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ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA  

• MAROVŠKA 
ZIJALKA pri 
Mačjem Dolu 
(Veliki Gaber)  

•  GRADEC pri 
MIRNI 

• KUNKELJ pod 

• VRHTREBNJEM 

• SV.ANA pod 

• VRHPEČJO 

• GRADIŠČE pri 

• TREBNJEM 

• CVINGER, 
MAKOVEC pri  

• DOBRNIČU 

  



VHOD V MAROVŠKO ZIJALKO 

Jama, na - 

seljena v 

KAMENI 

DOBI  

(145 000 - 

35000 pr.n. 

št.). 



NASELBINA GRADEC PRI MIRNI – SV. HELENA 

 

Naselbina iz 

BAKRENE  

DOBE :  

4 tisočl. pred 

n. št. 

 

. 

 

 



NASELBINA  KUNKELJ POD VRHTREBNJEM 

• Naselbina 

iz starejše 

železne 

dobe . 

• Datacija : 

• 7. in 6. 

stol. pred  

• n. št. 

 



NASELBINA GRADIŠČE PRI 

TREBNJEM 
Naselbina je bila obdana z 

leseno ogrado, niso odkrili zidu. 

Prevladuje naselbinska 

keramika:lonci,sklede, latvice. 

Motivi: odtisi prstov, odtis 

koleščka,rebra, šrafirani 

trikotniki. 

Naselbina je živela kratek čas,  

na prehodu iz bronaste v 

železno dobo. 



SV. ANA – PRI MIRNI PEČI 

Naselbina 

poseljena 

v pozni  

BRONAS 

TI in  

žELEZNI 

dobi . 



MEDVEDJEK PRI VELIKEM GABRU 

Gomila s  

skeletnimi 

grobovi. 

Datacija: 

8 – 4. stol. 

pred n. št. 

 



NASELBINI CVINGER IN MAKOVEC PRI DOBRNIČU 

• Naselbini iz 

pozne 

BRONASTE 

in  

starejše 

ŽELEZNE  

DOBE 



Primer izkopavanj 



PREDRIMSKA STAVBA 
• V takšnih 

stavbah je 

prebivalo  

• Keltsko 

pleme 

LATOBI

KI. 



Keltska hiša 



ZEMLJEVID RIMSKEGA IMPERIJA 

Na zemljevidu 

je postaja  

Praetorium  

Latobicorum 

označena- 

 z AD 

PROTORIUM- 

“Pri pretoriju”  

in z dvema 

stolpoma. 

 



OLTAR POSVEČEN BOŽANSTVU MITRI 

• Najden leta 1836 pri 
hiši ZORE v 
Trebnjem, danes 
GUBČEVA CESTA 
7( GOSTILNA 
PAVLIN). 

 

• Invicto 

• Mitrhe sic! 

    Publius Aelius  

    Respectus. 

 

Nepremaganemu bogu 
Mitri. 

 

 



OLTAR POSVEČEN JUPITRU 

Najden leta1939 pri 

gradnji hleva, 

na dvorišču gostilne 

OPARA v Trebnjem. 

 

Jupitru, najboljšemu, 

največjemu, 

Kaj Karmin Maturus 

beneficiarij 

konzularnega ranga 

izpolnil zaobljubo… 

 

Datacija:verjetno 

konec 2. stol. 

 



SLEDOVI RIMSKE POSELITVE V 

TREBNJEM 

• Na sledove rimske 

poselitve smo 

naleteli : 

• v centru Trebnjega  

• ( GOLIEV TRG 

11, danes pošta) 

 

• na GUBČEVI 

CESTI 20 

 

• MAISTROVI, 

• DOLENJSKI cesti. 



ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA 2003 – DOLENJSKA 

CESTA 

• Pri zemeljskih delih 

so naleteli na rimski  

zid v zemlji. 

• Odkrili so vogal 

rimske hiše. 

• Arheološke najdbe   

• znotraj hiše so bile 

skromne strešna 

opeka tegule in 

imbreksi, hišna 

lončenina, steklo. 



ARHEOLOŠKE NAJDBE NA MAISTROVI ULICI 

• Pri gradbenih delih odkrita 

rimska arhitektura v 

zemlji:zid antične stavbe, z 

ostanki ometa, pod tem pa 

mozaik iz črno sivih kock. 

• Na mozaičnih tleh je ležal 

prag vhoda: blok z dvema 

vdolbinama ,ležajema 

nosilcev vrat. 

• Drobne najdbe: kosi antične 

keramike, opeka. 



• Plan izkopavanj 

• med leti 2006 – 

• 2008. 



ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA 2006 – DANES LEVJI DVOR 

• Izkopavanja ob Rimski 

cesti, 

• na prostoru med cerkvijo, 

• gasilskim domom in 

železniško postajo. 

• “RIMSKA OBRTNIŠKA 

CONA” 

 

• Datacija:2.,3.,4.stol. 



REKONSTRUKCIJA RIMSKE STAVBE IZ 1.,2. STOL. 

 



ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA 2006 

• Otroški 

skeletni grob- 

verjetno 

pokopana 

deklica. 

 

• Ob skeletu smo 

našli ogrlico iz 

steklenih jagod 

in bronasto 

zapestnico. 

Datacija: 1,2. stol. 



Levji dvor danes 



ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA 2007- RIMSKI DVORI 

• Izkopavanja nasproti gasilske-  

• ga doma. 

• Odkrili zidovje treh stavb, ki 

• so bile namenjene vojski – 

• skladiščno upravni objekt 

• Drobne najdbe: STILUSI, 

• 60O rimskih novcev. 

• Datacija : 3, 4. stol. 



REKONSTRUKCIJA RIMSKE STAVBE IZ 4, STOL. 

 



ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA 2007 

• Arheologi pri delu 

• Fotografiranje terena 



ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA 2007  

• Izkopavanje rimske kerami 

• ke. 

 

 

• Predmeti iz naselbine: 

 



BRONASTI  KIPEC 

BOŽANSTVA HERCULA 

• Bronasti 25 cm visok kipec 

božanstva HERKULA z 

upodobitvijo bronastega leva 

ob nogah. 

 

DATACIJA: okoli 350 n. št.? 



RIMSKA KERAMIKA 

• Rimska keramika  

• iz naselbine- 

 



Rimski dvor danes 



Zahodna nekropola Trebnje 



RIMSKO POKOPALIŠČE 

Mrtve so Rimljani v Trebnjem po- 

kopavali na 2 lokacijah:  

 na vzhodu: STAREM TRGU 

na ZAHODU: na PRISTAVI.  

 

Izkopali okoli 140 grobov :  

ŽGANI, ( pepel shranjen v ŽARI). 

 

GROBOVI:v zemljo vkopane jame, 

ali obdani s kamenjem - GROBNICE 

 

Datacija:1.- konca 4. Stol. 

 

 

 

 

 

. 
ARHEOLOŠKE NAJDBE IZ GROBOV: 

Številne rimske steklene posodice 
:vrči, 

stekleničke ( balzamariji. 

Keramično posodje: 

Rimska oljenka:  

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.paklenica.hr/Paklenica_slike/KB_Rimsko_staklo.jpg&imgrefurl=http://www.paklenica.hr/paklenica_en/Paklenica_Kulturno-p_bastina_en.htm&usg=__cstB8OgTlQIuSFFw4AiR6fA8KRk=&h=300&w=400&sz=29&hl=sl&start=115&zoom=1&tbnid=fqu6j7U06-ab9M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=RIMSKO+STEKLO&start=100&hl=sl&sa=N&tbs=isch:1&prmd=ivns&itbs=1


ARHEOLOŠKE NAJDBE IZ GROBOV 

• Rimsko lončeno posodje: 

• vrči, lončki, krožniki, 

skledice – za vsakdanjo 

uporabo. 



ARHEOLOŠKE NAJDBE IZ GROBOV 

• Rimski stekleni 

izdelki iz 

Trebnjega: 

• vrči, čaše, 

• BALZAMARIJI, 

• narebrena 

skodelica,  

• ovratnikaste 

čaše.. 

• ARRYBALOS 



ARHEOLOŠKE NAJDBE IZ GROBOV 

Rimske sponke( fibule), 

 

 

 

 

 

 

Rimska tehtnica 

 

  



ARHEOLOŠKE NAJDBE IZ GROBOV 

• Rimske OLJENKE –

SVETILKE, v katerih 

gori olje. 

 

• Uporabljali so jih za 

razsvetljevanje 

prostorov, kot simbol 

svetlobe so bile 

pomembne pri verskih 

obredih. 

 

 

 

 



RIMSKI KAMNITI LEV 

• Po Valvazorju je 

bil lev najden v 

bližini gradu v 

Trebnjem. 

• Danes leži na 

vrhu stopnišča pri 

gradu Trebnje. 



ZGORNJI DEL 

NAGROBNEGA KAMNA 

Vzidan v veži farne cerkve v Trebnjem. 

 

Polkrožna niša s tremi doprsnimi kipi:na  

levi strani je žena z granatnim jabolkom v roki, 

v sredini je deklica, na desni je bradati mož. 



Rimski miljni kamen 
• Po Pečniku je bil najden v reki Temenici pri 

Kamnem Potoku ( 3km iz Trebnjega). 

• Septembra 1898 poročajo, da se je kamen nahajal 

• pri hiši ZORE v Trebnjem( št.3, danes GUBČEVA 

CESTA 16). 

• Danes stoji ob Rimski cesti št. 9- 

• Miljnik je brez napisa. 

• Narejen je iz apnenca, višine 123cm, danes samo 

113cm.   



BENEČIJA  PRI TREBNJEM 

• Rimska vila 



Benečija pri Trebnjem 

• Odkrili več rimskih stavb: 

 

• rimsko gospodarsko 

poslopje z več prostori. 

 

 

• Datacija 1, 2. stol. 

 



ŠOLANJE V RIMSKEM ČASU 

• Otroci so v rimskem času 

pisali s posebnim pisalom 

na povoščene tablice .   



SLOVANSKI GROBOVI V TREBNJEM 


