanju bila verjetno okrogla, sedaj pa je zunanji rob zelo 
poškodovan. Po površini ploščice so sledovi ognja. Približni premer ploščice je 22 in debelina 2 mm. 

F 8679.
REN 8: obsenčni obroček, levi; steklena jagoda (del uhana na desni); jagoda, na roki. 
REN 13: Okrogla okrasna zaponka, poškodovana; obsenčni obroček s kaveljčkoma (1); obsenčni obroček s kaveljčkoma 

(2); obsenčni obroček s kaveljčkoma (3); obsenčni obroček s enojno členitvijo (4), velik obsenčni obroček s kaveljčkom in zanko 
(5); velik obsenčni obroček s kaveljčkom (6); mali obsenčni obroček (7); del obsenčnega obročka.

REN 14: odlomek paličastega predmeta s ploščato skovanim koncem; preluknjana okrogla ploščica.
REN 15: polovica obsenčnega obročka, desna stran.
P Inv. št. KFc 7: Bronast obsenčni obroček z enojno (okroglo) členitvijo na koncih. Narejen iz žice (?). V. 4,4; š. 4,55, deb. 

žice 0,15. 
P Inv. št. KFc 29: Bronast obsenčni obroček s kaveljčkom in delno ohranjeno ploščato skovano zanko.V. 5,7; š. 5,3; deb. 

obročka 0,2, š. zanke 0,5.
P Inv. št. KFc 36: Polovica bronastega obsenčnega obročka z enojno (svitkasto) členitvijo na enem koncu (drugi manjka). 

Prem. 4,5; deb. obročka 0,19.
P Inv. št. KFc 80: Kolobarjasta jagoda iz svetlo modrega stekla z belimi očesci. Pet očesc je še ohranjenih, iz štirih jamic je 

belo steklo izpadlo. PIXE analiza je pokazala, da gre za rimsko steklo.Prem. 1,18; d. 0,95; prem. luknjice 0,45.
P Inv. št. KFc 81: Srebrn obsenčni obroček s kaveljčkom, del z drugim zaključkom manjka. V. 3,3; š. 3.1; deb. obročka 0,1; t. 0,81.
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P Inv. št. KFc 1991: Bronasta ploščica z luknjico v sredini in razčlenjenim robom. Verjetno gre za zelo obrabljen in deloma 
obrušen rimski kovanec. Na površini ob robu manjši ostanek žlindraste snovi. Najden ob roki. Pr. 2,15; deb. 0,15.

Grob 62/1953
D 433: Grob 62. Skelet odrasle o sebe z zelo slabo ohranjenimi in preperelimi kostmi. Leva stran skeleta je popolnoma uničena. 

Od glave do kolen je skelet bil dolg 1.2 m, humerus 0.28 m, ulna 0.23, femur 0.42 m, Grobna jama je bila vkopana v humus 1 m pod 
današnjo površino. Po dnu grobne jame so sledovi oglja.

Pridevki:
Bronast prstan s pravokotnim prerezom. Površina je zelo napadel zeleni volk. Premer obročka je 22, prerez 2x1 mm. Prstan 

je bil na levi roki.
REN 8: prstan.
 P Inv. št. KFc 19: Bronast sklenjen prstan, obroč je kvadratnega preseka. Na obodu je niz vsekanih drobnih (slabo vidnih) 

trikotnikov. Prem. 2,2; š. obročka 0,17; deb. 0,1.

Grob 63/1953
D 433: Grob 63. Skelet odrasle osebe s popolnoma uničenimi in dislociranimi kostmi od poznejših pokopov. Antropoloških mer 

nismo mogli določiti. Grobna jama je bila vkopana v humus 1.5 m pod današnjo površino. Ob desni strani sk. 53 je ležal sk. 60. V 
grobu ni bilo nobenih najdb.

F 8678.

Grob 64/1953
D 433: Grob 64. Popolnoma uničen skelet s dislociranimi kostmi. ”In situ” je ostala samo hrbtenica in oba femurja. Skelet je 

ležal v smeri V—Z. Grobna jama je bila vkopana v humus. Po dnu grobne jame so sledovi oglja. V grobu ni bilo nobenih najdb.
F 8678.

Grob 65/1953
D 433: Grob 65. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Glava je ležala na svoji desni strani. Obe roki sta ležali v 

hipogastrični legi. Skelet je bil dolg 1.75 m, acromion 0.38, ilion 0.3 m, humerus 0.34 m, femur 0.46, ulna 0.5 m, tibia 0.39 m. Skelet 
je ležal v smeri V - Z. Med mandibulo in maxilo /v ustih/ je ležal kos železa. Sicer v grobu ni bilo najdb.

F 1105.

Grob 66/1953
D 433: Grob 66. Skelet odrasle osebe, ki je bil zelo poškodovan ob pokopu sk. 65. Desna roka je ležala v hipogastrični legi. Skelet 

je bil dolg 1.78 m, ilion 0,3l, humerus 0.32 m, femur 0.43, fibia 0.34 m. Smer pokopa V—Z. Sk. 66 leži delno nad skeletom sk.80.
Pridevki:
Srebrn obsenčni obesek s ”S” pentljo na eni in kvačico na drugi strani. Obroček je fragmentiran iz treh koščkov. Površina 

obročka je zelo dobro ohranjena. Približni premer
obročka 32 mm, prerez je okrogel s premer cm 2 mm.
F 1106.
REN 8: obsenčni obroček, levi.
P Inv. št. KFc 34: Razlomljen srebrn obsenčni obroček, ki se spenja s kaveljčkom in ploščato S-zanko. V. 4; š. (približno) 

3; deb. obročka 0,15; š. zanke 0,2; t. 1,20.

Grob 67/1953
D 433: Grob 67. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Glava leži na svoji desni strani. Roke so ležale stegnjene 

ob telesu. Do kolen je skelet bil dolg 1.15 m, acromion 0. 38, humerus 0.31, femur 0.41, ilion 0,33 0.23. Skelet je ležal v smeri V—Z. 
Grobna jama je bila vkopana v ilovico. V grobni jami je bila ob glavi konglomeratna skala.

Pridevki:
Fragment bronastega obsenčnega obročka s stožcema na konceh. Predmet manjka.
Fragment bronastega obsenčnega obročka nedoločljive oblike. Površina fragmenta je zelo slabo ohranjena. V sedanjem stanju 

je fragment dolg 30 mm, prerez je okrogel, 1 mm.
Fragment bronastega obsenčnega obročka nedoločljive oblike in zelo sla bo ohranjen približni premer obročka 35 mm. Premer 

prereza 1 mm. Predmet je ležal ob desni strani glave.
F 1107.
REN 8: polovica obsenčnega obročka, desni. 
REN 15: 2 delo ohranjena obsenčna obročka (pripis 67-59).
P Inv. št. KFc 1980: Bronast obsenčni obroček s kaveljčkoma. Precej načet. V. 3,45; š. 2,5; deb. žice 0,15.
P Inv. št. KFc 1981: Bronast obsenčni obroček s kaveljčkoma. Razlomljen (2 dela). Pr. 2,45; deb. žice 0,1.

Grob 68/1953
D 433: Grob 68. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe od katerega je ostala ohranjena ”in situ” samo glava.
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Grob 69/1953
D 433: Grob 69. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe. ”In situ” je ostalo se samo nekaj reber, desni komolec z delom hume-

rusa in ulna. Pokop je bil izvršen v smeri SSV - JJZ. Pridevki: 1 bronast prstan s kvadratnim prerezom. Površina obročka je pokrita 
z divjo patino. Premer 23 mm, prerez 2 x 2 mm.

F 8678.
REN 15: prstan, leva roka.
P Inv. št. KFc 18: Bronast sklenjen prstan, obroč je kvadratnega preseka. Prem. 2,27; š. obročka 0,2; deb. 0,18.

Grob 70/1953
D 433: Grob 70. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe. ”In situ” je ostalo samo še lobanja in levi del prsnega koša. Skelet je 

bil uničen pri pokopu sk. 75. Smer pokopa SV—JZ. V grobu ni bilo nobenih pridevkov.

Grob 71/1953
D 433: Grob 71. Skelet odrasle osebe s srednje dobro ohranjenimi kostmi. Glava je ležala na svoji desni strani. Roke so bile 

stegnjene ob telesu. Skelet je bil dolg 1.52 m, acromion 0.38, humerus 0.29, femur 0.41, tibia 0.33. Skelet je ležal v smeri SSV—JJZ. 
Grobna jama je bila vkopana v humusa.

Pridevki:
Obsenčni obroček iz bronaste žice kvačico na enem koncu. Nepravilne oblike. Drugi konec je odlomljen. Pri kvačici se nahaja 

fragment tenke bronaste pločevine, zvončaste oblike. Površina je zelo slabo ohranjena, močno je napadena od divje patine. V sedanjem 
stanju je predmet dolg 30 mm. Premer prereza 2 mm.

Bronast prstan s trikotnim prerezom. Površina je napadena od divje patine. Premer 22 mm, prerez 4x2 mm. Prstan je bil na 
levi roki.

F 8678.
REN 16: uhan s kovinsko jagodo.
P Inv. št. KFc 62: Srebrn sklenjen prstan, ulit, trikotnega preseka. Prem. 2,22; š. obročka 0,4; deb. 0,18; t. 2,32.
P Inv. št. KFc 63: Bronast sklenjen prstan, ulit, na blago zaobljeni zunanji površini sta vzdolžna žlebiča, vrezana s kratkimi 

črticami. Prem. 2,03; š. obročka 0,38; deb. 0,13.

Grob 72/1953
D 433: Grob 72. Skelet odrasle osebe z dobro ohranjenimi kostmi. Glava leži na svoji desni strani. Roke so položene v hipoga-

strično lego. Skelet je bil dolg 1.55 m, acromion 0,3l, ilion 0.29, humerus 0.27, femur 0.38, ilion 0.29, ulna 0.21, tibia 0.51. Skelet je 
ležal v smeri V—Z. Grobna jama je bila vkopana v humus.

Pridevki:
Zelo drobni fragmenti železa nekega predeta z nedoločljivo funkcijo.
Skupina skeletov: 72, 78, 70, 77, 73, 75, 74. Grob predstavlja skupino naštetih skeletov, ki leže deloma drug na drugem, delo-

ma pa tudi vzporedno. Skeleti ležijo v obliki deltoida. Najvišje ležita 73 in 75. Sk. 73 ima gracilne kosti in je pripadal verjetno zelo 
mladi osebi. Desna roka leži v hipogastrični legi, leva pa je stegnjena ob telesu. Pri skeletu 75 je ostal ohranjen samo spodnji del t. j. 
dolge kosti noge. V naslednji plasti leži skelet 70 pri kateremu so ostale ohranjene kosti gornjega del telesa. Pod skeletom 70 ležijo v 
isti višini en zraven drugega skeleti 72, 78, 77. Sk. 73 je ostal cel ker je zadnji pokopan. Skelet 70 je delno uničen pri pokopu sk. 75. 
Gornji del skeleta 75 je uničen od baročne plasti. Skeleti 72,78 in 77 so pokopani po verjetnosti v istem časovnem obdobju. Morda 
je bil istočasno pokopan tudi sk. 74. V celi grobni jami so sledovi oglja.

(Skupina skeletov: 57 - 69. Podoben, vendar ne identičen primer skupne grobne jame predstavlja skupina skeletov: 57 - 69. V 
zgoraj omenjenem primeru so pokopavali v isti grobni jami in sicer v glavnem en na drugega. V slednjem primeru so pokopavali po 
principu vrste. Skeleta 54 /ženska/ in 59 /moški/ sta pokopana najbrž istočasno ali pa z zelo malim časovnim presledkom. Sk. 57 je 
pokopan kasnejši in ob priložnosti pokopa uničil dolge kosti sk. 54. Sk. 50 je najstarejši pokop v drugi skupini. Njegovo levo stran so 
uničili pri pokopu sk. 63. Sk. Pri pokopu sk. 64 so delno uničili sk. 63, sk .69 je bil uničen od novodobnih plasti. Pod sk. 69 je sk. 82, 
ki ima dislocirane kosti. Grobna jama je bila vkopana v ilovico humus. Skeleti pa so ležali na ilovici. Po dnu grobne jame so drobni 
fragmenti oglja.)

Grob 73/1953
D 433: Grob 73. Skelet odrasle osebe z dobro ohranjenimi kostmi. Glava leži na svoji desni strani. Leva roka je stegnjena ob 

telesu, desna je pa v hipogastrični legi. Skelet je dolg 1.12 m, acromion 0.24, humerus 0.22, femur 0.34, ilion 0.22, ulna 0.26, tibia 
0.26. Skelet je ležal v smeri SSV-JJZ , grobna jama je vkopana v humus. V grobni jami, nad glavo, je bila konglomeratna skala. Sk. 
75 je ležal na sk. 74, z leve strani sk. 73 je ležal sk. 72, z desne pa 75 in 70. V grobu ni bilo nobenih pridevkov.

Grob 74/1953
D 433: Grob 74. Skelet odrasle osebe z dobro ohranjenimi kostmi. Obe roki sta bili v hipogastrični legi. Od atlasa do kolen je 

skelet bil dolg 1.2 m, humerus 0.31, ulna 0.23, femur 0.44 m. Skelet je ležal v smeri V-Z. Grobna jama je bila izkopana v humusu. 
V grobu ni bilo nobenih pridevkov. Po dnu grobne jame so bili koščki oglja.
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Grob 75/1953
D 433: Grob 75. Skelet odrasle osebe, ki je zelo poškodovan in dislociran pri kasnejših pokopih. Obe roki sta ležali v hipogastrični 

legi. Do kolen je skelet bil dolg 0.9 m. Smer pokopa V—Z. Humerus 0.28, ulna 0.21, femur 0.41. Z leve strani sk. 75 je ležal sk. 70, z 
desna pa 73 in 74. Grobna jama je vkopana v humus. V jami so sledovi oglja. Pridevki:

fragment bronastega obsenčnega obeska s spiralno peti jo na eni in kvačico na drugi strani. Obesek je okrogel. Manjka mu 
polovica loka. Premer 35 mm, premer prereza 1.5 mm.

Bronast uhan luni čas te oblike, graviran. Del lunule in obroček za obešanje manjkata. Lunula je okrašena s stiliziranim 
rastlinskim ornamentom. Zunanji in notranji rob lunule sta poškodovana. V sedanjem stanju je lunula dolga 44 in široka 16 mm.

Bronast prstan pravokotnega prereza z odprtimi konci. Je neenake širine in zverižen. Zunanja površina je gladka, na notranji 
strani tečeta vzporedno dve zarezi. Po robih je prstan zelo poškodovan. Površina prstana je pokrita z divjo patino. V sedanjem stanju 
ima prstan nepravilno štirikotno obliko 20 x 18 mm. Širina prereza je 10 mm.

Grob 76/1953
D 433:
F 1108
REN 16: delno ohranjen polmesečast kovan uhan; obsenčni obroček, poškodovan; prstan.
REN 18: locen polmesečastega kovanega uhana.
P Inv. št. KFc 91: Polovica bronastega obsenčnega obročka z enojno (stožčasto) členitvijo na enem koncu, drugi konec 

manjka. Prem. 4,45; deb. 0,2.
P Inv. št. KFc 92: Polovica bronastega obsenčnega obročka, ki se spenja z zanko in kaveljčkom. V. 3,7; deb. obročka 0,14.
P Inv. št. KFc 93: Prstan iz bronaste pločevine. Trak se od enega konca k drugemu zožuje. Na enem koncu je ravno odrezan, 

na drugem poševno. Del obročka ni zaobljen, ampak raven. Na notranji strani so vrezani trije vzdolžni okrasni žlebiči, zaradi 
česar je mogoče sklepati, da je bila za izdelavo prstana uporabljena pločevina starejšega predmeta. Prem. 2; š. 0,95; deb. 0,1.

Grob 77/1953
D 433: Grob 77. Skelet odrasle osebe, ki je skoraj popolnoma uničen. Ohranjena je še glava, zgornji del prsnega koša in levi 

humerus. V grobni jami so sledovi oglja. Sk. 77 je ležal pod skeleti 70 in 75. V grobu ni bile nobenih najdb.

Grob 78/1953
D 433: Grob 78. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe od katere je ohranjena samo še glava in nekoliko reber. Glava je ležala 

na svoji desni strani. Sk. 778 [verjetno 78] je ležal pod sk.73.

Grob 79/1953
D 433: Grob 79. Skelet nedorasle osebe z zelo slabimi gracilnimi in slabo ohranjenimi kostmi. Večji del skeleta je bil uničen pri 

kasnejših pokopih. Ohranjen je ostal še del glave, nekoliko reber, desna ulna ter del desne coxe. V grobni jami, ki je bila vkopana v 
humus, so sledovi oglja.

Grob 80/1953
D 433: Grob 80. Skelet odrasle osebe od katerega je ohranjena še glava, hrbtenica in desni humerus. Manjkajoče je bilo uničeno 

pri pokopih sk. 65 in 66. Humerus je dolg 0.3 m. Skelet je ležal v smeri SSV—JJZ. Pod glavo in oh ohranjenim gornjim delom trupa 
smo ugotovili desko 40 x 70 cm, /Ob desni veji mandibule je ležal obsenčni obroček – v katalogu ga ni./

Pridevki:
Štiri ogrlične jagode iz steklene paste in sicer: ena temnomodra s prizmatičnim prerezom, premer 6, višina 3 1 mm, ena iz bele 

steklene paste, cilindrične oblike, premer 5 in višina 4 mm. Ena dvojna jagode iz sive paste, ovalne oblike, premer 5, dolžina 9 mm, 
ena zelena, prstenaste oblike, premer 2 1 in višina 0.5 mm.

F 1106.
REN 11: jagode, vrat.

Grob 81/1953
D MB/AP: Dolž. skeleta od glave do coxe acet femurja 0,76 m. Dolnji in gornji ekstremiteti popolnoma uničeni. Skelet semi 

adultne osebe.

Grob 82/1953
D MB/AP: Juvenilen skelet od katerega je ostal samo gornji del. Od atlasa do coxe, glava, coxa (spodnji del), ulni, noge uničene.
F 1109.

Grob 83/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, glava obrnjena na desno stran, leva roka močno upognjena v komolcu (90°) in položena na prsi. 

Desna roka položena ob telesu z ulno kost pod os coxae. Ob acetabulumu desnega femurja (z notranje strani) se nahaja železen 
predmet (vitrih, ključ). Glava zelo poškodovana verjetno od kasnejših pokopov. Grobna jama izkopana v humusu in ležeča na 
mešanici drobnega kamenja in humusa, ki pa leži na ilovici. Z desne strani skeleta se nahaja konglomeratna skala, ki začenja ob 
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coxi in neha pod stopalom. Vzdolž grobne jame so sledovi drobnih fragmentov in rimske zidne opeke. Pod coxo fragmenti starosl. 
keramike, del ustja z valovnico.

REN 16: odlomek lončene posode.

Grob 84/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Z glavo rahlo obrnjen na svojo desno stran. Glava skoraj popolnoma uničena, tj. ves occipitalni ter 

frontalni del. Ostala je samo mandibula brez levea ramusa ter prednji del maxile. Roki položeni ob telesu ampak z prsti čez femur. 
Grobna jama izkopana v humusu in po nje sledovi oglja. Leži na ilovici. Zraven desnega komolčnega sklepa fragment keramike.

F 1110.

Grob 85/1953
D MB/AP: Skelet otroka (a 3 l) katerega kosti so popolnoma preperele v tej meri, da so glavne mere nedoločljive. Skelet leži tik 

ob desni strani sk 84 Uničen pri desni coxi, pa do sredine tibije. Paralelno s sk 84, 85 sk 86.
F 1110.

Grob 86/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Kosti zelo slabo ohranjene. Skelet uničen od pokopa 85 z leve strani. Z desne z bar. zidom. Od 

skeleta ostala fragmentirana glava in leva stran prsnega koša, gornje in spodnje ekstremitete uničene (tudi coxa). Glava na levo 
stran. Sk. 84 in 85 po vsej verjetnosti pokopana istočasno, ker sta v popolnoma isti višini, in se dotika drug drugega. Sk. 86 poko. 
prej, vsi v isto grobno jamo.

F 1110.

Grob 87/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava obrnjena na svojo desno stran. Desna roka ob telesu, leva tudi. Na levi roki imel 2 in desni 

en prstan. Z leve in desne strani glave po 3 obročka. Grobna jama v humusu in ni na ilovici Pod telesom od glave do zaključka coxe 
se je nahajala deska, isto tako povrh telesa 0.7 x 0.25. Pod nogami in pa nad glavo se nahaja konglomeratna skala. Z desne strani 
grobne jame in isto tako leve zloženo kamenje v vrsti. Oglje po grobni jami.

F 1111, F 1112.
REN 9: prstan, desna roka; odlomek lončene posode.
P Inv. št. KFc 66: Bronast sklenjen trakast prstan, ulit, zunanja stran je zelo rahlo zaobljena. Prem. 2,28; š. obročka 0,58; 

deb. 0,1.

Grob 88/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Ohranjen je samo spodnji del, tj. ekstremitete, od prsnega koša samo nekoliko reber, ter od vertebre 

par vretenc in atlas. Ostalo uničeno od kasnejših pokopov. Levo je sk. 89, pokop v humusu, ležeč na ilovici. Po grobni jami sledovi 
oglja. Med skupino I in II. Med tibijama neposredno pod kolenskim zglobom žel. predmet.

Grob 89/1953
D MB/AP: Juvenilni skelet, od katerega je ostala samo coxa z dol. ekstremitetama. Vkopan v humus na ilovici. V grobni jami 

sledovi oglja.

Grob 90/1953
D MB/AP: Skelet uničen od kasnejših pokopov. Ostalo od njega samo del glave, nekoliko reber ter vertebra do križnega dela. Z 

leve strani atlasa bil uhan (z inkrustacijo) pokopan v humusu, nad njim pa neposredno kosti ostalih kasnejših pokopov.
REN 14: ulit polmesečast uhan.
P Inv. št. KFc 64: Bronast polmesečast uhan, ulit, okrašen je bil z jamičastim emajlom, ki je večinoma izpadel. Ohranjenih 

je le nekaj grudic temnega emajla. Jamice obdajajo površino, ki ima podobo v desno obrnjene ptice. Obris telesa in nog je pou-
darjen z vrezanimi linijami. Del locna manjka. Na stanjšanem spodnjem robu je vrezana valovita linija. V. 4,1; š. polmesečastega 
dela 2,9; deb. 0,2.

Grob 91/1953
D MB/AP: 1 obs. obesek z »S« petljo iz leve strani. Zraven fragment keramike z trojno valovnico. V šutu nad glavo več fragmentov 

st. keramike. Ob desni strani tudi en obsenčni obroček. Od skeleta ostalo glava, gornji del prsnega koša. Ostalo z desne strani uničeno 
od baročnega zidu, z leve pa od kasnejših pokopov.

REN 8: obsenčni obroček z S-zanko, levi (1); obsenčni obroček z S-zanko, desni (2); obsenčni obroček s spiralno zanko, 
desni (3).

P Inv. št. KFc 104: Bronast obsenčni obroček, ki se spenja s ploščato skovano S-zanko in kaveljčkom. Zadnji zavoj S-zanke 
ni ohranjen v celoti. V. 4,43; š. 4,05; deb. obročka 0,1; š. S-zanke 0,25.

P Inv. št. KFc 1992: Obsenčni obroček iz bronaste žice s kaveljčkom in zanko za zapenjanje; zanka je na koncu ploščato 
skovana. Najden na desni strani.
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Grob 92/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, od katerega je ostal samo spodnji del, in sicer coxa in spodnji ekstremiteti. Kosti srednje dobro 

ohranjene, vendar večkrat počene. Zgornji del uničen sedaj pri kopanju drevesne jame. Pokop je v humusu in ležeč na ilovici. Po 
grobni jami sledovi oglja. V šutu nad tem skeletom in zahodneje 1.00 m, višje za 0.4 m, dva baročna skeleta. Eden z bronasto, drugi 
z železno pasno spono.

Grob 93/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Z glavo v normalni legi tj. navzgor. Položaj rok neugotovljen, ker podlakti manjkajo, uničeno od 

sk. 94 in sicer z leve strani. Glava sk 94 leži na laktnem zglobu sk. 93. Coxa in femurji uničeni. Pokop v humusu, po grobni jami 
sledovi oglja.

Grob 94/1953
D MB/AP: Skelet odraslega s srednje dobro ohranjenimi kostmi. Levo roko močno upognjena v komolcu in leži na trebuhu. 

Desna roka še močneje upognjena v komolcu in položena na prsi. V grobni jami sledovi oglja. Z glavo leži na ulni 93.

Grob 95/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, od katerega je ostala samo glava ter zgornji del prsnega koša, desni humerus in 10 cm ulne. Po-

kopan v ilovico, pokrit s humusom. Sledovi oglja.

Grob 96/1953
D MB/AP: Ostala samo glava, obrnjena na svojo levo stran. Skeleta 95 in 96 sta uničena od jam, v kateri je najdena gotska 

pečena opeka - ornamentirana. Vkopana v ilovico, pokrita z humusom. Sledovi oglja.

Grob 97/1953
D MB/AP: Juvenilni skelet zelo slabo ohranjenimi kostmi. Z glavo obrnjen na rahlo na levo stran. Grobna jama vkopana v 

ilovico ni pokrita s humusom. V grobni jami so sledovi oglja.

Grob 98/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Z glavo v normalni tj. pokončni legi. Desna roka upognjena v komolcu in položena na trebuh. 

Leva ob telesu. Sk. 98 leži na sk 101. Grobna jama v humusu pomešanem s peskom. Ob kolenu fragmenti st. sl. keramike.

Grob 99/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Kosti zelo dobro ohranjene. Oba humerusa odmaknjena od telesa. ulna upognjena v komolcu 

in položena na trebuh v hipogastrično lego. Nad desno roko ima prstan. Pokopan v humus. Glava  stoji na mandibuli in occiputu. 
Med femurji, bližje acetabulumu, leži še ena glava. Levi femur pod acetabulom ima zaraslino dolgo 10cm. Omenjena glava pripada 
otroškemu skeletu, ki je pod nogama sk 104.

F 1113.
P Inv. št. KFc 65: Bronast sklenjen prstan (zdaj je prelomljen), ulit, trikotnega preseka. Na notranji površini je dobro viden 

vzdolžen ulivni šiv. Prem. 2,2; š. obročka 0,55; deb. 0,2.

Grob 100/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava mu se nahaja ob komolčnem sklepu sk 99. Desna polovica glave uničena od pokopa sk 99. 

coxa uničena, isto tako podkolene kosti zaradi izkopa drevesne jame. Glava leži dosti niže od ostalega skeleta. Desni humerus uničen 
od sk 99. Mere nedoločljive radi dislociranosti kosti. Z leve strani dva obsenčna obročka. 

REN 8: obsenčni obroček, levi (1); obsenčni obroček z jagodo (2).
REN 18: obsenčni obroček (pripis »nad 100«)
P Inv. št. KFc 47: Srebrn obsenčni obroček z zanko, drugi konec je odlomljen. V. 2,3; š. 2,2; deb. obročka 0,09; t. 0,42.
P Inv. št. KFc 54: Bronast obsenčni obroček z enojno (valjasto) členitvijo na koncih. V. 2,8; š. 2,5; deb. obročka 0,17.

Grob 101/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, katerega gornji ekstremiteti so uničeni od prej pokopanega 98. Kosti so zelo slabo ohranjene. Grobna 

jama izkopana v humus, v  katerem se nahajajo sledovi oglja. Med acetabuli femurjev se nahaja železna pasna spona.
F 1114.

Grob 102/1953
D MB/AP: Skelet neodrasle osebe. Glava obrnjena na svojo desno stran. Kosti popolnoma preperele. Mere nedoločljive v zgor-

njem delu, kajti čez desni del prsnega koša in čez kokso leži sk 103 - sk pokopan pozneje. Grobna jama v humusu.
F 1115.

Grob 103/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, ki z glavo leži na sk 102, ostali del pa leži čez desno stran sk 103. Ves zgornji del uničen (dislociran) 

zaradi kasnejših pokopov. Tibiji uničeni.
F 1115.
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Grob 104/1953
D MB/AP: Otroški skelet.

Grob 105/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, popolnoma uničen, deloma strohnel, zglobi razpadli, njegova desna stran uničena od pokopa 108. 

Glava sk 105 je ob levi coxi sk 108. Grobna jama v humusu, v katerem so sledovi oglja. Z njegove leve strani so temelji cerkve in 
konglomeratna skala. Leva roka ob telesu, desna rahlo upognjena v komolcu in v hipogastrični legi.

Grob 106/1953
D MB/AP: Z leve strani en prstan na levi roki in z leve strani dva obsenčna obeska, z desne enako. Skelet odraslega z slabo 

očuvanimi kostmi. Glava fragmentirana. Leva roka uničena, desna roka položena ob telesu. Falange leve roke z zunanje strani coxe. 
Grobna jama v humusu, sledovi oglja. 

REN 2: obsenčni obroček z S-zanko, levi.
REN 8: obsenčni obroček členitvijo, desni; obsenčni obroček z S-zanko, desni.
REN 9: prstan, leva roka.
P Inv. št. KFc 38: Bronast obsenčni obroček s ploščato skovano S-zanko na enem koncu, drugi je neravno odsekan. Razširjeni 

prehod obročka v ploščati del pri S-zanki je na zunanji strani obrobljen z vrezanima vzdolžnima črtama, ki se nadaljujeta tudi 
na S-zanki. V. obročka 4,2; š. 3,2; deb. obročka 0,15; š. zanke 0,33.

P Inv. št. KFc 39: Bronast obsenčni obroček z dvojno (svitkasto) členitvijo na koncih. Prem. 4,12; deb. obročka 0,3.
P Inv. št. KFc 45: Bronast obsenčni obroček s ploščato skovano S-zanko na enem koncu, drugi je odsekan. Na zunanji 

površini S-zanke slabo vidni vrezani vzdolžni črti. V. obročka 3,82; š. 3; deb. obročka 0,15; š. zanke 0,33.
P Inv. št. KFc 46: Bronast obsenčni obroček z dvojno členitvijo na koncih. Zadnja členka sta stožčasta, notranja svitkasta. 

Proti koncema je obroček rahlo stanjšan. Prem. 4,13; deb. obročka 0,28.
P Inv. št. KFc 70: Bronast nesklenjen masiven prstan, ulit, pravokotnega preseka. Prem. 2,62; deb. obročka 0,3.

Grob 107/1953
D MB/AP: Grob treh ljudi, ki so bili pokopni zelo tesno drug na drugem; 107, sp. 110, 151. Zgornji del skeletov je večkrat 

pomaknjen proti levi strani. Kosti pri spod. malo dislocirane, kaj kaže na hiter zaporedni pokop.
F 1116.

Grob 108/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Kostni material je zelo slab. Obrazni del glave uničen. Desna roka ob telesu, leva rahlo v komolcu 

upognjena in v hipogastrični legi. Grobna jama v humusu in v njej sledovi oglja.

Grob 109/1953
D MB/AP: Skelet odraslega od katerega je ostala samo desna stran glave. Z vsake strani imel po 2 obs. obeska. + 2 * obeska.
REN 2: uhan z jagodo, desni.
REN 8: obsenčni obroček, levi (1); obsenčni obroček s spiralno zanko, levi (2); obsenčni obroček s spiralno zanko, desni (3).
REN 18: obsenčni obroček.
P Inv. št. KFc 1979: Bronast obsenčni z ravno odrezanimi konci koncih. Razlomljen (2 dela). Najden na levi strani. Pr. 2,7; 

deb. 1,5 cm.
P Inv. št. KFc 1989: Uhan iz bronaste žice, s kaveljčkoma za zapenjanje, visečo jagodo iz modrega stekla in bronastima, ki 

visita na pentljah pod jagodo. V. 6,3; š. 3,6; deb. žice 0,1; pr. jagode 1,0.

Grob 110/1953
D MB/AP: Grob treh ljudi, ki so bili pokopni zelo tesno drug na drugem; 107, sp. 110, 151. Zgornji del skeletov je večkrat 

pomaknjen proti levi strani. Kosti pri spod. malo dislocirane, kaj kaže na hiter zaporedni pokop.

Grob 111/1953
D MB/AP: Skupni grob. Skelet odraslega z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Leva roka rahlo upognjena v komolcu in položena v 

hipogastrično lego. Desna roka je manj upognjena v komolcu, prsti položeni čez femur. Leva koksa znatno višje od desne. Hrbtenica 
ukrivljena in sicer po horizontalni in vertikalni ravni. Grobna jama izkopana v humusu, v katerem so rahli sledovi oglja. Pokop 
skeleta 111 je uničil in dislociral skelet 113. Sk.113 vkopan desno od 111. Levo od 111 leži sk 112 in sicer z glavo oddaljeno 10 cm 
od leve kokse. Humerus, radius, caput femurja, leva tibija sk. 111 skozi prazgodovinsko plast, o čemer pričajo ostanki hütemlehm.

Grob 112/1953
D MB/AP: Skupni grob. Otroški skelet, kosti popolnoma preperele in fragmentirane. Mere nedoločljive. Desno od sk 112 je sk 

111. Ni izključeno, da sta oba istočasno pokopana.

Grob 113/1953
D MB/AP: Skupni grob. Ostanek dislocirane glave in kosti desno od desnega femurja
sk 111. 
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Grob 114/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Desna roka ob telesu, leva upognjena v komolcu in položena v hipogastrično lego. Glava fragmen-

tirana, desna ulna manjka. Od coxe navzdol uničen od suhega zidu.

Grob 115/1953
D MB/AP: Skelet nedorasle osebe. Kosti popolnoma preperele, roke in noge poškodovane. Leva roka ob telesu, desna rahlo 

upognjena v komolcu in v  hipogastrični legi. Grobna jama v humusu.
REN 9: prstan, leva roka.

Grob 116/1953
D MB/AP. Z velikimi obsenčniki. Skelet odraslega. Glava rahlo obrnjena na svojo desno stran. Obe roki rahlo upognjene v 

komolcu in položene v hipogastrično lego. Grobna jama  izkopana v humusu in ležeča na ilovici. Rahli sledovi oglja. Z notranje 
strani femurja, na 6 cm pod acetabulom, se nahaja spinwirtel. Pridevki 2 obs obeska, wirtspindel. Kosti slabo ohranjene. Ulna in 
tibija ohranjene samo delno, tako da so mere nedoločljive. Fotografirano: ohranjeni samo femurji in humerus.

F 1117.
REN 2: obsenčni obroček, desni.
REN 4: obsenčni obroček, levi.
P Inv. št. KFc 1984: Bronast obsenčni obroček z enojno členitvijo na koncih. Na levi strani. Presek okrogel.V. 3,65; š. 3,98; 

pr. obročka (presek) 0,28.
P Inv. št. KFc 1985: Bronast obsenčni obroček z enojno členitvijo na koncih. Na desni strani. Presek ovalen. V. 5,05; š. 5,28; 

š. obročka (presek) 0,35.
L Šribar, Stare 1974, 30, t. 2: 1-6.

Grob 117/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Kosti dosti dobro ohranjene, manjka od coxe navzdol, kar je uničila drevesna jama. Obe roke 

položene ob telesu. Na desni strani prsi en košček stekla. Ob glavi z obeh po 2 obs. obeska, levi obsenčniki se nahajajo prav nad 
ramenskim zglobom.

REN 1: polmesečast uhan, levi; polmesečast uhan.
REN 9: obsenčni obroček (1); obsenčni obroček z S-zank, levi (2), obsenčni obroček z enojno členitvijo, desni (3); obsenčni 

obroček z enojno členitvijo, desni (4). 
P Inv. št. KFc 6: Odlomek, približno tretjina, bronastega obsenčnega obročka z enojno (okroglo) členitvijo na koncu. D. 

2,98; deb. 0,19.
P Inv. št. KFc 40: Dve tretjini bronastega obsenčnega obročka, oba konca manjkata. Prem. 3,9; deb. obročka 0,2.
P Inv. št. KFc 41: Bronast obsenčni obroček, ki se spenja s široko skovano S-zanko in kaveljčkom. S- zanka je na zadnjem 

zavoju okrepljena tako, da je tenka pločevina zapognjena v treh plasteh. V. 6; š. 5,4 cm; deb. obročka 0,16; šir. S-zanke 0,84.
P Inv. št. KFc 1972: Bronast kovan polmesečast uhan (razlomljen, 2 dela, pri prelomi rob manjka). Na konicah rogljev oglati 

odebelitvi. Okras: dvojna cikcak linija, tresoči vrez, obrobljena s vrezanima črtama, ki sledita obliki polmeseca. V. 5,9; š. 3,6, pr. 
locen 2,5, deb, polmesečastega dela 0,05.

P Inv. št. KFc 1978: Bronast obsenčni obroček z enojno členitvijo na koncih. Razlomljen (2 dela). Najden na levi strani .V. 
4,1; š. 3,7; šir. obročka 0,3.

Grob 118/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Kosti slabo ohranjene in zelo preperele. Glava je fragmentirana, desna roka v komolcu rahlo upo-

gnjena in položena v hipogastrično lego. Leva roka položena ob telesu. Grobna jama je izkopana v humusu z rahlimi sledovi oglja. 
15 cm od glave sk 118 je še ena glava. Med femurjema na 0.25 od acetab. bronasta pasna spona.

Grob 119/1953
D MB/AP: Otroški skelet. Kosti so popolnoma preperele in delno dislocirane. Leva stran - roka uničena, prav tako femurja ter 

tibiji. Pokop v humus, brez oglja. 2 obs. obeska desna stran; ena dvoramna fibula na levi rami, en medaljon, v desnih rebrih v višini 
komolca; en prstan na desni roki.

F 1118, 1119, 8680.
REN 2: dvoramna zaponka z vrezano lilijo.
REN 4: fibula s pticama, na vratu. 
REN 6: prstan.
REN 9: obsenčni obroček, desni (1); obsenčni obroček z S-zanko, desni (2); steklena jagoda.
P Inv. št. KFc 27: Bronast obsenčni obroček, ki se spenja s kaveljčkom in ploščato skovano S-zanko. Na zgornjem delu S-

-zanke je vzdolžna zareza. V. 3,5; deb. obročka 0,15; š. S-zanke 0,3.
P Inv. št. KFc 28: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na konceh. V. 3,58; š. 3,4; deb. obročka 0,18.
P Inv. št. KFc 37: Bronast obsenčni obroček in (nekdaj na njem nataknjena) svitkasta svetlo modra (modro zelena) jagoda. 

PIXE analiza je pokazala, da gre za orientalsko steklo. Obroček je nesklenjen, neizoblikovana konca se presegata. V. obročka 2,4; 
š. 2; deb. obročka 0,14; prem. jagode 0,54, v. 0,3.
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P Inv. št. KFc 71: Bronast nesklenjen trakast prstan, ulit, zaključka sta ravno odrezana, zunanja stran je rahlo zaobljena. 
Premer je zmanjšan tako, da je prstan spiralno zvit. V. 1,93; š. 1,62; š. traku 0,4; deb. 0,1.

P Inv. št. KFc 86: Bronast prstan s presegajočima, ovalno oblikovana koncema. Zunanja površina ulitega prstana je rahlo 
zaobljena. Prem. 2,03; š. obročka 0,3; deb. 0,1.

P Inv. št. KFc 87: Obsenčni obroček iz bronaste žice, spet s spiralno zanko in kaveljčkom. V. 3; š. 2,44; deb. žice 0,1.
P Inv. št. KFc 88: Obsenčni obroček iz srebrne žice, razlomljen (3 odlomki), del za spenjanje manjka. V. 3,2; š. 1,9; deb. žice 0,14.
P Inv. št. KFc 89: Obsenčni obroček iz srebrne žice, ohranjena ga je približno polovica, na enem koncu je zanka, drugi 

konec manjka.. Prem. 3,2; deb. žice 0,14.
P Inv. št. KFc 1523: Bronasta dvoramna okrasna zaponka iz tenke pločevine, tolčena, z vrezanim cvetnim okrasom. Na 

okroglih ploščicah, ki ju povezuje zaobljeno iztolčen lok, sta upodobljeni liliji z večjima zunanjima listoma in tremi trikotnimi 
notranjimi lističi (ali pestiči). Cvetova obdaja obrobna linija. Na hrbtni strani so na dveh mestih ohranjeni pravokotno zamejeni 
ostanki spajke, s katero sta bila pritrjena nosilec in ležišče igle. Oba dela manjkata, verjetno sta bila bronasta, po ostankih rje 
okoli spajke pa je mogoče sklepati, da je bila igla železna. D. 4,5, š. 2,3, v. 0,6, deb. 0,03; teža,1,53.

P Inv. št. KFc 1937: Okrogla zaponka, narejena iz bronaste ploščice, prek katere je pritrjena tenka pozlačena bakrena 
pločevina z odtisnjenim okrasom. Zaponka je močno poškodovana, manjka del obrobja in okrasne pločevine ter igla. Okrasni 
motiv sta ptici na drevesu življenja. Prem. 4,6; deb. 0,25. 

L Kastelic 1960, 48, sl. 8: a.
L Šribar, Stare 1974, 30, t. 2: 7-11.

Grob 120/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Z glavo je obrnjen na svojo levo stran. Desna stran z obema extremitetama, je uničena od kasnejših 

pokopov. Kosti precej dislocirane. Od leve roke je ostal samo humerus, od noge pa gornji del femurja. Grobna jama v humusu in 
ležeča na ilovici, v grobni jami oglje. Pridevki obs. obeski, na levi strani prsi okrogla ploščica, na desni roki prstan.

REN 1: okrogla zaponka.
REN 9: obsenčni obroček, desni (1); obsenčni obroček, levi (2); prstan z rombično razširjenim čelnim delom.
P Inv. št. KFc 8: Bronast obsenčni obroček z enojno (svitkasto) členitvijo na koncih. V. 4,36; š. 4,05; deb. 0,2.
P Inv. št. KFc 30: Približno tretjina bronastega trakastega prstana z odtisnjenim (žigosanim) napisom BALTAZAR in križem 

v pravokotniku na koncu imena. V. 5,7; š. 5,3; deb. obročka 0,2, š. zanke 0,5.
P Inv. št. KFc 1930: Srebrn grozdast uhan, ulit v dvodelnem kalupu, z bronastim žičnatim locnom. Okras ulitega dela uhana 

posnema krašenje v tehniki granulacije. V. 3,6; š. 2,3; t. 2,46.
L Bitenc, Knific 2001, 111, kat. 372 (v sredini).
P Inv. št. KFc 1931: Okrogla zaponka, skovana iz bronasta pločevine, z dvignjenim srednjim delom, okrog katerega je vre-

zan cvetni motiv. S tresočim vrezom je v notranjem krogu upodobljenih 5 celih srčastih listov in en polovičen, iz listov in stičišč 
med njimi raste 7 koničastih »popkov«, v 4 primerih pa je bil ta del okrasa opuščen. Na hrbtni strani zaponke so ostanki spajke, 
s katero sta bila pritrjena nosilec in ležišče za iglo, ki pa se tako kot igla nista ohranila. Prem. 3,45; deb. 0,35. 

P Inv. št. KFc 1932: Prstan z rombično čelno razširitvijo, narejen iz bronaste pločevine. Sklenjen je bil z železno zakovico, 
ki se ni ohranila. Okrasni motiv križa je upodobljen s sedmimi bunčicami, od katerih je osrednja obdana z drobnimi iztolčenimi 
pikami .Osrednjo bunčico obdaja krog iz drobnih črtic, ki so plitvo vrezane tudi na traku obroča. Prem. 2,3; deb. 1,7.

L Šribar, Stare 1974, 30-31, t. 3: 1-5.

Grob 121/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Mere so nedoločljive radi dislociranosti in uničenja pri kasnejših pokopih. Pokop v humusu na 

ilovici. glava obrnjena na svojo desno stran. Roke ob telesu.
REN 9: obsenčni obroček.
P Inv. št. KFc 1971: Srebrn obsenčni obroček s kaveljčkoma (razlomljen, 3 deli). Najden na levi strani. Pr. 2,5; deb. žice 0,1.

Grob 122/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, kateri gornji del je dislociran, radi tega acromion, ilion, humerus in ulna nedoločljive. Ob pasu 

ima pasno spono - bronasto. Grobna jama v humusu, pod sk 122 je sk 128. V šutu nad njim en obs. obesek.
REN 2: pasna spona.
REN 9: obsenčni obroček.
P Inv. št. KFc 48: Bronast obsenčni obroček z enojno (valjasto) členitvijo na koncih. V. 3,15; š. 2,6; deb. obročka 0,15.
P Inv. št. KFc 1977: Bronast obsenčni obroček, na enem koncu z enojno, na drugim s trojno členitvijo. V. 5,2; š. 4,66; šir. 

obročka 0,3.

Grob 123/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Obe roke položene ob telesu. Desna koksa kost znatno niže 

ležeča od leve. Isto tako je desna rama nekaj po y večja od levega. Leva noga je paralelno in dotikajoča se desne, obenem pa nekaj 
niže ležeča. Skelet dela vtis, da je skelet ležal postrani. Ob obeh straneh po en obsenčni obesek. Grobna jama v humusu, ležeča na 
ilovici, sledovi oglja. fragment prah keramike pri glavi. 

REN 9: obsenčni obroček, levi; obsenčni obroček, desni.
P Inv. št. KFc 4: Bronast ulit obsenčni obroček z dvojno členitvijo na konceh. V. 3,8; š. 3,85; š. obročka 0,24.
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Grob 124/1953
D MB/AP: Skelet nedorasle osebe. Slabo ohranjene kosti. Skelet preperel, desna roka dislocirana, glava fragmentirana. Kolena 

uničena, enako tibiji. Pokop v ilovici, obe roki položeni ob telesu. 

Grob 125/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, kosti slabo ohranjene, leva roka rahlo upognjena in v hipogastrični legi. Desna močno upognjena 

in položena čez trebuh. Pod skeletom od glave navzdol deska, velika 70 x 25 cm.

Grob 126/1953
D MB/AP: Ostanek mandibule, brez desnega ramusa. Vertebra do coxe, ampak brez nje. Uničen zgornji in spodnji extremiteti.

Grob 127/1953
D MB/AP: Skelet odraslega (ženske). Od skeleta manjka gornji del lobanje, obe roki. V desni coxi je ostanek desne ulne in pa 

2 falange z 2 prstanoma. Pokop v humusu. Ob glavi z desne strani kovani uhan in 2 obs. obeska. 
REN 6: polovica velikega obsenčnega obročka.
REN 9: prstan, desna roka (1); prstan, desna roka (2); jagoda, vrat.
REN 10: okrasna zaponka z ujedo.
REN 11: obsenčni obroček, desni.
P Inv. št. KFc 69: Odlomka bronastega obsenčnega obročka, zaključka nista ohranjena. D. večjega odlomka 5,15; d. manj-

šega 1,63; deb. obročka 0,17.
P Inv. št. KFc 1973: Bronast prstan z dvema kanelurama, zdaj nesklenjen, s presegajočima koncema, prvotno verjetno 

spojenima s spajko; površini obeh koncev sta pobrušeni. Pr.  2,25; š. 0,64; deb. 0,12.
P Inv. št. KFc 1974: Bronast prstan, gladek, nesklenjen, s presegajočima koncema. Pr. 2,08; š. 0,41; deb. 0,1.
P Inv. št. KFc 1975: Steklena jagoda, nepravilno kolobarjaste oblike, barva sivorjava, niti bele. Pr. 1,06; v. 0,8. 
P Inv. št. KFc 1982: Okrogla zaponka, narejena iz železne ploščice, prek katere je pritrjena tenka bronasta pločevina z od-

tisnjenim okrasom. Zaponka je precej poškodovana na zgornji površini (razpoke in luknjice v pločevini), manjka igla. Okrasni 
motiv je ptica roparica z razprtimi krili. Prem. 3,24; deb. 0,2. 

L Kastelic 1960, 48, 49, sl. 8: b.
L Šribar, Stare 1974, 31, t. 3: 6-11.

Grob 128/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Od glave ostala samo mandibula. Desna leva roka uničena, desna upognjena v komolcu in v 

hipogastrični legi.

Grob 129/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Obe roki sta položeni ob telesu, kosti neznatno dislocirane, drugače dobro ohranjene. Levo in desno 

od glave po dva obs. obeska in prstan na desni roki.
REN 9: prstan; obsenčni obroček (1), obsenčni obroček, leva stran (2).
REN 11: obsenčni obroček, desni (1), obsenčni obroček z enojno razčlenjenim koncem, desni (2).
P Inv. št. KFc 5: Bronast trakast prstan, gladek, nesklenjen, rahlo trikotnega preseka, z ravno odrezanima koncema, nekoliko 

deformiran. Vel. 2,56 x 2,25; š. traku 0,6; deb. 0,15.
P Inv. št. KFc 53: Bronast obsenčni obroček z ravno odrezanima koncema. Na enem je del obročka odstopil kot iver. V. 3,4; 

š. 3,3; deb. obročka 0,2.
P Inv. št. KFc 1997: Bronast obsenčni obroček z enojno členitvijo na koncih. V. 4,75; š. 4,15; pr. žice 0,24. 

Grob 130/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo levo stran. Leva roka stegnjena ob telesu desna za 90 upognjena v komolcu, 

položena čez prsi. Pokop v humusu, v katerem so sledovi oglja. V levi roki imel nož. Kosti izredno dobro ohranjene.
F 8681.

Grob 131/1953
D MB/AP: 
F 8713.

Grob 132/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava rahlo obrnjena na svojo desno stran. Obe roki položeni ob telesu. Po grobni jami sledovi 

oglja. Kosti slabo ohranjene. Ob vsaki strani glave imel po dva uhana.
F 8682, 8683, 8684.
REN 1: polmesečast uhan, levi (1); polmesečast uhan, desni (1); . polmesečast uhan, levi (2); polmesečast uhan, desni (2).
P Inv. št. KFc 79: Locen polmesečastega uhana inv. št. KFc 1943 a. Locen polmesečastega uhana inv. št. KFc 1943 b. 
P Inv. št. KFc 1943a: Bronast polmesečast uhan, ulit v enostranskem kalupu in okrašen s celičnim emajlom. Locen je bil ulit 

skupaj s polmesecem, a se je odlomil in bil popravljen. Zdaj zgornji del locna pogrešan, z risbo je dokumentiran v prvi objavi. 
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Emajl se je ohranil v celoti, celice oblikujejo cvetni motiv: stranska lista sta rdeča, cvet med njima zelen, polje okrog cveta je 
izpolnjeno s sprijetimi grudicami modrega, zelenega in belega emajla. Roglja polmesečastega dela sta odebeljena, rob je stanjšan 
in nazobčan. V. 2,76 (brez locna), š. 2,27.

L Kastelic 1960, 46, sl. 6 (levi zgoraj); Bitenc, Knific 2001, 111, kat. 369: 15 (desni).
P Inv. št. KFc 1943b: Bronast polmesečast uhan, ulit v enostranskem kalupu in okrašen s celičnim emajlom. Locen je bil 

ulit skupaj s polmesecem, a se je odlomil in bil popravljen tako, da je bil z bronasto zakovico pritrjen na rogelj. Zdaj zgornji del 
locna pogrešan, z risbo je dokumentiran v prvi objavi. Emajl se je ohranil v celoti, celice oblikujejo cvetni motiv: stranska lista 
sta rdeča, cvet med njima zelen, polje okrog cveta je izpolnjeno s sprijetimi grudicami modrega, zelenega in belega emajla. Roglja 
polmesečastega dela sta odebeljena, rob je stanjšan in nazobčan. V. 2,5 (brez locna); š. 2,26.

L Kastelic 1960, 46, sl. 6 (drugi z desne spodaj); Bitenc, Knific 2001, 111, kat. 369: 15 (levi).
L Šribar, Stare 1974, 31, t. 4: 1-4.

Grob 133/1953
D MB/AP: Sk. 133 fragmenti keramike. Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Leva roka ob telesu, desna rahlo 

upognjena in v hipogastrični legi. Kosti zelo slabo ohranjene in dislocirane. Desno od sk 133 je 132 s katerim je istočasno pokopan. 
Kosti zelo slabo ohranjene in dislocirane. Grobna jama v humusu, v katerem so sledovi oglja. Glava in prsni koš znatno viši od nog.

F 8684.
REN 6: odlomek ločene posode.

Grob 134/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava leži na occipitalnem delu. Desni humerus poškodovan v ramenskem delu. Leva coxa v 

normalni legi, desna  pomaknjena navzdol, medtem ko je femur ostal v prvotni legi. Oba femurja močno pomaknjena v 
desno s svojim dolnjim delom. Tibije so ostale na mestu. Pod nogami (sp. del) so kosti sk. 34. Leva roka položena ob telesu, desna čez 
femur. Grobna jama v humusu, zelo ozka, obložena z kamni, ki so pod pritiskom zlezli proti notranji strani. Ob glavi koščki stekla.

F 8685.

Grob 135/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Kosti slabo ohranjene. Obe roki sta stegnjeni ob telesu. Pokop v humusu, v katerem so drobci oglja.
F 8686.

Grob 136/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava malo dislocirana in fragmentirana. Roke so položene ob telesu, kosti slabo ohranjene. Z 

leve strani glave 2 obs. obeska.
REN 9: obsenčni obroček, levi (1); obsenčni obroček, levi (2).
P Inv. št. KFc 3: a) Bronast ulit obsenčni obroček z enojno (sodčasto) členitvijo na konceh. V. 4,37; š. 3,55; š. obročka 0,24. 

b) Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na konceh. V. 3,23; š. 3,2; š. obročka 0,2.

Grob 137/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Roke položene ob telesu. Kosti dobro ohranjene. Glava 

fragmentirana: Čez femur ob levi coxi je bil nož. Pokop v humusu.
F 8687.
REN 12: nož.

Grob 138/1953
D MB/AP: Otroški skelet, kosti, posebno sklepi, so popolnoma preperele. Kosti tudi nekoliko dislocirane. Pokop v humusu, 

mešanem z ilovico. Roki upognjeni v komolcu in prekrižane na trebuhu. V grobni jami sledovi oglja. Brez pridevkov.
F 8687.

Grob 139/1953
D MB/AP: Skelet otroka z zelo nežnimi kostmi. Roki rahlo upognjeni v komolcu in v hipogastrični legi. Femurja nad kolenom 

uničena, tibije uničene, glava sekundarno obrnjena na svojo levo stran.

Grob 140/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava obrnjena na svojo levo stran. Desna roka upognjena v komolcu in v gastrični legi (na pre-

hodu na grudni koš). Na desni strani vratnih vretenc se nahaja žel. vreteno. Noge pri stopalih sestavljene. Leva roka ob telesu. Kosti 
slabo ohranjene. Pokop izvršen v humusu.

F 8688.
REN 9: železen obroček.

Grob 141/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. glava obrnjena na svojo desno stran. Roki upognjeni v komolcu in v hipogastrični legi. Kosti slabo 

ohranjene. Pokop  v humusu. V grobni jami sledovi oglja. Na desni roki prstan. Ob vsaki strani po dva obs. obeska.
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F 8689.
REN 10: prstan; obsenčni obroček (1); obsenčni obroček (2); masiven obsenčni obroček (3); obsenčni obroček (4), obsenčni 

obroček z S-zanko in jagodama, desni (5); obsenčni obroček z S-zanko in jagodama, levi (6). 
P Inv. št. KFc 16: Bronast sklenjen trakast prstan. Trak je na zunanji strani rahlo izbočen in okrašen z dvojnimi razmaknje-

nimi vrezanimi črticami. Na zunanji površini so na enem mestu ostanki rje. Prem. 2; š. obročka 0,4; deb. 0,14.
P Inv. št. KFc 111: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih. Prem. 3,5; deb. obročka 0,28.
P Inv. št. KFc 112: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih. Prem. 3,6; deb. obročka 0,28.

Grob 142/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. glava obrnjena na svojo desno stran, roki položeni ob telesu. Kosti zelo dobro ohranjene. Pokop v 

humusu. V grobni jami sledovi oglja. Ob levi roki nož.
F 8690.
REN 12: nož (1), nož (2).
REN 14: nož.

Grob 143/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, od katerega je ostal samo spodnji del, tj. coxa in nogi. Kosti zelo preperele. Ostalo uničili kasnejši 

pokopi. Pokop v humusu, v katerem so drobci oglja. Imel obsenčni obesek.
F 8690.

Grob 144/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava rahlo obrnjena na desno stran. Desna roka rahlo upognjena v komolcu in položena v hi-

pogastr. lego. Skelet je zelo uničen in preperel. Manjka desna roka in vse od coxe navzdol. Pokop v humus. V grobni jami fragmenti 
prah. keramike.

Grob 145/1953
D MB/AP: Od skeleta ostala samo glava in desna klavikula ob glavi.
F 8691.
REN 2: uhan s tremi jagodami, desni; uhan s tremi jagodami, levi. 
P Inv. št. KFc 17: Temno modra steklena jagoda z vstavljeno železno žico (obesek uhana ali bucika?). PIXE analiza je po-

kazala, da gre za rimsko steklo. D. 1,32; prem. jagode 0,25; deb. žice 0,15.
P Inv. št. KFc 1535a: Srebrn uhan z žičnatim locnom in tremi pločevinastimi jagodami, ki so pritrjene druga nad drugo. 

Na locnu in jagodah so obročki iz filigranske žice. Prečni prerez zgornje in spodnje jagode je krožne, srednje trilistne oblike. 
V spodnjo jagodo je vdeta zanka za obesek z jagodo. Obesek je pogrešan, z risbo je dokumentiran v prvi objavi. V. 4,73; š. 1,7.

L Kastelic 1960, 45, 46, sl. 4: a; Bitenc, Knific 2001, 94, kat. 310 (levi).
P Inv. št. KFc 1535b: Srebrn uhan z žičnatim locnom in tremi pločevinastimi jagodami, ki so pritrjene druga nad drugo. 

Na locnu in jagodah so obročki iz filigranske žice. Rečni prerez zgornje in spodnje jagode je krožne, srednje trilistne oblike. V 
spodnjo jagodo je vdeta zanka za obesek z žičnato pelto. Od obeska je ohranjen le vmesni člen med zanko in pelto, ki je zdaj 
pogrešan, a je z risbo dokumentirana v prvi objavi. V. 5,1; š. 2,0; t. 2,37.

L Kastelic 1960, 45, 46, sl. 4: b; Bitenc, Knific 2001, 94, kat. 310 (desni).

Grob 146/1953
D MB/AP: Skelet nedorasle osebe, z precej docilnmi kostmi. Kosti precej dobro  ohranjene. Leva roka leži stegnjena 

ob telesu, desna v komolcu upognjena in v hipogastrični legi. Po grobni jami sledovi oglja. Grobna jama vkopana v ilovico, zasuta 
najprej s humusom in potem zopet pokrita z ilovico. Grobna jami 146 in 147 sta pod zg. pl. slovanskih grobov. Grobna jama izkopana 
v ilovico, mrtvi zasuti z humusom in zopet pokriti z ilovico.

F 8692, 8694.

Grob 147/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Kosti ima močne in srednje dobro ohranjene. Leva (?) roka položena ob telesu, desna v komolcu 

rahlo upognjena in v hipogastrični legi. Grobna jama kot pri 146.
F 8693, 8694.

Grob 148/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava se je pod pritiskom zemlje pomaknila na svojo levo stran in je za 20 cm dislocirana od atlasa. 

Isto tako dislocirana vsa vretenca ter leva coxa. Pod koleni del nog neznatno dislociran (posebno leva tibia). Pokop izvršen v ilovici, 
pokrit z ilovico in humusom. V grobni jami so sledovi oglja. Jama obložena z večjimi kamni. Roke ob telesu. Desno od glave nož.

F 8695, 8696.
REN 11: nož.
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Grob 149/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Desna roka in noge uničene. Leva roka in levi del glave presekani s cerkvenim zidom. Ob skapuli 

149 ležal skelet 150, pokopan istosmerno.
F 8697.

Grob 150/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Desna roka in noge uničene. Leva roka in levi del glave presekani s cerkvenim zidom. Ob skapuli 

149 ležal skelet 150, pokopan istosmerno.
F 8697.

Grob 151/1953
D MB/AP: Juvenilni skelet.

Grob 152/1953
D MB/AP: Skelet odraslega (z obsenčniki) – glava rahlo obrnjena na svojo desno stran in neznatno dislocirana. Obe roki 

položeni ob telesu. Na obeh straneh glave obs. obeski in na obeh rokah po en prstan. Kosti srednje dobro ohranjene. Leva ulna rahlo 
dislocirana v levo stran. Grobna jama v humusu, v katerem so sledovi oglja.

F 8698, 8699.
REN 10: obsenčni obroček, leva stran (1); obsenčni obroček (2); obsenčni obroček (3); obsenčni obroček (4); obsenčni 

obroček, delno ohranjen (5); obsenčni obroček, desna stran (6); obsenčni obroček, desna stran (6); obsenčni obroček, desna stran 
(7); obsenčni obroček, desna stran (8); obsenčni obroček, desna stran (9); obsenčni obroček (10); obsenčni obroček (11); del 
obsenčnega obročka (a); del obsenčnega obročka, leva stan (b) del obsenčnega obročka (c); prstan, leva roka (1); prstan, desna 
roka (2); prstan, desna roka (3); prstan, desna roka (4).

REN 11: polovica obsenčnega obročka, desna stran (1); polovica obsenčnega obročka, desna stran (2).
P Inv. št. KFc 9 a, b: a) Bronast trakast prstan s presegajočima koncema, spetima z bronasto zakovico. Prem. 2,17; š. traku 

0,62; deb. 0,05. b) Bronast trakast prstan s presegajočima koncema. Trak je na zunanji strani rahlo izbočen. Prem. 2,2; š. traku 
0,3; deb. 0,08.

P Inv. št. KFc 10: Polovica srebrnega obsenčnega obročka (dva odlomka), ki se je spenjal s kaveljčkom (drugi zaključek ni 
ohranjen). D. 3,1; deb. 0,12. 

P Inv. št. KFc 11: Polovica bronastega obsenčnega obročka, ki se je spenjal z velikim  kaveljčkom (drugi zaključek ni ohra-
njen). D. 4,05; deb. 0,17. 

P Inv. št. KFc 12 a, b: a) Srebrn prstan s presegajočima koncema, spetima z železno zakovico. Presek obročka je trikoten. 
Prem. 2,24; š. obročka 0,252; deb. 0,1; t. 0,8. b) Bronast prstan s presegajočima koncema, ki sta bila nekdaj speta s spajko. Konca 
sta za spoj posebej izbrušena. Delci spajke so še ohranjeni. Presek obročka je trikoten. Prem. 2,2; š. obročka 0,3; deb. 0,12.

P Inv. št. KFc 14: Srebrn obsenčni obroček s kaveljčkom in zanko za spenjanje. V. 3,12; š. 2,54; deb. 0,14.
P Inv. št. KFc 15: Srebrn obsenčni obroček s kaveljčkom in zanko za spenjanje, deformiran. V. 4,55; š. 3,2; deb. 0,15; t. 1,88. 
P Inv. št. KFc 1995: Srebrn obsenčni obroček z zankama za zapenjanje. V. 4,6; š. 3,4; pr. žice 0,15.
P Inv. št. KFc 1996: Bronast nesklenjen prstan, z ravno odrezanima in presegajočima koncema. Zunanja površina je zaob-

ljeno oblikovana. Pr. 2,4; š. 0,48. 
P Inv. št. KFc 1998: Obsenčni obroček iz bronaste žice, sklenjen z zankama. Najden na desni strani. V. 4,3; š. 3,3; pr. žice 0,18. 
P Inv. št. KFc 1999: Obsenčni obroček iz bronaste žice, poškodovan, ohranjena polovica z zanko. Najden na desni strani. 

D. 4,35; pr. žice 0,18. 
P Inv. št. KFc 2000: Obsenčni obroček iz bronaste žice, poškodovan, ohranjena polovica z zanko. Najden na desni strani. 

D. 3,2; pr. žice 0,1. 
P Inv. št. KFc 2000: Obsenčni obroček iz bronaste žice, poškodovan, ohranjena polovica z zanko. Najden na desni strani. 

D. 3,2; pr. žice 0,1. 

Grob 153/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Ulna dislocirana, ampak prvotno v gastrični legi. V grobni 

jami sledovi oglja. Kosti zelo dobro ohranjene.
F 8700.

Grob 154/1953
D MB/AP: Otroški skelet pod desko. Deska 0,89 x 0,32 m. Brez pridevkov, mere nedoločljive.

Grob 155/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. glava močno z temenom nagnjena proti desnem ramenu. Obe roke rahlo upognjene v komolcu 

in položene v hipogastrično lego. Kosti zelo dobro ohranjene. Grobna jama v humusu, ležeča na ilovici. Z leve in desne strani glave 
kamenje. Zraven glave fragmenti keramike.

F 8701.
REN 6: odlomek ustja glinene posode.
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P Inv. št. KFc 13: Odlomek ustja glinene posode, verjetno lonca. Ustje je izvihano, rob ravno odrezan, grobo zglajen, kera-
mika je trda, površina in sredica sivi, glina je obilno mešana z debelozrnatim (drobljenim) peskom. Posoda je bila narejena na 
počasnem vretenu. D. 5,1; v. 2,7; deb. 0,7.

Grob 156/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, manjkata obe roki. Pokop v humusu, v katerem so sledovi oglja.
F 8702.

Grob 157/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava obrnjena na svojo desno stran. Roki položeni ob telesu. Kosti precej dobro ohranjene. Grobna 

jama izkopana v humusu, v katerem so sledovi oglja. Gornji del telesa je nekaj višji od dolnjega dela.
F 8704, 8704.

Grob 158/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Manjka desna roka, glava fragmentirana in obrnjena na svojo desno stran. Ob obeh str. glave 3 

obs. obeski.
F 8703.
REN 10: obsenčni obroček, leva stran (1); obsenčni obroček, leva stran (2); obsenčni obroček, desna stran (3); obsenčni 

obroček, delno ohranjen, desna stran (4); prstan, desna roka.
P Inv. št. KFc 67: Bronast obsenčni obroček z enojno (okroglo) členitvijo na koncih. V. 4,14; š. 3,75; deb. 0,2.
P Inv. št. KFc 68: Del srebrnega obsenčnega obročka s ploščato skovano S-zanko. D. 1,85; deb. obročka  0,13; š. zanke 3,16; 

t. 0,21.
P Inv. št. KFc 76: Del bronastega obsenčnega obročka, zaključka manjkata. D. 4,45; deb. 0,2.
P Inv. št. KFc 83: Bronast prstan s steklenim okrasnim vložkom. Obroček je sklenjen, na razširjeni čelni del je prispajkano 

bronasto ležišče za polkrožni vložek iz svetlo zelenega prosojnega stekla. PIXE analiza je pokazala, da gre za rimsko steklo. Na 
obeh straneh okrasnega »kamna« so grudice spajke, ob njih pa je na zunanji strani trakastega obročka vrezana karo mrežica. V. 
2,7; š. 2,1; deb. obročka 0,08, prem. steklenega vložka 0,9.

Grob 159/1953
D MB/AP: Skelet odraslega (ženska?). Desna roka rahlo upognjena v komolcu in v hipogastrični legi. Leva stegnjena leži ob 

telesu. Glava obrnjena na svojo desno stran. Kosti zelo dobro ohranjene. Grobna jama izkopana v humusu, v katerem se nahajajo 
sledovi oglja in keramike. Skelet je obložen s kamni.

F 8705.
REN 1: polmesečast uhan, levi.
REN 2: obsenčni obroček (1); obsenčni obroček (2).
L Šribar, Stare 1974, 31, t. 1: 5-8.

Grob 160/1953
D MB/AP: Kasnejši pokopi so popolnoma fragmentirali in dislocirali cel skelet. Tako, da je bilo samo nakazano, kjer so bile 

kosti. Ob levi strani plasti so 3 obs. obeski. Skelet ležal na konglomeratu in pokrit. Na levi roki je imel prstan.
REN 3: prstan.
REN 4: obsenčni obroček (1); obsenčni obroček (2); obsenčni obroček (3).
P Inv. št. KFc 90: Bronast prstan s presegajočima koncema, ki sta speta z bronasto zakovico. Presek obročka je trikoten. 

Prem. 2,2; š. obročka 0,34; deb. 0,12.

Grob 161/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava obrnjena na svojo desno stran. Desna roka položena ob telesu, leva rahlo upognjena v 

komolcu in v hipogastrični legi.  Kosti zelo dobro ohranjene. Čez trebuh leži poševno nož (2), ki ga je po  vsej verjetnosti 
držal v desni roki. Kolena in coxa dislocirane. Ob glavi 2 obs. obeska, ena st. jagoda in keramika. Z leve in desne strani sk 161 je bila 
postavljena deska. Zgleda, da je imel nož za pasom. Na y= 17-00, x= 1.5 je bil pod drevesom belobrdski uhan.

F 8706, 8707.
REN 3: jagoda.
REN 4: obsenčni obroček (1); obsenčni obroček (2).

Grob 162/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, ki leži v obzidanem grobu. Mere določljive samo delno, ker je skelet skoraj popolnoma dislociran. 

Posebno tibiji in ulni. Po vsej verjetnosti je imel roke v gast. legi. Grobna jama je izkopana v humusu in obložena s kamni. Zid je 
visok 30 cm. 

F 8708, 8713.
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Grob 163/1953
D MB/AP: Skelet odraslega: Od glave je ostal le del mandibule. Obe roki fragmentirani, leva coxa pa zdrobljena. Ob desni 

roki je imel en prstan in en obsenčnik. Kosti so slabo ohranjene. Na tibiji položen sk 164. Pokop v humusu, v katerem so zelo majhni 
fragmenti oglja.

REN 3: obsenčni obroček, desna roka; prstan, desna roka.

Grob 164/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Z zgornjim delom leži na skeletu 163, od katerega sta ostala še samo vertebra in coxa. Pokop v 

humusu.

Grob 165/1953
D MB/AP: Glava dislocirana, in obrnjena z spodnjim delom navzgor. Dislocirani tudi vertebra in coxa, spodnji del okostja 

uničen pri izkopu drevesne jame. Grobna jama obložena z zidom. Zidu je ostalo še 120 x 90 cm, debel je do 40cm. Zid je zložen iz 
oblic od 30 x15 cm do 10 x 5 cm. Obstaja možnost, da ima zidovje sk 165 zvezo z zidom ob sk.162. Prah. hiše?

F 8709.

Grob 166/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava rahlo obrnjena na desno stran. Roki položeni ob telesu. Kosti slabo ohranjene. femurja 

nad kolenom in tibiji poškodovani od sk. 168. Pokop v humusu, v katerem se nahajajo sledovi oglja. Z leve strani skelet obložen s 
kamenjem (zid). Na vsaki strani glave po en obs. obesek.

F 8709.
REN 2: Obsenčni obroček (1); obsenčni obroček (2).

Grob 167/1953
D MB/AP: Skelet neodrasle osebe z zelo docilnimi kostmi. Obe roke prvotno položene ob telesu, kosti zelo slabo ohranjene. 

Pokop v humusu, v katerem se nahajajo sledovi oglja. Desno ob 167 je sk  166. Nad glavo je »suho zidovje«.
F 8709.

Grob 168/1953
D MB/AP: Ostanki popolnoma dislociranega in fragmentiranega skeleta.
F 8709.
REN 12: nož.
P Inv. št. KFc 1983: Železen nož s trnom ter kratkim in razmeroma širokim rezilom. D. 9,8; š. 2,2; deb. 0,6.

Grob 169/1953
D MB/AP: Skelet nedoraslega. Ima nož. Pod skeletom sk 168 je skelet juvenilne oseb, z istimi koordinatami, z zelo docilnimi 

kostmi. Kosti preperele, ulni uničeni, glava fragmentirana. Pokop v humusu med zidovjem. Roki položeni in stegnjeni ob telesu.

Grob 170/1953
D MB/AP: Kosti otroka. Kosti zelo preperele, glava fragmentirana. Coxa in vertebra izginile. Pokop v humusu. Tibiji manjkata. 

Roki položeni ob telesu. Grobna jama je nad grobno jamo skeleta, ki je skoraj 1,0 m nižje. 

Grob 171/1953
D MB/AP: Skelet odraslega (ženska?). Glava obrnjena na svojo desno stran (nekoliko fragmentirana). Roke položene ob telesu, 

kosti dobro ohranjene. Pokop izvršen v humusu. Na desni roki ima prstan z jagodo, ob glavi dva uhana z inkrustacijo. Pod telesom 
je deska in sicer v vsej širini. Uhan je obrnjen z ornamentiko proti zemlji. Pod uhanom neka snov.

F 8710, 8711. 
REN 1: polmesečast uhan, desna stran; polmesečast uhan, leva stran.
REN 4: prstan.
REN 5: prstan s steklenim vložkom, desni.
P Inv. št. KFc 1934a: Bronast polmesečast uhan, ulit v enostranskem kalupu in okrašen z jamičastim emajlom. Posebej 

pripravljeni locen so ob ulitju pritrdili tako, da so z zadnje strani potisnili njegov suličasto oblikovan konec v še mehko zlitino 
roglja. Iz podolgovatih jamic je emajl skoraj v celoti izpadel, umazano belo polnilo se je ohranilo le v osrednji ovalni jamici. 
Dno obeh stranskih jamic bilo izoblikovano po ulitju uhana, na kar kažeta dve vzdolžni klinasto izdolbeni brazdi v jamici. Rob 
polmesečastega dela je stanjšan in nazobčan. V. 4,58; š. 3,1.

L Bitenc, Knific 2001, 111, kat. 369: 17; 
P Inv. št. KFc 1934b: Bronast polmesečasti uhan, ulit in okrašen z jamičastim emajlom. Locen, ki je v času uporabe odpadel, 

so ponovno pritrdili tako, da so ga na hrbtni strani vstavili v prvotno ležišče in njegov konec zakovali. Iz podolgovatih jamic in 
osrednje ovalne jamice je emajl v glavnem izpadel, kjer pa se je ohranil, je bledo modre in zelenkaste barve. Rob polmesečastega 
dela je stanjšan in nazobčan. V. 4,7; š. 3,25.

L Bitenc, Knific 2001, 111, kat. 369: 18.
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P Inv. št. KFc 1935: Bronast trakast prstan. Na čelnem delu je na obroč prispajkana pločevinasta košarica z nazobčanim 
robom, v katero je vdelan polkrožen okrasni »kamen« iz rumenkastega stekla. Na traku so na obeh straneh ob »kamnu« so Trak 
je okrašen z vrezano pletenino, po tri iztolčene bunčice. V. 2,7, prem. 2,2; š. traku 0,65. 

L Bitenc, Knific 2001, 111, kat. 369: 16.
P Inv. št. KFc 1986: Bronast obroček z narebrenim obodom, nesklenjen. Na desni strani. Pr. 1,56.
L Šribar, Stare 1974, 31-32, t. 4: 5-8.

Grob 172/1953
D MB/AP: Juvenilen skelet z docilnimi kostmi. Glava obrnjena na svojo levo stran in neznatno dislocirana. Kosti dobro ohra-

njene. Roke  položene ob telesu, stegnjene. Pokop v ilovici in sicer zelo globoko (70 cm). V grobu več fragmentov keramike. 
Leva stran grobne jame obzidana s suhim zidom.

Grob 173/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Ostal samo gornji del (nad coxo, ampak brez ulne). Glava obrnjena na svojo levo stran. Coxa in dolnji 

extremiteti uničene, enako ulni. Sk 173 leži na sk 175. Levo od komolčnega sklepa leve roke je bila kamena ploščica z ornamentiko.
F 8713.

Grob 174/1953
D MB/AP: Skelet odraslega od katerega je ostal samo gornji del (nad coxo ampak brez ulne). Glava obrnjena na svojo levo 

stran. coxa, dolnji ekstremiteti uničeni, enako ulni. Sk 173 leži na 175. Levo od komolčnega sklepa leve roke, je bila kamena ploščica 
z ornamentiko.

F 8712.
REN 3: obsenčni obroček, deformiran.
P Inv. št. KFc 84: Bronast obsenčni obroček, deformiran, konca sta odlomljena. V. 3,7; š. 4,8; deb. obročka 0,2.

Grob 175/1953
D MB/AP: Otroški skelet z dislociranimi kostmi. Leži pod sk 173 do coxe, z desne strani kamenje. Pokop v humusu. Iz leve 

strani 1, iz desne 4 obsenčni obeski.
F 8713.
REN 1: polmesečast uhan, brez locna; polmesečast uhan, z locnom.
REN 3: prstan.
REN 3: desni; uhan (ali uhana) s pentljami.
REN 5: obsenčni obroček (1); obsenčni obroček (2), polovica obsenčnega obročka (3).
REN 6: odlomek lončene sklede.
REN 12: železen paličast odlomek.
L Šribar, Stare 1974, 32, t. 4: 9-14.

Grob 176/1953
D MB/AP: Baročni grob.
F 8713.

Grob 177/1953
D MB/AP: 10. VI. 53 (sreda) obs. obesek levo sk. Skelet odraslega, od katerega je ostala samo glava in gornji del prsnega koša. 

Mere nedoločljive, ker je dislociran in uničen od kasnejših pokopov. Pokop izvršen v humusu in nad zidom.
F 8713
REN 3: obsenčni obroček, levi.

Grob 178/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, glava uničena, cela je ostala samo mandibula. Desna roka stegnjena ob telesu, leva je za 90⁰ 

upognjena v komolcu in položena čez sakralni del vertebre. Kosti so zelo slabo ohranjene, rebra dislocirana. Pokop izvršen v 
humusu in nad plastjo kamna. Z leve strani je cerkveni temelj. V grobni jami sledovi oglja. Skelet moškega.

F 8713.

Grob 179/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, z glavo obrnjen na svojo desno stran. Neposredno nad njim z razliko 5 cm ostanki drugega skeleta 

- 2 tibiji. Kosti slabo ohranjene in neznatno dislocirane. Pokop izvršen v humusu. V grobu ostanki oglja in st. žel. dob. keramika. V 
šutu nad grobom en obsenčni obesek. Z leve in desne strani po en obsenčni obesek.

F 8713.
REN 4: obsenčni obroček iz žice s kaveljčkoma, desni.
REN 5: obsenčni obroček, deformiran; obsenčni obroček, leva stran.
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P Inv. št. KFc 72: Del bronastega obsenčnega obročka z enojno (valjasto) členitvijo na enem koncu, drugi zaključek manjka. 
Ostanek obroček je deformiran, ohranjena je približno polovica obsenčnika. D. 3,9; š. 2; deb. 0,3.

Grob 180/1953
D MB/AP: Skelet odraslega s slabo ohranjenimi in dislociranimi kostmi. Delno uničen in dislociran je bil pri izkopu grobne 

jame za sk 174. Glava sk 180 se nahaja pod levo tibijo sk 174. Desna dolnja ekstremiteta je uničena, leva tibia pa dislocirana. Glava 
ohranjena, leži na svojo desno stran. Cela leva stran glave je odrezana pri izkopu grobne jame 174. Roke leže stegnjene, tesno ob 
telesu. Grobna jama je skopana v humus, pomešan z zdrobljenim konglomeratnim materialom. Vzdolž grobne jame so sledovi oglja. 
Ob glavi pa se nahaja fragment zgodnjesrednjeveške keramike.

F 8712.
REN 6: odlomek lončene posode.

Grob 181/1953
D MB/AP: Fragmentiran skelet brez določljivih mer. Skelet neodrasle osebe, obdan s kamni.

Grob 182/1953
D MB/AP: Uhani z rastlinsko ornamentiko. Ostanek spodnjega dela glave in nekoliko vretenc. Ostalo uničil pokop 177. Ob 

glavi 4 uhani z emajlom. Pokop v humusu.
F 8713.
REN 1: polmesečast uhan, desni.

Grob 183/1953
D MB/AP: Skelet odraslega (4 obs, prstan), kosti zelo slabo ohranjene in popolnoma preperele. Glava fragmentirana. Leva 

roka in podkolenski deli nog manjkajo. Ob vsaki strani glave imel po 2 obs. obeska. 10cm od levega humerusa, nekaj pod ramenskim 
zglobom se nahaja železni ključ, po izdelavi gotskega stila.

REN 2: obsenčni obroček, levi (1); obsenčni obroček, levi (2).
REN 3: obsenčni obroček, desni (1); obsenčni obroček, desni (2); prstan, desna roka.
P Inv. št. KFc 32: Bronast ulit sklenjen prstan polkrožnega preseka. Prem. 2,28; š. obročka 0,5; deb. 0,23.
P Inv. št. KFc 73: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih, ulit.. Prem. 3,4; deb. obročka 0,34.
P Inv. št. KFc 74: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih, ulit. Prem. 3,4; deb. obročka 0,33.

Grob 184/1953
D MB/AP: Mere nedoločljive, ker je skelet dislociran in uničen s pokopom 191, ki leži ravno nad njim. Glava fragmentirana. 

Pokop v humusu, ki se nahaja na kameni podlagi, ki je nastala umetno.

Grob 185/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Roki stegnjeni tesno ob telesu. Kosti zelo preperele. Pokop izvršen v humusu, v katerem so sledovi oglja.

Grob 186/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Od glave je ostalo samo še par fragmentov. Coxa močno poškodovana. Cela desna noga manjka. 

Kosti zelo slabo ohranjene in fragmentirane. Pod celo dolžino in širino skeleta se nahaja deska 1.6 x 1.4 m. Pokop izvršen v humusu. 
Roke stegnjene, tesno ob telesu.

F 8714, 8715.

Grob 187/1953
D MB/AP: Kosti zelo slabo ohranjene, humerusa manjkata. Glava fragmentirana. Roki stegnjeni, leže tesno ob telesu. Pokop v 

humusu. Desno od 187 so do lakta 185 od coxe navzdol 186. Z leve strani pa 190. Glava 187 leži na dolnjem delu tibij 191.

Grob 188/1953
D MB/AP: Skelet z fragmentiranimi in dislociranimi kostmi. Mere nedoločljive, glava fragmentirana. Pokop v humusu. Levo 

je cerkveni zid, desno pa 183.

Grob 189/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. In situ je ostala samo vertebra in leva noga ter coxa. Okostje disloc. in uničeno pri vkopu groba 192.

Grob 190/1953
D MB/AP: Prstan, desna stran. Skelet odraslega, ki mu glava in podkolenski deli nog manjkajo, coxe poškodovane. Pokop v 

humus, v katerem so sledovi oglja. Desno od sk 190 je 187. Roki položeni ob telesu.
REN 4: prstan, desni.
P Inv. št. KFc 33: Okrogla jagoda iz svetlo zelenega stekla. Prem. 1,1; v. 1.1; prem. luknjice 0,25.
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Grob 191/1953
D MB/AP: Skelet neodrasle osebe z dislociranimi in popolnoma uničenimi kostmi. Mere nedoločljive. Leži nad 184.
P Inv. št. KFc 1990: Steklena modra jagoda, del uhana iz žice, katere  ostanki (3 vzporedne žice) so vdeti skozi luknjico 

jagode. Na desni strani. Pr. 1,03; v. 0,8; deb. žice 0,1.

Grob 192/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava obrnjena na svojo desno stran. Desna roka položena ob telesu, leva upognjena v komolcu 

in položena v hipogastrično lego. Kosti dobro ohranjene, pokop izvršen v humusu, v katerem so sledovi oglja. Na levi in desni strani 
kamenje.

Grob 193/1953
D MB/AP: Skelet otroka z zelo docilnimi kostmi. Od celega skeleta je ostala samo fragmentirana glava ter femurja in tibiji. 

Pokop v humus. Nad glavo kamen 30 x 15 cm, enako na levi strani levega kolena. Na obeh straneh glave po en obsenči obesek.. ob
F 8714, 8715.
REN 5: obsenčni obroček, leva stran; obsenčni obroček, desna stran.
P Inv. št. KFc 20: Bronast obsenčni obroček z enojno (svitkasto) členitvijo na koncih. V. 4,14; š. 3,6; deb. 0,26.
P Inv. št. KFc 1994: Bronast obsenčni obroček z dvojno členitvijo na koncu. Prerez obročka je ovalen. Najden je bil na levi 

strani. Pr. 4,05; š. obročka 0,25.

Grob 194/1953
D MB/AP: Juvenilen skelet z zelo docilnimi kostmi. Leva roka uničena od cerkvenega temelja, desna od kasnejših pokopov. Od 

glave ostala samo mandibula. Pokop v humusu, v katerem so sledovi oglja.

Grob 195/1953
D MB/AP: Tibiji skeleta odraslega individuuma. Drugi del okostja je pod cerkvijo. Pokop v humusu.
F 8716, 8717.

Grob 196/1953
D MB/AP: Dolnji extremiteti odraslega individuuma, gornji del pri pokopu 195. Pokop izvršen v humusu.
F 8715, 8716, 8717.

Grob 197/1953
D MB/AP: Skelet otroka. Vse kosti tako preperele in uničene, da so mere nedoločljive. Glava fragmentirana in obrnjena na 

svojo desno stran. Skelet leži na dislociranih kosteh dolnjih ekstr. odrasle osebe. Na levi strani je temelj cerkve.

Grob 198/1953
D MB/AP: Skelet odraslega individuma katerega levo stran je uničil cerkveni temelj, desno pa pokop 199. Pokop v humusu, 

glava skeleta rahlo obrnjena v svojo desno stran, mere nedoločljive.
F 1120.
REN 5: obsenčni obroček (ali prstan); obsenčni obroček.
P Inv. št. KFc 75: Bronast obsenčni obroček s členitvijo (?) na koncih. V 2,72; š. 2,5; deb. obročka 0,25.
P Inv. št. KFc 82: Bronast obsenčni obroček (ali prstan?), nesklenjen, konca sta neizdelana, žica je odščipnjena.  Prem. 2,2; 

deb. obročka 0,2.

Grob 199/1953
D MB/AP: Ostala samo glava odraslega individuuma, naslanjajoča se na desno stran 198.

Grob 200/1953
D MB/AP: Glava odraslega individuuma, ostalo uničeno od pokopov 198 in 199.

Grob 201/1953
D MB/AP: Skelet odraslega, brez glave, kosti zelo robustne in dobro ohranjene. Roke stegnjene in položene tesno ob telesu. Sk 

201 leži pod sk 191 in sk 84. Pokop izvršen v humusu, v katerem so sledovi oglja. Ob glavi imel živalski zob.
REN 6: živalski zob.

Grob 202/1953
D MB/AP: Skelet odrasle osebe. Glava obrnjena na svojo desno stran. Desna roka stegnjena tesno ob telesu. Leva v komolcu 

rahlo upognjena in v hipogastrični legi. Pod telesom je deska. Grobna jama je obzidana z vseh strani s savskimi oblicami.
F 8718.
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Grob 203/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Glava obrnjena na svojo levo stran in pomaknjena popolnoma nad levo ramo. Vertebra znatno 

dislocirana, roki položeni ob telesu, ampak ne tesno. Grob ob strani obložen in od zgoraj pokrit z kamenjem, posebno pri nogah.
F 8719.

Grob 204/1953
D MB/AP: Skelet odraslega z glavo obrnjen na svojo levo stran. Desna roka položena ob telesu, leva pa rahlo upognjena v 

komolcu in v hipogastrični legi. Hrbtenica je dislocirana. Pokop izvršen v humusu, v katerem so sledovi oglja. Z desne strani glave 
vertikalno položen kamen velikosti 24 x 30 x 10 cm. Z leve strani skeleta vertikalno položena deska velik. 150 x 25 cm. Pridevki 
ogrlica, pod vratom nož in zraven glave žel. žebelj, ob levi nogi žel. zaponka.

REN 4: prstan, leva roka.
REN 5: steklene jagode.
REN 12: nož.

Grob 205/1953
D MB/AP: Otroški skelet, popolnoma preperel. Z nedoločljivimi merami. Pokop v humusu, pomešanem z drobnim kamenjem.

Grob 206/1953
D MB/AP: Skelet odraslega z zelo močnimi kostmi. Roki sta stegnjeni ob telesu. Pokop i v humusu, ležečem na ilovici.
F 8720.

Grob 207/1953
D MB/AP: Otroški skelet z zelo docilnimi kostmi. Glava fragmentirana, gornji ekstremiteti uničeni. Kosti zelo preperele. Pokop 

v humusu, grob obzidan.
F 8721.

Grob 208/1953
D MB/AP: Glava odraslega, obrnjena na svojo desno stran. Vse ostalo dislocirano in uničeno.

Grob 209/1953
D MB/AP: Fragmentirana otroška glava, ostalo preperelo in uničeno pri gradnji cerkve. 

Grob 210/1953
D MB/AP: Skelet odraslega z obs. obeski. Roke stegnjene leže ob telesu. Pokop izvršen v humusu z leve in desne strani vrsta 

kamenja (oblic od 5 x 5 do 10x 20cm).
F 8722.
REN 5: obsenčni obroček, desna stran.

Grob 211/1953
D MB/AP: Skelet odraslega. Desni humerus in coxa sta malo dislocirani, enako vertebra. Roki položeni ob telesu. Pokop v 

humusu, v katerem so sledovi oglja.
F 8723, 8724.
REN 2: obsenčni obroček, levi.

Grob 212/1953
F 8725.

Grob 213/1953
F 8724.

Grob 214/1953

Grob 215/1953
F 8725.

Grob 216/1953
F 1121.
REN 2: obsenčni obroček, levi.
REN 4: prstan, desna stran; obsenčni obroček z S-zanko, desni.

Grob 217/1953
F 8724.
REN 3: obsenčni obroček (1); obsenčni obroček (2).
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Grob 218/1953
F 8725.

Grob 219/1953
F 8724.
REN 12: del pravokotne pasne spone; steklena jagoda; kamnit odbitek.

Grob 220/1953
REN 5: obsenčni obroček.

Grob 221/1953
F 8725.

Grob 222/1953
REN 6: polovica prstana, rebrasto  razčlenjena jagoda.

Grob 223/1953
F 1122, 1123.

Grob 224/1953

Grob 225/1953

Grob 226/1953
F 8725.

Grob 227/1953

Grob 228/1953
F 1124.

Grob 229/1953

Grob 230/1953
F 8724.

Grob 231/1953
F 1123, 1125.

Grob 232/1953
REN 5: obsenčni obroček, leva stran; obsenčni obroček, desna stran.

Grob 233/1953

Grob 234/1953

Grob 235/1953
F 1126, 1127.
REN 4: obsenčni obroček; okrogla okrasna zaponka.
REN 12: nož; polovica železnega obročka.

Grob 236/1953

Grob 237/1953

Grob 238/1953

Grob 239/1953
F 1128.
REN 5: obsenčni obroček, leva stran.
REN 18: obsenčni obroček.
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Grob 240/1953
F 1129.

Grob 241/1953

Grob 242/1953
F 8726.

Grob 243/1953
F 1130.
REN 6: obsenčni obroček; prstan.

Grob 244/1953

Grob 245/1953
F 1131.

Grob 246/1953
REN 4: obsenčni obroček.
REN 6: obsenčni obroček.

Grob 247/1953

Grob 248/1953
F 1132.

Grob 249/1953
REN 6: obsenčni obroček z jagodo, delno ohrnjen.

Grob 250/1953
REN 4: dve jagodi (ostanka uhanov).
REN 5: velika steklena jagoda, leva stran; mala steklena jagoda, leva stran; koščeno ribje vretence, leva stran.

Grob 251/1953
REN 11: 6 odlomkov lončene posode.

Grob 252/1953
REN 4: obsenčni obroček z jagodama. 
REN 6: obsenčni obroček.
REN 13: prstan (grob?)

Grob 253/1953

Grob 254/1953
F 1133.
REN 5: obsenčni obroček s spiralno zanko; polovica obsenčnega obročka z S-zanko.

Grob 255/1953

Grob 256/1953
F 1134.

Grob 257/1953
REN 5: obsenčni obroček.

Grob 258/1953
F 1135.

Grob 259/1953

Grob 260/1953
F 1136.
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REN 6: železna pasna spona.
REN 12: nož.
REN 18: nož.

Grob 261/1953

Grob 262/1953
F 1137, 8727.

Grob 263/1953
F 1128, 1138, 1139.
REN 5: obsenčni obroček.

Grob 264/1953

Grob 265/1953

Grob 266/1953
F 8728.

Grob 267/1953
F 1140, 8729.

Grob 268/1953
REN 6: obsenčni obroček; prstan (morda grob 270)

Grob 269/1953

Grob 270/1953
F 1141.
REN 6: obsenčni obroček; prstan (morda grob 268)

Grob 271/1953
F 1142.

Grob 272/1953

Grob 273/1953
F 1143.
REN 6: odlomek steklene posode.

Grob 274/1953

Grob 275/1953

Grob 276/1953
REN 12: nož.

Grob 277/1953
REN 4: obsenčni obroček in uhan, vdeta drug v drugega; obroček iz žice (1); obroček iz žice (2).
REN 5: obsenčni obroček; uhan s pentljami; viseči del uhana iz žice.

Grob 278/1953
F 1144.

Grob 279/1953
F 1145, 1146,1147, 1148.

Grob 280/1953
REN 5: obsenčni obroček.

Grob 281/1953
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Grob 282/1953

Grob 283/1953
F 1149.

Grob 284/1953
F 1150, 1153.

Grob 285/1953

Grob 286/1953
F 1151.

Grob 287/1953
F 1152.

Grob 288/1953
REN 5: obsenčni obroček.

Grob 289/1953

Grob 290/1953

Grob 291/1953

Grob 292/1953

Grob 293/1953

Grob 294/1953

Grob 295/1953

Grob 296/1953
REN 5: obsenčni obroček

Grob 297/1953
REN 4: obsenčni obroček.

Grob 298/1953
F 1154.

Grob 299/1953

Grob 300/1953

Grob 301/1953

Grob 302/1953
F 1155.

Grob 303/1953

Grob 304/1953

Grob 305/1953

Grob 306/1953

Grob 307/1953

Grob 308/1953
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PREDMETI ZUNAJ GROBOV (1. DEL)
Hrani Gorenjski muzej Kranj

Inv. št. KFc 96; sip/1953: Bronast polmesečast uhan, ulit, okrašen z jamičastim emajlom. Emajl se je ohranil v grudicah 
rdeče, svetlo modre in bele barve. Jamice z emajlom obdajajo okrasni motiv v levo obrnjene štirinožne živali (to se vidi še dobro 
pri liniji dvignjene prednje noge in prehodu v rep živali). Sredi zgornjega roba polmeseca je rogelj, spodnji rob je nazobčan. 
Polmesečasti del je nekoliko deformiran (zaradi svežega udarca, manjka patina). V. 4,15; š. 3,15; deb. 0,25.

Inv. št. KFc 97; sip/1953: Bronast polmesečast uhan, ulit, okrašen z jamičastim emajlom. Manjka del locna, polmesečasti 
del je nekoliko deformiran (zaradi starega udarca). Emajl se je ohranil v grudicah svetlo modre in svetlo zelene barve. Jamice 
z emajlom obdajajo rastlinski okrasni motiv. Sredi zgornjega roba polmeseca je nizek rogelj, spodnji rob je nazobčan. V. 3,4; š. 
2,75; deb. 0,25.

Inv. št. KFc 98; sip/1953: Bronast polmesečast uhan, ulit, okrašen z jamičastim emajlom bele, modre in zelene barve. Jamice 
skupaj z vrezanimi linijami oblikujejo rastlinski okrasni motiv. Locen skoraj v celoti manjka, hrbtna stran štrclja je zbrušena, ker 
so že v času uporabe uhana odpadli locen drugotno pritrdili s spajkanjem. Robova polmeseca sta nazobčana. V. 2,5; š. 2,72; deb. 
0,15. Del locna (d. 3,8, š. 0,2), ki je shranjen skupaj s polmesečastim delom, ne spada k obravnavanemu uhanu.

Inv. št. KFc 100; sip/1953: Bronast obsenčni obroček z dvojno (svitkasto) členitvijo na koncih. Prem. 3,84; deb. 0,3.

Inv. št. KFc 101; sonda II/1953: Bronast obsenčni obroček z dvojno (svitkasto) členitvijo na koncih, deformiran zaradi 
udarca (recentna poškodba, manjka patina, odrgnina). V. 4,1; š. 4,28; deb. 0,3.

Inv. št. KFc 102; sip/1953: Bronast obsenčni obroček z dvojno (svitkasto) členitvijo na koncih. Prem. 3,92; deb. 0,3.

Inv. št. KFc 105; sip/1953: Srebrn obsenčni obroček, ki se spenja s ploščato skovano zanko in kaveljčkom. Obroček je okorno 
oblikovan. Nanj je nataknjena temno modra svitkasta steklena jagoda. PIXE analiza je pokazala, da gre za rimsko steklo.V. 2,85; 
š. 2,3; deb. obročka 0,1; t. 0,78.

Inv. št. KFc 106; šut/1953: Bronast obsenčni obroček, deformiran, konca manjkata, vendar sta ohranjena nastavka, ki kažeta, 
da se je obroček zapenjal s ploščato skovano zanko in kaveljčkom. V. 2,94; š. 2,45; deb. obročka 0,13.

Inv. št. KFc 107; šut/1953: Bronast obsenčni obroček iz tenke žice, zapenja se z zanko in kaveljčkom. V. 4,1; š. 3,5; deb. 
obročka 0,13

Inv. št. KFc 108; 00/1953: Bronast sklenjen trakast prstan, ulit, nekoliko ovalne oblike, z vzdolžni žlebičem na zunanji strani. 
Prem. 2,2; š. traku 0,29; deb. 0,1.

Inv. št. KFc 109; sip/1953; Bronast sklenjen trakast prstan z razširjeno čelno ploščico, v katero sta skovana konca obročka. 
Na srčasto oblikovani ploščici je vrezan okras smrekove vejice, drugod obroček krasi niz prečnih vrezov. Prem. 2,28; š. ploščice 
1,02; š. traku 0,5; deb. 0,1.

Inv. št. KFc 110; 7 kv./1953: Prstan iz bronaste pločevine, sklenjen, z rombično čelno razširitvijo, ki je nastala tako, da sta 
bila po dva razcepljena konca trakastega obročka skovana skupaj. Rombično ploščico z majhno odprtino na sredi  je okrašena 
s kratkimi poševno vrezanimi žlebiči, trakasti obroček pa na zunanji strani krasijo razgibano (vzdolžno in prečno) potekajoče 
linije tresočega vreza. Prem. 1,9; š. ploščice 1,12; š. traku 0,5; deb. 0,05.

Inv. št. KFc 113; 00/1953: Nesklenjen prstan iz bronaste pločevine, kovan, konca sta ravno odrezana, na zunanji strani sta 
odtisnjena vzdolžna žlebiča. Prem. 2; š. obročka 0,65; deb. 0,05.

Inv. št. KFc 114; 00/1953: Bronast sklenjen trakast prstan. Na zunanji strani je površina rahlo izbočena. Prem. 2,2; š. obročka 
0,47; deb. 0,1.

Inv. št. KFc 115; 00/1953: Bronast polmesečast uhan, ulit v enostranskem kalupu in okrašen s celičnim emajlom. Locen 
manjka, prvotno je bil ulit skupaj s polmesecem, vendar se je odlomil, nato so ga pritrdili v posebej zato izbrušeni utor na hrbtni 
strani roglja, a je ponovno odpadel in se izgubil. Emajl se je večinoma ohranil, celice oblikujejo cvetni motiv: stranska lista sta 
rdeča, cvet med njima in lističa pod njim svetlo zelena, polje okrog cveta je izpolnjeno modrim emajlom; ena grudica na obrobju 
je tudi bela. Roglja polmesečastega dela sta rahlo odebeljena, rob je stanjšan in nazobčan. V. 2,15 (brez locna); š. 2,25, deb. 0,27.

L Kastelic 1960, 46, sl. 6 (drugi z leve zgoraj).

Inv. št. KFc 116; 00/1953: Bronast obsenčni obroček iz tenke žice, zapenja se z zanko in kaveljčkom. V. 2,75; š. 2,5; deb. 
obročka 0,12.



37

GROBOVI 1953

Inv. št. KFc 117; sip/1953: Bronast obsenčni obroček z enojno (valjasto) členitvijo na koncih, nekoliko deformiran. V. 3,74; 
š. 3,62; deb. obročka 0,28.

Inv. št. KFc 118; sip/1953: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih. V. 3,08; š. 2,58; deb. obročka 
0,19.

Inv. št. KFc 119; 00/1953: a) Srebrn obsenčni obroček iz tenke žice, zapenja se z zanko in kaveljčkom, okorno oblikovan. 
V. 2,9; š. 2,85; deb. obročka 0,08, t. 0,43. b) Četrtina srebrnega obsenčnega obročka iz tenke žice s kaveljčkom na enem koncu, 
drugi konec manjka. Dol. 2; deb. 0,08.

Inv. št. KFc 120; 00/1953: Bronast obsenčni obroček, tretjina manjka, na enem koncu se je zapenjal s kaveljčkom, drugi 
zaključek ni ohranjen. Prem. 5,3; deb. obročka 0,15. 

Inv. št. KFc 121; 00/1953: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih, nekoliko deformiran zaradi 
recentnega udarca (odrgnina). V. 4,16; š. 4,27; deb. obročka 0,23.

Inv. št. KFc 122; 00/1953: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih, četrtina obročka manjka. 
Prem. 3,65; deb. obročka 0,24.

Inv. št. KFc 123; sonda II/1953: Bronast obsenčni obroček z enojno (valjasto) členitvijo na koncih, deformiran. V. 4,25; š. 
3,3; deb. obročka 0,26.

Inv. št. KFc 124; sip/1953: Bronast obsenčni obroček z enojno (stožčasto) členitvijo na koncih. V. 4,35; š. 3,72; deb. obročka 0,3.

Inv. št. KFc 125; slučajna najdba/1953: Bronast obsenčni obroček, manjka tretjina obročka z delom za zapenjanje. Na 
ohranjenem koncu enojna (valjasta) členitev. Prem. 5,9; deb. obročka 0,2.

Inv. št. KFc 126; 00/1953: a) Del bronastega obsenčnega obročka; ohranjena je približno polovica obročka, ki se je na enem 
koncu, kot kaže ohranjeni nastavek, zapenjal s kaveljčkom, drugi konec manjka. D. 5,5; deb. obročka 0,17. b) Del bronastega 
obročka ali locna uhana; en konec je stanjšan v konico. Dol. 2,5; deb. 0,2. 

Inv. št. KFc 127; 00/1953: Obsenčni obroček iz bronast žice, tretjina ga manjka, na enem koncu se je zapenjal s kaveljčkom, 
drugi zaključek ni ohranjen. V. 2,7; š. 2,5; deb. obročka 0,1. 

Inv. št. KFc 128; 00/1953: Bronast trakast prstan, kovan, trikotnega preseka, nesklenjen, konca sta ravno odrezana, nekoliko 
deformiran. D. 2,5; š. 2,05; š. obročka 0,53; deb. 0,12.

Inv. št. KFc 129; 00/1953: Sklenjen srebrn prstan, polkrožnega preseka, zaradi zamika kalupov ulit nesimetrično, na notranji 
strani viden ulivni šiv. Prem. 2,45; š. obročka 0,55; deb. 0,3. 

Inv. št. KFc 130; sip/1953: Bronast prstan, ulit, sklenjen (zdaj prelomljen), ovalnega preseka. Prem. 2,45; š. obročka 0,26; 
deb. 0,24. 

Inv. št. KFc 131; 00/1953: Bronast obsenčni obroček z enojno (kroglasto) členitvijo na enem koncu, drugi konec je poševno 
odrezan. V. 3,3; š. 2,77; deb. 0,23.

Inv. št. KFc 132; 00/1953: a) Bronast obsenčni obroček, razlomljen, manjka del za zapenjanje. V. 4,05; š. 3,6; deb. obročka 
0,2. b) Srebrna ploščato skovana S-zanka. Dol. 0,87; š. 0,45, deb. 0,18.

Inv. št. KFc 133; 00/1953: Bronast obroček, (zdaj) nesklenjen, deformiran, bolje ohranjena polovica obročka je bila ovalno, 
skoraj ploščato skovana. V. 2,8; š. 2; deb. 0,15.

Inv. št. KFc 134; VII. kvadrant/1953: Bronasta fibula s samostrelno pločevino in trakastim lokom, noga in igla manjkata. 
Dol. 3,32; š. 0,73. 

Inv. št. KFc 135; sip/1953: Obsenčni obroček iz bronaste žice, ki se spenja z zanko in kaveljčkom. Na obsenčnik je nataknjen 
spiralno uvit obroček iz bronaste pločevine. Obsenčnik je okorno oblikovan. V. 2,1; š. 2; deb. žice 0,06; š. spiralnega obročka 0,5.

Inv. št. KFc 136; sonda I/1953 Bronast trakast prstan s presegajočima, ravno odrezanima koncema; površina na zunanji 
strani je rahlo izbočena. Prem. 2,02; š. obročka 0,42; deb. 0,15.

Inv. št. KFc 137; sonda I/1953: Srebrn sklenjen prstan, ulit, ovalnega preseka. Prem. 2,3; š. obročka 0,25; deb. 0,2.
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Inv. št. KFc 138; sip/1953: Bronast trakast prstan, nesklenjen, z ravno odrezanima koncema; površina na zunanji strani je 
rahlo izbočena. Prem. 2,3; š. obročka 0,37; deb. 0,12. 

Inv. št. KFc 139; 00/1953: Bronast obsenčni obroček z dvojno (valjasto) členitvijo na koncih. Deformiran zaradi recentnega 
udarca(manjka patina, odrgnina). V. 4,18; š. 4,1; deb. obročka 0,3.

Inv. št. KFc 140; 00/1953: Srebrn obroček; en konec je koničast, drugi poševno odrezan. V. 1,84; š. 2; deb. obročka 0,2. 

Inv. št. KFc 1993; posamična najdba 1953: Pozlačen bronast tridelni členek. Na notranji sklenjeni del sta bili nataknjeni 
U-zanki s ščitastim zgornjim delom in zaprti na obeh straneh z bronasto zakovico. Pozlačena je samo zgornja površina. 

RAZTRESENE NAJDBE (2. DEL)

Najdbe, ki spadajo v GM, a so bile 1.9. 2013 še v NMS (najdbe zunaj grobov, ni inventarizirano, narisala Erna Navinšek 
leta 1957, tabele 1-17)

1. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene s tremi vrstami križcev (x) in dvema vrstama krožcev (o) (GM/NMS 1, EN 
6); v sipu; inv. št. KFc 5701.

2. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene s pečatnimi odtisi (2 pasova mrežastih pravokotnikov) in vrezanimi vodo-
ravnicami (2 pasova) (GM/NMS 2, EN 12); v sipu; objava: Knific1994, 221, Pl. 2: 9; inv. št. KFc 5702.

3. Odlomek ustja glinene posode, okrašene z vrezano (GM/NMS 3, EN 17); v sipu; inv. št. KFc 5703.

4. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene s poševnima vrezoma (GM/NMS 4, EN 14); v sipu; inv. št. KFc 5704.

5. odlomek ustja in ostenja glinene posode (večji), okrašene z razčlenjenim rebrom (GM/NMS 5, EN 17); v sipu; inv. št. 
KFc 5705.

6. Odlomek ustja in ostenja glinene posode (manjši), okrašene z razčlenjenim rebrom (GM/NMS 6, EN 17); v sipu; inv. 
št. KFc 5706.

7. Odlomek ustja in ostenja glinene posode, okrašene z bradavico (GM/NMS 7, EN 17); v sipu; inv. št. KFc 5707.

8. Polovica glinenega svitka (GM/NMS 8, EN 13); v sipu; inv. št. KFc 5708.

9. Del glinaste živalske figurice, ohranjen od zadnjih nog do vratu (GM/NMS 9, EN 15); v sipu; inv. št. KFc 5709.

10. Odlomek glinenega svitka (GM/NMS 10, EN 14); v sipu; inv. št. KFc 5710.

11. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene s podolgovato bradavico (GM/NMS 11, EN 16); v sipu; inv. št. KFc 5711.

12. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene vrvičastim odtisom (GM/NMS 12, EN 14); v sipu; inv. št. KFc 5712.

13. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene z gosto vrezanimi vodoravnimi linijami (GM/NMS 13, EN 17); v sipu, jama 
6; inv. št. KFc 5713.

14. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene z enojno valovnico (GM/NMS 14, EN 15); v sipu; inv. št. KFc 5714.

15. Odlomek ostenja glinene posode (GM/NMS 15, EN 6); v sipu; inv. št. KFc 5715.

16. Odlomek trakastega ročaja glinene posode; ročaj je okrašen z nizom kratkih poševnih vrezov (GM/NMS 12, EN 17); 
v sipu; inv. št. KFc 5716.

17. Odlomek ustja glinene posode (GM/NMS 17, EN 6); v sipu; inv. št. KFc 5717.

18. Odlomek ostenja glinene posode, okrašeno z plitvo vrezano enojno valovnico in snopom vodoravnic (GM/NMS 18, 
EN 15); v sipu; inv. št. KFc 5718.

19. Odlomek ostenja glinene posode, okrašeno z vrezano enojno valovnico in vodoravnico (GM/NMS 19, EN 17); v sipu; 
inv. št. KFc 5719. 
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20. Gumb glinene pokrovke posode (GM/NMS 20, EN 15); v sipu; inv. št. KFc 5720.

21. Odlomek ročaja glinene posode (GM/NMS 21, EN 17); v sipu; inv. št. KFc 5721.

22. Odlomek dna glinene pode, z reliefno odtisnjenim križem v krogu (GM/NMS 22, EN 11); v sipu; inv. št. KFc 5722.

23. Polovica glinenega vretenca (GM/NMS 23, EN 14); v sipu; inv. št. KFc 5723.

24. Odlomek kamnitega brusa z luknjo dna (GM/NMS 24, EN 15); v sipu; inv. št. KFc 5724.

25. Odlomek steklene posode (GM/NMS 25, EN 15); v sipu; inv. št. KFc 5725. 

26. Odlomek stekla (GM/NMS 26, EN 15); v sipu; inv. št. KFc 5726.

27. Kos amorfnega staljenega stekla (GM/NMS 27, EN 15); v sipu; inv. št. KFc 5717.

RAZTRESENE NAJDBE (3. DEL)

Najdbe, ki spadajo v GM, a so bile 10.9. 2014 še v NMS (najdbe zunaj grobov, hranjene med kostnim gradivom, ki je bilo 
vrnjeno iz Arh. odd., pozneje v osteološkem depoju NMS (OD), nekaj najdb, povsem razpadli ostanki železnih predmetov, je 
bilo označenih s številkami (ŠT) 26, 65 »železo«, 83 »železen pred.«, 101).

1. Odlomek ustja in ostenja glinene sklede, z vodoravnim žlebičem pod robom ustja (GM/NMS, OD); v sipu; inv. št. KFc 5728.

2. Odlomek ustja in ostenja glinenega lonca, z grobo vrezano enojno valovnico (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5729.

3. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene s snopi valovnic in vodoravnic (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5730.

4. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene z dvema enojnima valovnicama (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5731.

5. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene z enojno valovnico (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5732.

6. Odlomek ustja in ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z vodoravnim razčlenjenim rebrom pod robom ustja 
(GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5733.

7. Odlomek ustja in ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z vodoravnim razčlenjenim rebrom (GM/NMS, 
OD); inv. št. KFc 5734.

8. Odlomek ustja in ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z vodoravnim razčlenjenim rebrom pod izvihanim 
ustjem (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5735.

9. Odlomek roba ustja prazgodovinske glinene posode (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5736.

10. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z vodoravnim razčlenjenim rebrom (GM/NMS, OD); inv. 
št. KFc 5737.

11. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z vodoravnim razčlenjenim rebrom (GM/NMS, OD); inv. 
št. KFc 5738.

12. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z vodoravnim razčlenjenim rebrom (GM/NMS, OD); inv. 
št. KFc 5739.

13. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z vodoravnim razčlenjenim rebrom (GM/NMS, OD); inv. 
št. KFc 5740.

14. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z ovalno bradavico (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5741.

15. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z razpotegnjeno bradavico (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5742.

16. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, okrašene z bradavičastim nastavkom (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5743.
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17. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, črne, z zglajeno površino, okrašeno s tremi vodoravnimi plitvimi 
žlebiči (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5744.

18. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode s prevrtano luknjico, okrašene z bradavičastim nastavkom (GM/
NMS, OD); inv. št. KFc 5745.

19. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, svetle, z globokimi vrezi in metličenjem okrašeno površino (GM/
NMS, OD); inv. št. KFc 5746.

20. Odlomek ostenja prazgodovinske glinene posode, črne, z metličenjem okrašeno površino (GM/NMS, OD, ŠT. 47); inv. 
št. KFc 5747.

21. Odlomek ročaja prazgodovinske glinene posode (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5748.

22. Kos ilovnatega stenskega premaza (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5749.

23. Kos ilovnatega obloge peči z ostanki brona (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5750.

24. Odlomek ostenja glinene posode, na največjem obodu okrašene s kratkimi in globokimi pokončnimi vrezi (GM/NMS, 
OD); inv. št. KFc 5751.

25. Odlomek ostenja glinene posode, okrašene s plitvo vrezanimi linijami (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5752.

26. Odlomek dna glinene posode prostoročne izdelave (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5753.

27. Odlomek ustja in ostenja glinene posode s stopničastim robom ustja; okrašena je bila z razčlenjenim vodoravnim rebrom 
(GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5754.

28. Odlomek ustja in ostenja glinene posode s širokim robom ustja, na katerem poteka s koleščkom vrezan niz; na ramenu 
je bila okrašena z vodoravnimi žlebiči (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5755.

29. Odlomek ustja in ostenja glinene posode s širokim robom ustja, na katerem potekata vodoravna žlebiča; na ramenu je 
bila okrašena s plitvimi vodoravnimi žlebiči (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5756.

30. Odlomek dna in ostenja glinene posode, narejene na hitrem vretenu (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5757.

31. Čep glinenega pokrova (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5758.

32. Majhen čep glinenega pokrova (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5759.

33. Čep z delom obrobja glinenega pokrova (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5760.

34. Odlomek obrobja glinenega pokrova (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5761.

35. Odlomka okrašene glinene pečnice (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5762.

36. Železna puščična ost (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5763.

37. Železen ključ (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5764.

38. Železen obroček (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5765.

39. Železen obroček (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5766.

40. Železen obroček (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5767.

41. Železna spona (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5768.

42. Železen kavelj (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5769.

43. Železen nož, razlomljen (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5770.
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44. Del železnega nožička (?) (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5771.

45. Železna okrogla pasna spona (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5772.

46. Železna pasna spona D-oblike (GM/NMS, OD, na priloženem lističu ŠT »101« in napis »pasna spona«); inv. št. KFc 5773.

47. Železna okrogla pasna spona (GM/NMS, OD, na priloženem lističu ŠT »26« in napis »pri pasu«); inv. št. KFc 5774.

48. Železen votel obroček (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5775.

49. Bronast sklenjen prstan, zdaj prelomljen (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5776.

50. Bronast sklenjen prstan, na obodu okrašen z nizom pikic, zdaj razlomljen na 3 dele (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5777.

51. Odlomek bronastega pločevinastega prstana, z okrašeno rombično razširitvijo (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5778.

52. Dva odlomka bronastega prstana z vzdolžnima žlebičema (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5779.

53. Dva odlomka bronastega prstana s čelno razširitvijo (GM/NMS, OD); (GM/NMS, OD); inv. št. KFc 5780.
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IZKOPAVANJA LETA 1984

ZGODNJESREDNJEVEŠKI GROBOVI

1984_z0001
Grobna jama: gl. -0,76 m
Odklon: Z-V
Vrsta grob: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: brez
Zunanji znaki:brez
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen
Lega skeleta: v hrbtni legi
Roki:nadlahtnici ležita na prsnem košu, leva podlahtnica ob telesu, desna manjka; nogi: iztegnjeni
Spol, starost:ženska, maturus II
Ostalo: lobanja leži na zatilnici, nagnjena na desno
Pridatki:
 1: lega ob levem kolku bronast obsenčnik okroglega preseka z razprtima zaključkoma in z vo-

doravno vdeto stožčasto jagodo iz modrega stekla. Jagoda ima na najširšem obodu vžlebljeno 
valovnico, v katero je bila vložena nit iz neznanega materiala ki pa je izpadla. Obsenčnik je na 
debelejšem koncu profiliran z vrezano, trikrat uvito spiralno linijo, nasprotni konec je stanjšan. 
Premer obročka 2,2 cm,deb. 0,2 – 0,1 cm, velikost jagode 1 x 0,7 cm.

1984_z0002
Grobna jama: gl. -0,72 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: brez
Zunanji znaki: brez
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen, leva stran prizadeta z 
vkopom temelja
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena čez trebuh, desna podlahtnica ni ohranjena; nogi: 
iztegnjeni, ohranjeni le stegnenici
Spol: ženska, starost: adultus I
Odnos do drugih grobov: v istem grobu nadlahtnica in 2 koželjnici 
odraslega moškega
Pridatki:
 1: lega: ob desni strani lobanje bronast obsenčnik okroglega preseka 
s premerom do 2,8 cm, deb. 0,15 cm, katerega en zaključek je ravno 
odrezan in profiliran z dvakrat spiralno uvito linijo, drug zaključek pa 
je odlomljen

 2: na desni strani pasu polovica bronastega obsenčnika okroglega preseka s premerom do 2,8 
cm, deb. 0,15 cm, en zaključek profiliran z vrezano linijo, drug je odlomljen.

1984_z0003
Grobna jama: gl. -0,72 m
Odklon:
Vrsta groba: prekopan grob posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen
Lega skeleta: neugotovljiva
Roki: le ostanki desne nadlahtnice in podlahtnice; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločen, starost: juvenis
Ostalo: lobanja v fragmentih
Odnos do drugih grobov: grobova 3a in 3b je verjetno poškodoval vkop groba 5
Pridatki: nima

1984_z0003a
Grobna jama: gl. -0,72 m
Odklon:
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Vrsta groba: prekopan grob posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen
Lega skeleta: neugotovljiva
Roki: ohranjena le leva nadlahtnica; nogi: ohranjena le desna stegnenica in odlomki golenic
Spol: moški, starost: nedoločena (odrasel)
Pridatki:
 1: desno od nadlahtnice sklenjen bronast prstan tankega polkrožnega preseka, deb. 0,1 cm, 

premer 2 cm, šir. 0,2 cm.

1984_z0004
Grobna jama: gl. -0,71 m
Odklon: neugotovljiv
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le dve golenici, ki gledata izpod temelja
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: le golenici
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločena (odrasel)
Pridatki: nima

1984_z0005
Grobna jama: gl. -0,77 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica razlomljena leži ob telesu, odlomek leve nadlahtnice tudi ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: ženska, starost: maturus
Odnos do drugih grobov: prizadet z vkopom groba 5a
Pridatki: nima

1984_z0050a
Grobna jama: gl. -0,77 m
Odklon: neugotovljiv
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: prekopani ostanki otroškega skeleta
Lega skeleta: 
Roki: ; nogi: 
Spol: starost: 
Odnos do drugih grobov: z vkopom groba 5a je bil prizadet grob 5
Pridatki: nima

1984_z0006
Grobna jama: gl. – 0,77 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop psameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena v naročje, desnica iztegnjena ob telesu; 

nogi: iztegnjeni
Spol: ženski, starost: maturus I
Odnos do drugih grobov: z vkopom groba 6 je bil prizadet grob 7
Pridatki: nima
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1984_z0007
Grobna jama: gl. -0,85 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen, od pasu navzgor izginja pod prečni zid
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena čez trebuh, desnica ni ohranjena; nogi: ohranjena le leva stegnenica (iztegnjena)
Spol: moški, starost: nedoločena (odrasel)
Odnos do drugih grobov: deloma ga je poškodoval grob 6
Pridatki: 
 1: na mestu desnega kolena poškodovan bronast obsenčnik okroglega preseka, oba zaključka 

sta odlomljena, premer (rekonstruiran) 3 x 3,5 cm, deb. 0,15 cm.

1984_z0008
Grobna jama: gl. – 0,88 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica položena v naročje, levica manjka; nogi: stegnenici iztegnjeni, golenici in mečnici 

manjkata
Spol: ženski, starost: adultus II
Ostalo: lobanja nagnjena na levo ličnico
Odnos do drugih grobov: od kolen navzdol ga je poškodoval vkop novejšega groba
Pridatki: 
 1: na desni strani lobanje bronast ulit obsenčnik okroglega preseka s presegajočima zaključkoma 

(levosučen), na obeh zaključkih in do polovice oboda je profiliran s spiralno uvito vrezano 
linijo, premer 3,4 x 3,6 cm, deb. 0,25 – 0,15 cm.

 2: pod levo ličnico obsenčnik podoben prejšnjemu, le da je en zaključek stanjšan in neprofiliran 
(desnosučen), na obod pa je horizontalno vdeta bela steklena jagoda, premer 3,5 x 3,9 cm, deb. 
0,25 – 0,1 cm.

1984_z0009
Grobna jama: gl. -0,81 m
Odklon: neugotovljiv
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: ohranjeni le ostanki lobanje
Lega skeleta: neugotovljiva
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: neugotovljiva, starost: neugotovljiva
Odnos do drugih grobov: uničen z vkopom groba 1
Pridatki: 
 1: ob desni strani lobanje polovica večjega, tankega, bronastega obsenčnika okroglega preseka, 

ohranjeni zaključek se končuje s kaveljcem, premer (rekonstruiran) 5,4 cm, deb. 0,1 cm.

1984_z0010
Grobna jama: gl. -0,81 m
Odklon: neugotovljiv
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le ostanki lobanje
Lega skeleta: neugotovljiva
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: ženski, starost: senilis
Pridatki: 
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 1: ob desni strani lobanje bronast obsenčnik ovalnega preseka (0,2 x 0,3 cm) z delno presegajo-
čima se zaključkoma (levosučen), katerih eden je stanjšan (0,1 cm), drugi pa na notranji strani 
profiliran. Polovica oboda obročka je na notranji strani narebrena. Premer 4,2 x 4,1 cm.

1984_z0010a
Grobna jama: gl. -0,81 m
Odklon: neugotovljiv
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le odlomki lobanje
Lega skeleta: neugotovljiva
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: nedoločljiva (odrasel)
Pridatki: nima

1984_z0011
Grobna jama: gl. -0,75 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: skelet leži na deski
Zunanji znaki: nima
Zasutje: v zasutju ob nogah svinjski čekan, na mestu leve nadlahtnice jelenov zob, ob desni ste-

gnenici odlomek keramike
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica položena ob telesu, levica manjka, sodeč po delih prstov je bila položena v naročje; 

nogi: iztegnjeni
Spol: ženski, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 14, ki je poškodoval grob 17, ta 

pa leži nad skeleti 41, 25 in 28.
Pridatki: 
 1: v podaljšku križnice odlomek rezila železnega noža enakomerne širine (ročaj in konica 

manjkata), dolž. 7,1 cm, šir. 1,8 cm. Na rezilu ostanki tkanine.

1984_z0012
Grobna jama: gl. -0,92 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen, le ostanki medenice in gornji del stegnenic gledajo 

izpod temeljev.
Lega skeleta: hrbtna
Roki: položeni v naročje; nogi: iztegnjeni (?)
Spol: otrok, starost: infans II
Odnos do drugih grobov: poškodoval ga je vkop novoveškega groba
Pridatki: 
 1: v naročju razlomljen bronast, trakast, nesklenjen prstan, ornamentiran z vzdolžnima vzpo-

rednima vrstama trikotnih vrezov, ob zaključku še dve pokončni liniji takih vrezov. Šir. 0,6 cm, 
premer (rekonstruiran) 2,1 cm.

 2: na medenici bronast obsenčnik okroglega preseka. Zaključka sta ravno odrezana in profilirana 
z dvakrat spiralno vrezano linijo. Premer 3,4 x 3,7 cm, deb. 0,15 cm.

1984_z0013
Grobna jama: gl. -0,77 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
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Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica manjka; 
nogi: iztegnjeni

Spol: ženski, starost: maturus II
Ostalo: lobanja leži na levi ličnici
Odnos do drugih grobov: desno stran skeleta je 

poškodoval novoveški grob
Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje bronast vlit polmesečast 

uhan z narebrenim notranjim in zunanjim robom, 
ki ga spremlja še vrezana linija. V polju lunice 
sta kot negativ v polju z jamičastim emajlom 
prikazano simetrično stoječi ptici ob vodnem izviru. Ptici sta posebej poudarjeni z vrezano-
linijo, levo ptico obdaja polje modrega emajla, med nogama jamici rdečega in zelenega, večji 
del emajla ob desni ptici je izpadel, med nogama sta jamici belega in rumenega emajla. Izvir 
jeponazorjen s pasom modrega emajla v obliki obrnjenega V ter z jamico turkiznega emajla v 
sredini. Velikost uhana 2,8 x 3,8cm.

 2: Ob desni strani lobanje uhan, zelo podoben prejšnjemu, le da je osrednji motiv močno de-
formiran, tako da sta ptici le nakazani z vrezanimi linijami, obdani z jamicami modrega emajla, 
med njima jamice zelenega emajla. Velikost 2,9 x 4,1 cm.

 3: ob levi strani lobanje, tik poleg prvega, še en vlit bronast polmesečast uhan s tremi roglji. V polju 
lunice zopet shematično upodobljen motiv dveh ptic ob vodnem izviru. Med pticama jamice belega 
in zelenega emajla, okrog njiju moder emajl. Lok uhana je deformiran, velikost 3 x 4 cm.

 4: ob desni strani lobanje še en uhan, povsem podoben prejšnjemu z ohranjenim lokom, desni 
del emajla je izpadel, levi del je zeleno-bel, srednji pa bel in rdeč. Velikost 3,2 x 4,5 cm.

1984_z0014
Grobna jama: gl. -0,87 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: sicer premaknjeni koželjnici kažeta, da sta bili roki položeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: starost: 
Ostalo: ohranjen le od pasu navzdol
Odnos do drugih grobov: prizadet z vkopom groba 11, s svojim vkopom pa je prizadel grob 17.
Pridatki: 
 1: ob ostankih prstov desne roke odlomek bronastega trakastega prstana, okrašenega z dvema 

vzporednima linijama trikotnih vrezov, ki ju prekinja dvojni navpični niz enakih vrezov. Širina 
0,7 cm, premer (rekonstruiran) 2 cm.

 2: na mestu uničene lobanje bronast obsenčnik okroglega preseka z ravno odrezanima zaključ-
koma, ki sta profilirana s po dvakrat uvito vrezano linijo. Premer 3,5 cm, deb. 0,15 cm.

 3: blizu poleg podoben obsenčnikz, ohranjeni zaključek profiliran z dvakrat uvito vrezano li-
nijo, drug zaključek je odlomljen. Na obročku je nataknjena svitkasta koščena jagoda. Premer 
obročka 3 cm, deb. 0,2 cm, premer jagode 1 cm.

1984_z0015
Grobna jama: gl. -0,85 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet, lobanja manjka
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena v naročje, desnica iztegnjena ob telesu; nogi: iztegnjeni, leva stegnenica 

premaknjena, golenici segata pod prečni zid
Spol: moški, starost: juvenis
Pridatki: 
 1: na desnem sredincu bronast trakast prstan s presegajočima zaključkoma, širina 0,4-0,5 cm, 

premer 2,2 cm.
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1984_z0016
Grobna jama: gl. -0,85 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjeno okostje
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: segata pod zidan podstavek
Spol: moški, starost: adultus II
Pridatki: nima

1984_z0017
Grobna jama: gl. -0,91 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: pod desno nogo ostanki deske
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: leži na levem boku
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: senilis
Odnos do drugih grobov: leži nad skeleti 41, 25 in 28, poškodoval pa ga je grob 14.
Pridatki: 
 1: na desni dlani odlomek bronastega obsenčnika z dvakrat profiliranim 

zaključkom, dolž. odlomka 2,2 cm, deb. 0,25 cm.

1984_z0018
Grobna jama: gl. -0,96 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: izpod profila segajo le medenica in nogi
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista najdeni; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: maturus
Pridatki: nima

1984_z0019
Grobna jama: d. 1,55 m, š. 0,38 – 0,46 m, gl. -0,98 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima

Zasutje: v zasutju odlomek stekla
Ohranjenost skeleta: deloma in zelo slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: golenici iztegnjeni
Spol: nedoločen, starost: nedoločena (odrasel)
Odnos do drugih grobov: deloma leži nad grobom 29
Pridatki: 
 1: na rebrih ob desni strani poškodovan odlomek obsenčnika okroglega preseka z enkrat pro-

filiranim zaključkom, premer (rekonstruiran) 2,3 cm, deb. 0,2 cm.

1984_z0020
Grobna jama: gl. -1,03 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet, lobanja sega pod zidan podstavek
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Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica položena v naročje; nogi: iztegnjeni
Spol: ženski, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: golenici mu je uničil vkop groba 21
Pridatki: 
 1: ob desni strani lobanje bronast obsenčnik ovalnega preseka (0,3 x 0,2 cm) z zaobljenima 

zaključkoma (levosučen), premer 5 x 5,5 cm.
 2: na desnici srebrn, ulit, sklenjen prstan pravokotnega preseka, premer 2,2 cm.

1984_z0021
Grobna jama: gl. -0,99 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokp posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet, levi bok sega pod zidan 

podstavek
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 20, leži pa 

pod grobom 26
Pridatki: nima

1984_z0022
Grobna jama: gl. -0,95 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le ostanki prsnega koša, ostalo 
sega pod zidan podstavek

Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista vidni
Spol: starost: 
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 30
Pridatki: 
 1: ob levi strani uničene lobanje bronast obsenčnik okroglega preseka z ravno odsekanima 

zaključkoma, ki sta profilirana z dvakrat spiralno uvito vrezano linijo. Na obsenčnik je na-
taknjena modra steklena svitkasta jagoda. Premer obsenčnika 3,6 cm, deb. 0,15 cm, premer 
jagode 0,7 cm.

 2: takoj zraven obsenčnik, povsem podoben prejšnjemu. Premer 3,4 cm, deb. 0,15 cm, 
premer jagode 0,6 cm.

1984_z0023
Grobna jama: d. 1,8 m, š. 0,4 m, gl. -0,98 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob telesu, leva podlahtnica manjka; nogi: iztegnjeni, golenici pre-

maknjeni
Spol: ženski, starost: senilis
Odnos do drugih grobov: leži pod grobom 32
Pridatki: nima

1984_z0024
Grobna jama: gl. -0,93 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
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Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet, od kolen navzdol sega 
pod prečni zid, manjka lobanja in obe podlahtnici s koželjnicama
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: maturus I
Pridatki: nima

1984_z0025
Grobna jama: gl. -1,02 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima

Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in dobro ohranjen skelet, lobanja v sledovih leži na zatilnici
Lega skeleta: hrbtna
Roki: rahlo pokrčeni, dlani v naročju; nogi: iztegnjeni
Spol: ženski, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 28
Pridatki: 
 1: na temenu bronast prstan z drobnim lokom D-preseka, ki se na gornjem delu splošči in stika. 

Premer 2,4 cm.

1984_z0026
Grobna jama: gl. -1,01 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, le desna noga in medenica
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjena 
Spol: ženski, starost: juvenis
Odnos do drugih grobov: leži nad grobom 21
Pridatki: 

1984_z0027
Grobna jama: š. 0,4 do 0,48 m, gl. -0,98 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ob desni strani skeleta večja skala, ki tvori rob grobne jame
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica manjka; nogi: ohranjeni le stegnenici 
(iztegnjeni)

Spol: otrok, starost: infans I
Odnos do drugih grobov: leži nad grobom 34
Pridatki: 
 1: ob skeletu manjši bronast obsenčnik okroglega preseka z enim zašiljenim in drugim enkrat 

profiliranim zaključkom. Zaključka sta razprta, premer 2 cm, deb. 0,1 cm.

1984_z0028
Grobna jama: gl. -1,01 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, ohranjena je le leva polovica
Lega skeleta: hrbtna
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Roki: iztegnjena; nogi: iztegnjena
Spol: ženski, starost: maturus I
Ostalo: lobanja v fragmentih leži na levi ličnici
Odnos do drugih grobov: desno polovico mu je s svojim vkopom uničil grob 25
Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje srebrn obsenčnik okroglega preseka z nekoliko presegajočima (levo-

sučen), enkrat profiliranima zaključkoma. Premer 3 x 3,3 cm, deb. 0,15 cm.
 2: na desni strani lobanje obsenčnik, povsem podoben prejšnjemu, le oblika je deformirana. 

Premer 2,9 x 4,1 cm, deb. 0,15 cm.
 3: na levi strani lobanje bronast obsenčnik okroglega preseka, oblika deformirana, zaključka 

razprta in enkrat profilirana. Premer 3,8 x 4,2 cm, deb. 0,15 cm.

1984_z0029
Grobna jama: gl. -0,97 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: okostje je bilo prekrito z desko, ob levem kolenu večji kamen
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma a dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena v naročje, desnica manjka; nogi: iztegnjeni, desna golenica fragmentirana
Spol: ženski, starost: adultus II
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval več starejših grobov, katerih kosti 

so potisnjene ob desno stran okostja 29 – označene kot prekop 33. Grob 29 je bil prizadet z 
vkopom groba 19.

Pridatki: 
 1: nad levo ramo manjši bronast obsenčnik okroglega preseka z razprtima, enkrat profiliranima 

zaključkoma. Premer 2,1 x 1,7 cm, deb. 0,15 cm.

1984_z0030
Grobna jama: gl. -0,97 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, le leva rama z lopatico, nadlahtnico in 

nekaj rebri
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločen, starost: nedoločna (odrasel)
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom ga je poškodoval grob 22
Pridatki: nima

1984_z0031
Grobna jama: š. 0,50 m, gl. -1,02 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, le desna podlahtnica, lopatica, 

ključnica in nekaj reber
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: nedoločljiva (odrasel)
Odnos do drugih grobov: leži pod grobom 36
Pridatki: nima

1984_z0032
Grobna jama: gl. – ni dokumentirana
Odklon: Z - V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
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Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, le deli prsnega koša z levo nadlahtnico
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni, le leva nadlahtnica; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Pridatki: nima

1984_z0033 - prekop
Grobna jama: gl. -
Odklon: 
Vrsta groba: prekop pretežno dolgih kosti, najmanj 4 osebe
Grobna konstrukcija: 
Zunanji znaki: 
Ohranjenost skeleta: 
Lega skeleta: 
Roki: ; nogi: 
Spol: 2 ženska, 1 moški, 1 otrok starost: 
Odnos do drugih grobov: prekopano ob vkopu groba 29
Pridatki: nima

1984_z0034
Grobna jama: d. 1,65 m, š. 0,35-0,50 m, gl. -1,03 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ob desni strani skeleta večja skala, skelet leži na deski
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: skoraj v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: ženski, starost: maturus I
Odnos do drugih grobov: leži pod grobom 27, lobanjo mu je uničil vkop 

groba 36
Pridatki: 
 1: ob levi strani (neohranjene) lobanje bronast obsenčnik okroglega preseka z razprtima, enkrat 

profiliranima zaključkom. Premer 3,7 cm, deb. 0,25 – 0,3 cm.
 2:ob desni strani obsenčnik, povsem podoben prejšnjemu, le da se zaključka stikata. Premer 

3,6 cm, deb. 0,3 cm.

1984_z0035
Grobna jama: gl. -
Odklon: nedoločljiv
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le ostanki skeleta
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Odnos do drugih grobov: verjetno poškodovan z vkopom groba 25
Pridatki: nima

1984_z0036
Grobna jama: gl. -0,98 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet z močno dislociranimi kostmi
Lega skeleta: hrbtna
Roki: fragmentirani, iztegnjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: otrok, starost: infans II
Pridatki: nima
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1984_z0037
Grobna jama: š. 0,50 m, gl. -1,05 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: skelet pokrit z desko, grobna jama vsekana v konglomerat, ob sev. 

Strani obložena s posameznimi kamni
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, sega pod stranski podstavek.
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: senilis
Pridatki: nima

1984_z0038
Grobna jama: š. 0,40 m, gl. -1,00 m
Odklon: Z-V (?)
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: skelet leži na deski, za lobanjo po-
konci postavljen ploščat kamen
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le v sledovih ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: ženski, starost: nedoločljiva (odrasel)
Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje bronast obsenčnik okroglega preseka 
z rahlo razprtima, enkrat profiliranima zaključkoma. Premer 3,3 
x 3,5 cm, eb. 0,2 cm.
 2: ob desni strani lobanje obsenčnik, povsem podoben 
prejšnjemu, le da sta zaključka zaradi deformiranosti obročka 
nekoliko bolj razprta. Premer 3,1 x 3,6 cm, deb. 0,2 cm.

1984_z0039
Grobna jama: d. 1,70 m, gl. -1,06 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, vidna je le desna stran, ostalo sega pod 

oltarni podstavek
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica ni ohranjena,levica ni vidna; nogi: iztegnjeni
Spol: nedoločen, starost: juvenis (?)
Pridatki: 
 1: na desni strani medenice bronast trakast prstan z dvema vzdolžnima žlebičema, zaključka 

speta z zakovico. V žlebičih niz kratkih pokončnih zarez. Premer 2,1 cm, šir. 0,5 cm.

1984_z0040
Grobna jama: gl. -0,93 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, od pasu navzdol sega 
pod prečni zid
Lega skeleta: hrbtna

Roki: desnica iztegnjena ob telesu, levica ni ohranjena; nogi: nista vidni
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Pridatki: nima
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1984_z0041
Grobna jama: d. 1,60 m, š. 0,42-0,50 m, gl. -1,04 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ob desni strani in pod skeletom ostanki deske
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma a dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob telesu, levica položena v naročje; nogi: ohranjeni le deli stegnenic
Spol: ženski, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: leži pod grobovoma 17 in 25
Pridatki: 
 1: na levici v funkciji prstana majhen obsenčnik okroglega preseka z enim zašiljenim in 

drugim enkrat profiliranim zaključkom. Premer 2,5 cm, deb. 0,1 cm.

1984_z0042
Grobna jama: d. 1,5 m, gl. -1,01 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, domala v celoti sega 
pod južni profil
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu; nogi: nista vidni
Spol: moški, starost: senilis
Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje vlit polmesečast uhan. Okras spominja na stiliziran 
motiv dveh simetrično postavljenih ptic ob vodnem izviru, ozadje predstavlja rdeč 
emajl ob gornjem robu in bel emajl na levi, na desni je emajl izpadel. Polmesec 
tekoče prehaja v lok, i je deloma odlomljen. Velikost 3,5 x 2,5 cm.

1984_z0043
Grobna jama: gl. -1,06 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika

Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le stegnenica ob severnem profilu
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: maturus II
Pridatki: 
 1: ob nogi trakast prstan s presegajočima zaključkoma, okrašen z vzporednima nizoma 

kratkih vrezov, ki ju prekinja navpični niz kratkih vrezov. Premer 2,2 cm, šir. 0,6 cm.

1984_z0044
Grobna jama: š. 0,58 m, gl. -1,01 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet – le prsni koš
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: maturus II
Pridatki: nima

1984_z0045
Grobna jama: gl. -1,05 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
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Grobna konstrukcija: nima 
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le ostanki otroškega skeleta
Lega skeleta: hrbtna
Roki: lega nedoločljiva; nogi: lega nedoločljiva
Spol: otrok, starost: infans I
Pridatki: nima

1984_z0046
Grobna jama: gl. -1,11 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima

Ohranjenost skeleta: le desna roka, ostalo sega pod severni profil
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena; nogi: nista vidni
Spol: starost: 
Pridatki: 
 1: na roki bronast vlit prstan rombičnega preseka z nekoliko stanjšanima, rahlo razprtima 

zaključkoma. Premer 2,4 cm.

1984_z0047
Grobna jama: š. 0,40 m, gl. -1,02 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, od prsnega koša 

navzdol sega pod prečni zid
Lega skeleta: hrbtna
Roki: podlahtnici nista vidni; nogi: nista vidni
Spol: neugotovljen, starost: neugotovljena (odrasel)
Pridatki: nima

1984_z0048
Grobna jama: d. 1,80 m, š. 0,70 – 0,80 m, gl. -1,17 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: izrazito velika grobna jama,ob severnem robu grobne 

jame ostanki kamnite obloge, južni rob posegel v prazgodovinski vkop
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: nedoločljiv, starost: juvenis
Ostalo: lobanja leži na levi ličnici
Odnos do drugih grobov: leži nad skeletom 49 (etažni grob?)
Pridatki: nima

1984_z0049
Grobna jama: d. 1,50 m, š. 0,60-0,70 m, gl. -1,37 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: glede na velikost skeleta izrazito velika grobna jama, delno 

vsekana v konglomerat, delno obložena s kamenjem, skelet pokrit z desko
Zunanji znaki: nima
Zasutje: v zasutju odlomki prazgodovinske keramike
Ostalo: tudi pod skeletom še prazgodovinska plast z odlomki keramike, sterilna 

osnova šele na gl. 1,60 m, kotanja z grobovoma 48 in 49 je bila verjetno 
vidna že pred pokopom.
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Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica položena čez trebuh; nogi: iztegnjeni
Spol: otrok, starost: infans I
Ostalo: lobanja nagnjena na levo ličnico
Odnos do drugih grobov: leži pod skeletom 48 (etažni grob?)
Pridatki: nima

1984_z0050
Grobna jama: d. 1,00 m, š. 0,30 – 0,40 m, gl. -1,35 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: grobna jama delno obložena s 
kamenjem, zlasti ob lobanji, kjer so ploščati kamni 
postavljeni pokončno in se naslanjajo na prečni zid.
Zunanji znaki: nima
Zasutje: odlomek prazgodovinske keramike
Ostalo: grob je starejši od najstarejšega maltnega 
tlaka in njegove ilovnate izravnave (ni ju prebil s 
svojim vkopom)
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica položena 
v naročje; nogi: iztegnjeni

Spol: otrok, starost: infans I
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Pridatki: nima

1984_z0051
Grobna jama: d. 0,80 m, š. 0,40 m, gl. -
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, dislocirane posamezne kosti
Lega skeleta: hrbtna
Roki: premaknjeni; nogi: premaknjeni
Spol: otrok, starost: infans II
Odnos do drugih grobov: poškodovan z vkopom novoveškega groba
Pridatki: 
 1: ob desni strani desne petnice železen nož, trn kolenčasto prehaja v rezilo, katerega hrbet je 

rahlo usločen, ostrina pa se uvija proti konici. Dolž. noža 11,5 cm, dolž. trna 3,5 cm, največja 
šir. rezila 1,8 cm.

1984_z0052
Grobna jama: d. 1,30 m, š. 0,50 m, gl. -1,46 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: razmeroma velika grobna jama, ob glavi deloma obložena s kamenjem, 

severni rob predstavlja živa skala
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ohranjeni le nadlahtnici; nogi: iztegnjeni
Spol: otrok, starost: infans I
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Pridatki: nima

1984_z0053
Grobna jama: d. 2,00 m, š. 0,80 m, gl. -1,82 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
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Grobna konstrukcija: izjemno velika grobna jama, severna stranica še v celoti 
ohranjena in v višini 50 – 60 cm zložena v 3 pravilnih vodoravnih vrstah 
iz kamenja s poravnanim notranjim licem. Zlasti SZ vogal je pravilno 
pravokotno oblikovan 

Zunanji znaki: nima
Zasutje: nekaj odlomkov keramike, več koščkov oglja, kosi ometa oz. mal-

tnega tlaka
Ostalo: kaže, da grob ni bil intakten. Dislocirane kosti nakazujejo, da bi bil 

grob lahko sicer starejši od cerkvenega maltnega tlaka, da pa so kosi tega 
tlaka prišli v zasutje s kasnejšim posegom v grob.

Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, močno dislocirani deli
Lega skeleta: hrbtna (?)
Roki: prvotna lega neugotovljiva; nogi: prvotna lega neugotovljiva
Spol: neugotovljiv, starost: neugotovljiva
Ostalo: lobanja v položaju, kot da bi bila podložena s kamnom (teme vodoravno)
Pridatki: nima

1984_z0054
Grobna jama: gl. -1,19 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet, 
od sredine prsnega koša navzdol sega pod prečni zid
Lega skeleta: hrbtna

Roki: podlahtnici nista vidni; nogi: nista vidni
Spol: ženski, starost: senilis
Ostalo: lobanja nagnjena na levo ramo
Pridatki: nima

1984_z0055
Grobna jama: gl. -1,18 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima

Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, od sredine prsnega koša navzdol sega pod 
prečni zid

Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista vidni; nogi: nista vidni
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Ostalo: lobanja ni ohranjena
Pridatki: nima

1984_z0056
Grobna jama: gl. -1,11 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet (le ostanki)
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni (le desna nadlahtnica); nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 67, njega pa je z vkopom poško-

doval grob 57
Pridatki: nima

1984_z0057
Grobna jama: gl. -1,12 m
Odklon: Z-V
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Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ohranjena le desnica, položena na bok; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grobova 56 in 67
Pridatki: nima

1984_z0058
Grobna jama: gl. -1,07 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, le ostanki prsnega koša
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Odnos do drugih grobov: leži nad grobom 59
Pridatki: nima

1984_z0059
Grobna jama: gl. -1,23 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: položeni v naročje; nogi: iztegnjeni
Spol: ženski, starost: maturus II
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: leži pod grobom 58
Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje bronast obsenčnik s stikajočima, enkrat profiliranima zaključkoma. 

Premer 3,3 x 3,5 cm, deb. 0,15 cm
 2: ob desni strani lobanje obsenčnik, podoben prejšnjemu,le da sta zaključka profilirana s po 

dvakrat uvito vrezano linijo. Premer 3,3 x 3,5 cm, deb. 0,15 cm.
 3: na desnici bronast prstan z nastavkom, v katerem je zelenkasta (prvotno ?) steklena jagoda. 

Obroč prstana je ozkega, ploskega D preseka, ob prehodu v nastavek na vsaki strani zarezan 
s po dvema vrezoma in z vzdolžnim vrezom po sredini. Premer 2,3 cm, premer nastavka 1,1 
cm, širina obroča 0,3 cm.

1984_z0060
Grobna jama: gl. -1,19 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: položeni v naročje; nogi: desna ni ohranjena , leva iztegnjena
Spol: ženski, starost: adultus I
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 80, njega pa je poškodoval vkop 

groba 59
Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje bronast obsenčnik okroglega preseka s po trikrat profiliranima, rahlo 

razprtima zaključkoma. Premer 3,4 cm, deb. 0,2 – 0,3 cm
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1984_z0061
Grobna jama: gl. -1,16 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, od prsnega koša navzgor ga je prizadel vkop 

zidane grobnice
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: nedoločljiv, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: prizadel ga je vkop zidane grobnice s skeletom 87
Pridatki: nima

1984_z0062
Grobna jama: gl. -0,89 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet z dislociranimi deli
Lega skeleta: hrbtna
Roki: podlahtnici nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: otrok, starost: infans II
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: leži nad zidano grobnico s skeletom 87
Pridatki: nima

1984_z0063
Grobna jama: gl. -1,00 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjeni ostanki skeleta
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: otrok, starost: infans I
Odnos do drugih grobov: leži nad zidano grobnico s skeletom 87
Pridatki: nima

1984_z0064
Grobna jama: gl. -1,04 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Zasutje: več odlomkov keramike, pooglenel plod
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: položeni v naročje; nogi: ohranjena le desna stegnenica
Spol: ženski, starost: maturus I
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom ga je poškodoval grob 83
Pridatki: 
 1: ob desnem kolenu keramično vretence
 2:na medenici drobec železa

1984_z0065
Grobna jama: gl. -0,92 m
Odklon: Z-V (?)
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
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Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjeni ostanki skeleta, le kosti nog
Lega skeleta: hrbtna (?)
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni (?)
Spol: ženski, starost: adultus II
Pridatki: 
 1: ob nogah bronast sklenjen prstan ploskega D preseka s puncirano valovnico na obodu. Premer 

2,1 cm

1984_z0066
Grobna jama: gl. -1,18
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ohranjena le desna nadlahtnica; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: nedoločljiva (odrasel)
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom ga je poškodoval grob 67
Pridatki: nima

1984_z0067
Grobna jama: gl. -1,17 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: skoraj v celoti in dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: juvenis
Odnos do drugih grobov: leži pod skeletom 57, s svojim vkopom je poškodoval skelet 66
Pridatki: nima

1984_z0068
Grobna jama: gl. -1,11 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, od kolkov navzdol sega pod oltarni podstavek
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica položena na bok, leva podlahtnica manjka; nogi: nista vidni
Spol: ženski, starost: nedoločljiva (odrasel)
Pridatki: nima

1984_z0069
Grobna jama: gl. -1,26 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, od pasu navzdol sega pod vzhodni profil
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ohranjena le desna nadlahtnica; nogi: nista vidni
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Pridatki: nima

1984_z0070
Grobna jama: gl. -1,12 m
Odklon: Z-V
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Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet, od kolkov navzdol sega pod temelje oltarja
Lega skeleta: hrbtna
Roki: položeni v naročje; nogi: nista vidni
Spol: moški, starost: maturus II
Pridatki: nima

1984_z0071
Grobna jama: gl. -1,10 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: severno stranico grobne jame predstavlja zid 
druge faze cerkve
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, od kolkov navzdol 
ga je uničil vkop zidane grobnice
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica manjka; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: senilis
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 81, 
njega pa je poškodoval vkop zidane grobnice s skeletom 87.

Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje manjši obsenčnik okroglega preseka z enim zaobljenim in drugim 

ravno odsekanim zaključkom. Zaključka sta razprta, oblika obsenčnika nepravilna, premer do 
1,3 cm, deb. 0,2 cm.

 2: na desni strani lobanje obsenčnik, povsem podoben prejšnjemu. Premer 1,5 cm, deb. 0,2 cm.

1984_z0072
Grobna jama: gl. -0,97 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, leva stran in noge uničene
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob telesu, levica ni ohranjena; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: juvenis
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 83, njega pa je poškodoval vkop 

groba 84
Pridatki: nima

1984_z0073
Grobna jama: gl. -1,18 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le ostanki deloma in slabo ohranjenega skeleta
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ohranjen le del desne nadlahtnice; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločen, starost: senilis
Pridatki: 
 1: ob levi strani ostankov lobanje večji bronast obsenčnik okroglega preseka z rahlo presega-

jočima, enkrat profiliranima zaključkoma, premer 4,5 cm, deb. 0,4 cm.
 2: 15 cm severneje drug obsenčnik, povsem podoben prejšnjemu, premer 4,5 cm, deb. 0,4 cm.

1984_z0074
Grobna jama: gl. -0,98 m
Odklon: Z-V
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Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: ostanki otroškega skeleta
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: otrok, starost: infans I
Odnos do drugih grobov: leži nad zidano grobnico, poškodoval ga je vkop groba 62
Pridatki: nima

1984_z0075
Grobna jama: gl. -1,30
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, le desna noga in leva 
stegnenica,ostalo sega pod prečni zid
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni
Spol: otrok, starost: infans II
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 76
Pridatki: 

1984_z0076
Grobna jama: gl. -1,34 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, od pasu navzgor sega pod prečni zid
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ostanki desne podlahtnice in koželjnice položeni v naročje; nogi: ohranjena le desna stegnenica
Spol: moški, starost: maturus I
Odnos do drugih grobov: poškodoval ga je vkop groba 75
Pridatki: nima, le sledovi zelene patine na desni podlahtnici

1984_z0077
Grobna jama: gl. -1,34
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le golenici in mečnici, ki segajo izpod prečnega zidu
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: nedoločljiva (odrasel)
Pridatki: nima

1984_z0078
Grobna jama: gl. -1,28 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le golenici, ki segata izpod prečnega zidu
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Pridatki: nima
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1984_z0079
Grobna jama: gl. -1,19 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjeno okostje, le prsni koš in obe nadlahtnici, ostalo 

sega pod temelje oltarja
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ohranjeni le nadlahtnici; nogi: nista ohranjeni
Spol: ženski, starost: nedoločljiva (odrasel)
Odnos do drugih grobov: deloma leži pod grobom 58
Pridatki: nima

1984_z0080
Grobna jama: gl. -1,18 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, ohranjen je le del prsnega koša in desna 

nadlahtnica
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ohranjena je le desna nadlahtnica; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: juvenis
Odnos do drugih grobov: s svojima vkopoma sta ga prizadela grobova 60 in 61
Pridatki: nima

1984_z0081
Grobna jama: gl. -1,08
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma a dobro ohranjen skelet, uničen od pasu navzdol
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob telesu, levica ni ohranjena; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: maturus I
Ostalo: lobanja v fragmentih leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom ga je uničil grob 71
Pridatki: nima

1984_z0082
Grobna jama: gl. -0,93 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima, severno stranico grobne jame predstavljajo cerkveni temelji
Zunanji znaki: nima

Ohranjenost skeleta: skoraj v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: adultus II
Ostalo: lobanja poškodovana leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 85
Pridatki: nima

1984_z0083
Grobna jama: gl. -1,09 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
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Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet, leva stran uničena
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob telesu, levica ni ohranjena; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: maturus I
Ostalo: lobanja leži na levi ličnici
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom ga je poškodoval grob 72
Pridatki: nima

1984_z0084
Grobna jama: gl. -1,08 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: skoraj v celoti in dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: položeni v naročje; nogi: nekoliko pokrčeni
Spol: otrok, starost: infans II
Odnos do drugih grobov: leži pod grobom 72
Pridatki: nima

1984_z0085
Grobna jama: gl. -0,94
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom ga je poškodoval grob 82
Pridatki: nima

1984_z0086
Grobna jama: gl. -1,37 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: severno steno grobne jame predstavlja cerkveni zid 
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: nedoločljiv, starost: juvenis
Ostalo: lobanja nagnjena na levo
Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje bronast obsenčnik okroglega preseka z enim ravno odrezanim in 

drugim zašiljenim zaključkom. Zaključka se stikata, premer 2,4 x 2,7 cm, deb. 0,15 cm. Na 
obroček je nataknjena jagoda iz sivega stekla, okrašena z vijugami iz živorumene steklene 
niti. Velikost jagode 1 x 0,7 cm.

1984_z0087
Grobna jama: gl. -1,26 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: skelet leži v grobnici, prislonjeni ob cerkvene temelje, zidani iz večjih 

lomljencev s skrbno poravnavano notranjo fronto. Notranja velikost grobnice 0,60-0,70 m 
x 1,90-2,00 m. Skelet je očitno zadnji pokop v tej grobnici

Zunanji znaki: nima (?)
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica v naročju; nogi: iztegnjeni
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Spol: ženski, starost: adultus II
Ostalo: lobanja dislocirana
Odnos do drugih grobov: v grobnici so bili k severni steni 

potisnjeni ostanki skeletov 88 in 88a, vkop grobnice pa je 
poškodoval grobove 71 in 61

Pridatki: 
 1: med koleni bronast obsenčnik okroglega preseka s sti-

kajočima se, ravno odsekanima zaključkoma. Premer 2,5 
x 2,7 cm, deb. 0,15 cm

 2: na istem mestu deformiran odlomek srebrnega obsenčnika 
okroglega preseka z enim ravno odlomljenim in drugim v 
sploščeno zanko zavitim zaključkom, deb. 0,1 cm. Ni jasno, 
kateremu skeletu v grobnici sta pripadala obsenčnika.

1984_z0088 in 1984_z0088a 
Grobna jama: gl. -1,24
Odklon: neugotovljiv
Vrsta groba: prekop dveh skeletov
Grobna konstrukcija: ostanki skeletov ležijo ob sev. Robu 

zidane grobnice, v kateri je pokopan skelet 87
Zunanji znaki: nima (?)
Ohranjenost skeleta: prekop dveh skeletov
Lega skeleta: neugotovljiva
Roki: prvotna lega neugotovljiva; nogi: prvotna lega neugotovljiva
Spol: nedoločljiv in otrok, starost: nedoločljiva (odrasel) in 

infans I
Odnos do drugih grobov: prekopana ob vkopu skeleta 87
Pridatki: morda pripadajo pridatki, opisani pri grobu 87, tema 

dvema skeletoma.

1984_z0089
Grobna jama: gl. -1,20 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohra-
njen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica položena vnaročje; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: adultus II
Odnos do drugih grobov: deloma leži nad skeletom 92
Pridatki: nima

1984_z0090
Grobna jama: gl. -1,22 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima, leži nad temelji najstarejše cerkve, severni rob grobne jame predsta-

vljajo temelji druge cerkve
Zunanji znaki:nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: položeni v naročje; nogi: ohranjeni le stegnenici (iztegnjeni)
Spol: moški, starost: maturus II
Ostalo: lobanja leži na zatilnici, nagnjena nekoliko na desno
Pridatki: 

1984_z00 91
Grobna jama: gl. -1,27 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
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Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet, desna polovica sega pod temelje oltarja
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena v naročje, desnica ni vidna; nogi: golenici nista ohranjeni
Spol: moški, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: leži delno nad skeletom 92
Pridatki: 

1984_z0092
Grobna jama: gl. -1,39 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: okostje leži na deski, ki je pravilne pravokotne oblike
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: skoraj v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: starost: 
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: leži delno pod grobovoma 91 in 89
Pridatki: nima

1984_z0093
Grobna jama: gl. -1,20 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: leži na temeljih 
najstarejše cerkve
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le slabo ohranjeni 
ostanki skeleta
Lega skeleta: neugotovljiva
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: maturus II
Pridatki:
 1: na ohranjenem členku prsta razlomljen trakast srebrn pr-
stan s tremi vzdolžnimi rebri, ki se je očitno spenjal z zakovico, 

v žlebičih vrezana cik-zak linija. Premer (rekonstruiran) 2,3 cm, širina 0,4 cm.
 2: blizu poleg manjši bronast obsenčnik okroglega preseka z razprtima zaključkoma, katerih 

eden je enkrat profiliran, drugi pa zašiljen. Premer 2,4 cm, deb. 0,1 cm.

1984_z0094
Grobna jama: gl. -1,24 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Zasutje: v zasutju groba, ob lobanji, odlomek ustja keramičnega lonca, velikost črepinje 4 x 3,1 cm
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: golenici nista ohranjeni
Spol: otrok, starost: infans II
Odnos do drugih grobov: skelet je bil deloma poškodovan z vkopom groba 99, leži pa nad ske-

letoma 101 in 103
Pridatki: nima

1984_z0095
Grobna jama: gl. -1,36 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
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Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob skeletu,levica položena v naročje; nogi: iztegnjeni
Spol: ženski, starost: adultus II
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: skelet leži pod skeletom 79 in nad skeletom 108
Pridatki: 
 1: v naročju železen vrtilni ključ s sploščenim obročastim ročajem, okroglim steblom in 

ploščato, slabo razčlenjeno brado. Dolž. 11 cm, presek stebla 0,8 cm, velikost brade 2,6 x 
2,5 cm.

1984_z0096
Grobna jama: gl. -1,26
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le v sledovih in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica v fragmentih iztegnjena ob telesu, levica ni ohranjena; 
nogi: nista ohranjeni
Spol: nedoločljiv, starost: adultus II
Pridatki: nima

1984_z0097
Grobna jama: gl. -1,12 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima –le ob nogah večji kamen
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: nedoločjiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Odnos do drugih grobov: skelet leži pod skeletom 85 in nad skeletom 106
Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje bronast obsenčnik okroglega preseka s stikajočima se, ravno odrezanima 

zaključkoma, ki sta profilirana z dvakrat uvito vrezano linijo. Premer 3,1 cm, deb. 0,15 cm.
 2: ob desni strani lobanje obsenčnik, povsem podoben prejšnjemu, premer 3,2 cm, deb. 0,2 cm.

1984_z0098
Grobna jama: gl. -1,24 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: med dvema temeljema oltarjev vidna le medenica z delom 
desne podlahtnice in koželjnice ter gornjim delom stegnenic
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica položena v naročje; nogi: nista vidni

Spol: moški, starost: maturus II
Pridatki: nima

1984_z0099
Grobna jama: gl. -1,18 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet,le kosti prsnega koša
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Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: moški, starost: maturus II
Odnos do drugih grobov: leži nad grobovi 94, 101 in 103
Pridatki: nima

1984_z0100
Grobna jama: gl. -1,43 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica položena v naročje, levica ni ohranjena; nogi: koleni nekoliko pokrčeni proti severu
Spol: ženski, starost: maturus II
Pridatki: nima

1984_z0101
Grobna jama: gl. -1,44 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena v naročje, desnica iztegnjena ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: maturus I
Ostalo: lobanja poškodovana leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: leži pod skeletoma 94 in 99
Pridatki: nima

1984_z0102
Grobna jama: gl. -1,43 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: skoraj v celoti dobro ohranjen skelet, manjkata 
le leva golenica in mečnica

Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob telesu, levica položena v naročje; nogi: iztegnjeni
Spol: ženski, starost: maturus I
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom ga je poškodoval grob 101. Skelet 102 pa je 

očitno s svojim vkopom močno prizadel nek drug grob (102a ?), od katerega 
je ostala le leva stegnenica in del medenice.
Pridatki: 
 1: ob levi strani lobanje obsenčnik okroglega preseka s stikajočima se, 
po enkrat profiliranima zaključkoma. Premer 4,4 x 4,6 cm, deb. 0,2 cm.
 2: ob desni strani lobanje obsenčnik, povsem podoben prejšnjemu. 
Premer 4,4 x 4,6 cm, deb. 0,2 cm
 3: na desnici bronast prstan z obročem ploskega D preseka in s splošče-
nim zgornjim delom. Na njem je bil očitno še nastavek, ki pa je propadel. 
Na obroču so na obeh straneh razširitve prečne zareze. Premer 2,3 – 2,1 cm, 
šir. obroča 0,35 cm.

1984_z0103
Grobna jama: gl. -1,44 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
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Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob telesu, levica ni ohranjena; nogi: iztegnjeni, golenici in mečnici 

nista ohranjeni
Spol: ženski, starost: adultus I
Ostalo: lobanja nagnjena na desno ličnico
Odnos do drugih grobov: leži pod skeletoma 99 in 94
Pridatki: nima

1984_z0104
Grobna jama: gl. -1,28 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le golenici med dvema oltarnima podstavkoma
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni
Spol: nedoločljiv, starost: nedoločljiva (odrasel)
Pridatki: nima

1984_z0105
Grobna jama: gl. -1,35 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ob robu grobne jame posamezni večji kamni
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: med dvema oltarnima podstavkoma ohranjen le del skeleta
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica ni ohranjena; nogi: iztegnjeni (desna golenica in 

mečnica nista vidni)
Spol: moški, starost: maturus I
Pridatki: nima

1984_z0106
Grobna jama: d. 1,60 m, š. 0,40 m, gl. -1,29 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: grobna jama na južni strani obložena z dvema 
večjima in dvojno vrsto manjših kamnov, severna stran se naslanja 
na temelje najstarejše cerkve
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: položeni na boke; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: maturus II
Ostalo: lobanja nagnjena na desno ličnico
Pridatki: nima

1984_z0107
Grobna jama: d. 1,50 m, š. 0,70 m, gl. -1,73 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: glede na otroški skelet izjemno velika grobna jama, 
stene obložene s kamenjem, ki se na severni strani naslanja na temelje 
najstarejše cerkve. Okostje je bilo v celoti prekritoz desko 
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni, dislocirani
Spol: otrok, starost: infans II
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Ostalo: lobanja poškodovana leži na zatilnici
Pridatki: 
 1: okrog lobanje ostanki ogrlice, ki so jo sestavljale:
nekoliko poškodovana dvojnosvitkasta jagoda iz temno modrega 

stekla, vzdolžno rahlo narebrena, velikost 0,8 x 0,6 cm;
svitkasta jagoda in svetlo modrega stekla, velikost 0,5 x 0,4 cm
jagoda, podobna prejšnji
jagoda, podobna prejšnji
jagoda, podobna prejšnji
manjša svitkasta jagoda iz rumenega, poroznega stekla, velikost 

0,5 x 0,25 cm
manjša svitkasta jagoda iz temno modrega stekla, velikost 0,5-0,4 

x 0,2-0,15 cm
jagoda, podobna prejšnji
majhna svitkasta jagoda iz svetlo modrega stekla, velikost 0,4 x 

0,15 cm
majhna svitkasta jagoda iz zelenega stekla, velikost 0,3 x 0,1 cm
majhna svitkasta jagoda iz temno modrega stekla, velikost 0,3 x 

0,1 cm

1984_z0108
Grobna jama: d. 2,50 m, š. 1,10 m, gl. -1,67 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: izjemno velika grobna jama, vkopana v ilovico. 

Vanjo je bila postavljena krsta, sestavljena iz dveh vzdolžnih,na 
rob postavljenih desk, razdaljo med njima je vzdrževala na 
vsakem koncu groba po ena povprek na položena deska. Ti dve 
deski sta dajali oporo za pokrov iz 3 vzdolžno položenih desk. 
Konstrukcija je bila verjetno zbita z žeblji. 

Zunanji znaki: v JZ vogalu grobne jame je bil zabit kol
Ohranjenost skeleta: skoraj v celoti ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desna podlahtnica in koželjnica 

manjkata; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: adultus II
Ostalo: lobanja leži na levi ličnici
Odnos do drugih grobov: najgloblji grob v tem delu 
Pridatki: 
 1: med ostanki krste odlomljen železen žebelj kvadratnega 

preseka s pravokotno zapognjeno glavico, dolž. 2,6 cm, presek 
0,5 x 0,5 cm.

1984_z0109
Grobna jama: gl. -1,28 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ob severni strani 
grobne jame kamnita obloga iz večjih 
kamnov
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: viden le del skeleta 
med dvema oltarnima podstavkoma, 
leva polovica medenice in del leve noge
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ostanki leve koželjnice kažejo, da 
je bila levica položena v naročje, desnica 
ni vidna; nogi: nista vidni
Spol: otrok, starost: infans II
Pridatki: nima
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1984_z0110
Grobna jama: d. 2,40 m, š. 1,20 m, gl. -1,85 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: izredno velika grobna jama je obložena s kamenjem, ki ima skrbno poravnane 

notranje lice. Kamnita obloga tvori notranji pravokotni prostor velikosti 0,60-0,80 m x 2,00 m, 
na severni strani se naslanja na temelje najstarejše cerkve

Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni obtelesu; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: adultus II
Ostalo: lobanja leži na levi ličnici
Odnos do drugih grobov: najgloblji grob v tem delu
Pridatki: nima

1984_z0111
Grobna jama: d. 2,00 m, š. 1,00 m (rekon-

struirano), gl. -1,72 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ob severnem robu grobne jame ostanki kamnite obloge in večjih kamnov, 

skelet je bil pokrit z desko
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjeno okostje, desna polovica sega pod južni profil
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica ni vidna ; nogi: desna noga iztegnjena, leva ni vidna
Spol: moški, starost: maturus I
Ostalo: lobanja leži na levi ličnici
Pridatki: nima
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SREDNJEVEŠKI IN NOVOVEŠKI GROBOVI
(spol in starost nista bila ugotavljana)

1984_p0001
Grobna jama: gl. -0,48 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjeno 

okostje, lobanja fragmentirana
Lega skeleta: hrbtna
Roki: sklenjeni na trebuhu; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0002
Grobna jama: gl. – 0,38 m
Odklon: neugotovljiv
Vrsta groba: prekop dolgih kosti in fra-

gmentov lobanje dveh otroških okostij
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: 
Zasutje: nima
Ohranjenost skeleta: delna in slaba
Lega skeleta: neugotovljiva
Roki: ; nogi: 
Spol: ni določen; starost: otrok
Pridatki: nima

1984_p0003
Grobna jama: gl. – 0,38 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: prekop – skupina dolgih kosti odraslega 

okostja
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: delna in dobra
Lega skeleta: neugotovljiva
Roki: ; nogi: 
Spol: ni določen; starost: ni določena (odrasel)
Pridatki: nima

1984_p0004
Grobna jama: gl. – 0,77 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, od kolkov 

navzdol sega pod temelje oltarja
Lega skeleta: hrbtna
Roki: leva nadlahtnica in desna podlahtnica nista ohranjeni, leva 

podlahtnica položena prek trebuha.; nogi: nista ohranjeni
Spol: ni določen; starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0005
Grobna jama: gl. – 0,72 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
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Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjeno okostje
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ohranjena le desna podlahtnica, ki je položena čez trebuh; nogi: nista ohranjeni
Spol: ni določen; starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0006
Grobna jama: gl. – 0,80 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjeno okostje, od pasu navzdol uničeno
Lega skeleta: hrbtna
Roki: ohranjena je le leva nadlahtnica, ki leži ob telesu; nogi: nista ohranjeni
Spol: ni določen; starost: ni določena
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom ga je poškodoval skelet VII
Pridatki: 
 1: v podaljšku skeleta, kjer bi morala biti medenica, najdena aplika z obročem iz »zlate« plo-

čevine (?)
 2: nad levo ramo kos železnega noža

1984_p0007
Grobna jama: gl. – 0,88 m
Odklon: S - J
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Zasutje: na vrhu zasutja odlomek ustja in ostenja keramičnega lonca
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen, od pasu navzdol sega pod profil, ni v celoti izkopan
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista izkopani; nogi: nista vidni
Spol: ni določen; starost: ni določena
Ostalo: lobanja nagnjena na desno ličnico
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval skelet VI
Pridatki: 
 1: na prsih bronast korpus križanega

1984_p0008
Grobna jama: gl. – 0,78 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, ohranjena le leva stran in desna golenica
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu, desnica ni ogranjena; nogi: iztegnjeni
 Spol: ni določen; starost: ni določena
Ostalo: lobanja ni ohranjena 
Pridatki: nima

1984_p009
Grobna jama: gl. – ni dokumentirana
Odklon: S - J
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ostanki lesa pod skeletom
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le ostanki prsnega koša in leve nadlahtnice, spodnji del skeleta sega 

pod profil
Lega skeleta: hrbtna
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Roki: nista ohranjeni, le leva nadlahtnica ob telesu; nogi: nista ohranjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Odnos do drugih grobov: leži nad grobovoma 23 in 19
Pridatki: nima

1984_p0010
Grobna jama: gl. – 0,71 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le nogi in del medenice
Lega skeleta: hrbtna
Roki: členki prstov na medenici kažejo, da sta bili roki položeni v naročje; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: otrok
Pridatki:
 1: na enem od prstnih členkov bronast trakast prstan

1984_p0011
Grobna jama: gl. – 0,83 m
Odklon: S - J
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le nogi (brez leve golenice)
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je verjetno poškodoval grob 5
Pridatki: nima

1984_p0012
Grobna jama: gl. – 0,72 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop odraslega z otroškim skeletom med nogama 

(grob XIIa)
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, manjka lobanja z ramenskim obročem in 

obe roki
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Ostalo: med nogama skelet dojenčka (grob XIIa)
Pridatki: nima

1984_p0013
Grobna jama: gl. – 0,71 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le desna noga z delom medenice, leva sega pod profil
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: desna iztegnjena, leva ni ohranjena
Spol: ni določen, starost: otrok
Pridatki: nima

1984_p0014
Grobna jama: gl. – 0,78 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
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Grobna konstrukcija: ostanki deske pod skeletom
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le desna stran skeleta, brez lobanje
Lega skeleta: hrbtna
Roki: prsti levice ob boku, levica manjka; nogi: desna 

iztegnjena, leva ni ohranjena
Spol: ni določen, starost: ni določena
Pridatki: 
 1: na notranji strani desne stegnenice železen (romanski?) ključ

1984_p0015
Grobna jama: gl. – 0,76 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: pod skeletom ostanki deske
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, le 

fragmenti prsnega koša, podlahtnic in nogi
Lega skeleta: hrbtna
Roki: podlahtnici in koželjnici sklenjene v naročju; nogi: 

iztegnjeni
Spol: moški, starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0016
Grobna jama: gl. – 0,77 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: pod skeletom močni ostanki deske
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet, lobanja, leva 

roka in desna nadlahtnica niso ohranjene
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desna podlahtnica položena v naročje; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Pridatki: 
 1: ob levem boku masiven bronast obroč okroglega preseka
 2: ob desnem boku obroč, enak prejšnjemu

1984_p0017
Grobna jama: gl. – 0,94 m
Odklon: V-Z
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: pos skele-

tom n nad njim ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in 

slabo ohranjen skelet, ohra-
njene pretežno le dolge kosti

Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob 

telesu, leva podlahtnica in 
koželjnica nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni

Spol: ni določen, starost: ni določena
Pridatki: 
 1: na notranji strani desne stegnenica bronasta svetinjica

1984_p0018
Grobna jama: gl. – 0,85 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
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Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, lobanja in desnica nista ohranjeni
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena pravokotno čez trebuh; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0019
Grobna jama: gl. – 0,80 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet,lobanja in golenici niso ohranjeni
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica položena čez trebuh, levica iztegnjena ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: otrok
Pridatki: nima

1984_p0020
Grobna jama: gl. – 0,82 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma n slabo ohranjen skelet, le leva polovica toraksa in leva 

nadlahtnica
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0021
Grobna jama: gl. – 0,93 m
Odklon: S - J
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: močni ostanki deske pod skeletom
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena ob telesu, desnica čez trebuh; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grob 12
Pridatki: nima

1984_p0022
Grobna jama: gl. – 0,98 m
Odklon: V - Z
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: močni ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro 

ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica ob telesu, desnica 

položena v naročje; nogi: iz-
tegnjeni

Spol: moški, starost: maturus
Pridatki: 
 1: po nogah ostanki z bronasto 

nitko prepletenega traku
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1984_p0023
Grobna jama: gl. – 1,10 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: močni ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ostalo: lobanja na zatilnici
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: iztegnjeni ob telesu; nogi: iztegnjeni
Spol: moški, starost: ni določena
Pridatki: 
 1: v podaljšku križnice svetinjica sv. Benedikta
 2: ob desni dlani z bronom prepojena tkanina

1984_p0024
Grobna jama: gl. – 1,20 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: močni ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ostalo: lobanja leži na zatilnici
Ohranjenost skeleta: v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica iztegnjena ob telesu, levica po-

ložena čez prsi; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Ostalo: poškodba lobanje morebiten vzrok smrti
Pridatki: nima

1984_p0025 
Grobna jama: gl. – 1,05 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: močni ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohra-

njen skelet, roki ter desna golenica in 
mečnica niso ohranjene

Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom 

je prizadel skelet XXVI
Pridatki: nima

1984_p0026 
Grobna jama: gl. – 1,04 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohra-

njen skelet, levica in desna podlahtnica 
nista ohranjeni, desno nogo uničil vkop 
groba XXV

Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: leva noga iz-

tegnjena
Spol: moški, starost: ni določena
Odnos do drugih grobov: poškodoval ga 

je vkop groba XXV
Pridatki: nima
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1984_p0027
Grobna jama: gl. – 0,93
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posa-

meznika
Grobna konstrukcija: močni 

ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ostalo: lobanja na zatilnici
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: sklenjeni na prsih; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Odnos do drugih grobov: s svojim vkopom je poškodoval grobova XXVIII in XXIX
Pridatki: nima

1984_p0028
Grobna jama: gl. – 0,97
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le ostanki leve rame, hrbtenice in reber
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Odnos do drugih grobov: močno poškodovan z vkopom skeleta XXVII
Pridatki: nima

1984_p0029
Grobna jama: gl. – 0,92
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ostalo: ostanki lobanje nagnjene na desno ličnico
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: nista ohranjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Ostalo: sodeč po barvi kosti bi bil skelet lahko zgodnjesrednjeveški
Odnos do drugih grobov: poškodovan z vkopi grobov XXVII in XXVIII
Pridatki: nima

1984_p0030 
Grobna jama: gl. – 0,99 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet, le deli prsnega 

koša, leva podlahtnica, levi del medenice in leva stegnenica
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena v naročje, desnica ni ohranjena; nogi: nista 

ohranjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Odnos do drugih grobov: skelet je poškodovan z vkopom groba XXXI
Pridatki: nima

1984_p0031
Grobna jama: gl. – 0,87 m
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Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in 

slabo ohranjen skelet, manjka 
vsa desna stran

Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob telesu; 

nogi: leva noga iztegnjena
Spol: ni določen, starost: ni do-

ločena
Odnos do drugih grobov: skelet 

je bil poškodovan z vkopom 
groba,  leži pa na skeletu XXXII

Pridatki: nima

1984_p0032
Grobna jama: gl. – 0,90 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica položena v naročje, desnica ni ohranjena; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Odnos do drugih grobov: leži pod skeletom XXXI
Pridatki: nima

1984_p0033
Grobna jama: gl. – 0,93 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: le nogi, od katerih desna stegnenica ni ohranjena
Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena

Pridatki: nima

1984_p0034
Grobna jama: gl. – 1,18 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: skoraj v celoti dobro ohranjen skelet, manjka le leva 
nadlahtnica
Lega skeleta: hrbtna
Roki: desnica položena v naročje, levica na bok; nogi: iztegnjeni
Spol: ženski, starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0035
Grobna jama: gl. – 1,19 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: nima
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: dobro a deloma ohranjen skelet, manjkata roki in 
leva noga
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Lega skeleta: hrbtna
Roki: nista ohranjeni; nogi: desna noga iztegnjena,leva ni ohranjena
Spol: ni določen, starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0036
Grobna jama: gl. – 1,34 m
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: skoraj v celoti dobro ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: sklenjeni na prsih; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0037
Grobna jama: gl. – 1,05
Odklon: Z-V
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: sklenjeni na prsih; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena
Pridatki: nima

1984_p0038 
Grobna jama: gl. – 1,24 m
Odklon: V - Z
Vrsta groba: pokop posameznika
Grobna konstrukcija: močni ostanki krste
Zunanji znaki: nima
Ostalo: lobanja na desni ličnici
Ohranjenost skeleta: deloma in slabo ohranjen skelet
Lega skeleta: hrbtna
Roki: levica iztegnjena ob skeletu, desnica ni ohranjena; nogi: iztegnjeni
Spol: ni določen, starost: ni določena


