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Izvleček
Metlika z okolico v pozni bronasti in starejši železni dobi
V diplomski nalogi sem obravnavala prostor metliške občine v času pozne bronaste in starejše
železne dobe. Zbrala sem vsa doslej znana najdišča v Metliki in njeni okolici ter jih
predstavila. Za to nalogo sem dobila keramični material iz Veselice nad Metliko. Najprej sem
pregledala poročila dosedanjih raziskav na območju Veselice in napisala zgodovino raziskav.
Nato sem se lotila obdelave gradiva. Lončenino sem pregledala in izbrala primerne fragmente
za risanje, z njimi pa sem naredila še tehnološko in tipološko analizo.
Ključne besede: Metlika, Veselica, pozna bronasta doba, starejša železna doba, analiza
keramičnega materiala

Abstract

Metlika with surrounding area in Late Bronze Age and Early Iron Age
In my thesis I have researched area in Metlika Municipality in late Bronze Age and older Iron
Age. I have collected and presented all of currently known archaeological sites in Metlika and
its surrounding area. For this purpose, I was given pottery material from Veselica above
Metlika. Firstly, I have reviewed all of the reports about archaeological research done so far in
the area of Veselica and wrote its research history. I continued with material processing. I
have reviewed pottery and picked appropriate sherds for drawing, and then continued with
technological and typological analysis.
Key words: Metlika, Veselica, late Bronze Age, older Iron Age, analysis of pottery material
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UVOD
Metlika je bila poseljena že v eneolitiku, poselitev pa se je nadaljevala v bronasto in
železno dobo. O poselitvi na tem območju je že veliko znanega, vendar je še prav tako veliko
neznanega. Iz pozne bronaste dobe so znane tri naselbine ter tri plana grobišča in eno
gomilno, ki se nadaljuje v starejšo železno dobo. Poselitev sej je nadaljevala v starejšo
železno dobo, iz katere je znana samo naselbina in gomilno grobišče, katero je bilo
kontinuirano v uporabi že v pozni bronasti dobi. Okolica Metlike je bila prav tako poseljena.
Iz pozne bronaste dobe je znana ena naselbina. Prav tako je iz tega časa znana ena gomila. V
starejši železni dobi je poleg naselbine v Metliki stala še naselbina na Kučarju, ki ji je
pripadalo gomilno grobišče pod vznožju Kučarja.
V diplomski nalogi obravnavam Metliko in njeno okolico v pozni bronasti dobi in
starejši železni dobi. Predstavim vsa doslej znana najdišča iz tega časa in poselitveno sliko. V
drugem delu diplomske naloge se osredotočim na hrib Veselica, ki se dviga nad mestnim
jedrom Metlike. Leta 2007 je na vrhu hriba potekalo arheološko vrednotenje, kjer so naleteli
na naselbinske plasti s prazgodovinsko lončenino. Dr. Phil Mason, iz Zavoda za varstvo
kulture dediščine, mi je ta keramični material odstopil v obdelavo. Vso lončenino smo
pregledali in med njim izbrali najbolj reprezentativne kose, ki smo vključili v tehnološko in
tipološko analizo.
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1. Topografski oris Bele krajine in Metlike
Bela krajina je pokrajina, ki leži v jugovzhodni Sloveniji. Je prostran kraški ravnik, ki
ga sestavljajo gričevja in kraške vrtače. Njene meje so jasno začrtane z naravnimi mejami. Na
severu jo omejujejo Gorjanci, na zahodi Kočevski rog ter na jugu in vzhodu reka Kolpa, ki je
prav tako mejna reka s sosednjo Hrvaško (sl. 1) (Dular 1973, 544).

Slika 1: Zračni posnetek Bele krajine (Splet 1).
Kraške planote, ki jo omejujejo na zahodu in severu, so težko prehodne in tako je
vstop v to pokrajino na tem delu najtežji. Na severu, kjer se razprostirajo slemena Gorjancev,
se nahajajo sedla, ki omogočajo lažji dostop. Ena izmed poti, ki preko sedla povezuje Belo
krajino z Dolenjsko, poteka preko prelaza Brezovica pri Semiču, druga pa preko Vahte pri
Jugorju. Proti jugu in vzhodu pa je Bela krajina veliko bolj dostopna, saj jo zamejuje le reka
Kolpa s svojo plitko strugo (sl. 2) (Plut 1985, 13-15).
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Slika 2: Lidar posnetek Bele krajine (Splet 2).
Velik del Bele krajine prekrivata apnenec in dolomit. Izjema je območje
severovzhodno od Metlike, nad Radoviči in Božakovem, kjer se nahajajo plasti laporja,
peščenjaka in apnenca, ki se medsebojno izmenjujejo. Izjema so tudi območja Metlike,
Gradaca, območje med Primostkom in Gribljami ter Črnomljem in Dragatušem, kjer se
nahajajo plasti gline in melja (sl. 3). Lažje razumevanje vodnatosti tega prostora nam
omogoča poznavanje kamninske zgradbe tega prostora. Zaradi prevladujočega apnenca in
dolomita so se na površju ohranili le najbolj vodnati vodotoki. Na območjih, kjer prevladuje
lapor, je rečna mreža gostejša. Glavna vodotoka v Beli krajini sta reki Kolpa in Lahinja. V
Kolpo se izlivajo številni potoki, ki pa imajo manjšo vodnatost. Njen glavni pritok je Lahinja,
ki se vanjo izliva na Primostku. Tudi Lahinja ima številne pritoke, z največjima Dobličico in
Krupo (sl. 4). Ob tem pa je na obravnavanem prostoru tudi 200 izvirov in vodnih jam, ki so
pomembni za oskrbo z vodo (Plut 1985, 13-15).
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Slika 3: Kamninska zgradba geoloških formacij (Dular, Tecco Hvala 2007, 48, sl. 17).

Slika 4: Prikaz površinskih voda v Beli krajini (Splet 1).
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Metlika leži ob južnih obronkih Gorjancev in Žumberaka ter na levem bregu reke
Kolpe (Križ 1990, 45). Nahaja se na odprtem območju, ki je prehodno proti Balkanu in
Panonski nižini ter Podonavju. Na severu prelaz Vahta na Gorjancih omogoča povezavo z
Dolenjsko ter z ostalo Slovenijo. Metlika je gospodarsko, upravno in kulturno središče
severovzhodnega dela Bele krajine. Staro mestno jedro stoji na pomolu, ki ga oblikujeta potok
Obrh in nekdanja struga potoka Bojica (sl. 5, 6). Zaradi te ugodne lege je bila poseljena že od
prazgodovine naprej, kar nam pričajo bogate arheološke najdbe (Grahek 2002, 5).

Slika 5: Zračni posnetek Metlike (Splet 1).

Slika 6: Lidar posnetek Metlike (Splet 1).
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2. Zgodovina raziskav
Prva arheološka raziskovanja na področju Bele krajine segajo v petdeseta leta 19.
stoletja. To so bila topografska dela, ki jih je prvi opravil Karel Dežman. Ta je na svojem
raziskovanju opredelil šest najdišč (Gradac, Podzemelj, Rožanec, Črnomelj, Perudina in
Vinica). Približno dvajset let kasneje je po teh krajih hodil Alfons Müllner in dopolnil seznam
arheoloških najdišč z nekaj novimi lokacijami. Pri tem ne moremo govoriti o sistematičnih
topografskih delih, saj so bila ta popotovanja po Beli krajini priložnostna. V osemdesetih letih
19. stoletja se je začel čas velikih izkopavanj in tudi prvih resnejših topografskih pregledov.
Jernej Pečnik in Jozef Szombathy sta prehodila celotno pokrajino. Pečnik je leta 1889 napisal
Opis prazgodovinske karte Črnomelj (1889) in v njem zajel 22 arheoloških najdišč, ki jih je
med svojimi pregledi odkril. V tem opisu pa ni bilo zajeto južno in zahodno področje Bele
krajine. Proti koncu svojega življenja je izdal novo delo z naslovom Prazgodovinska najdišča
na Kranjskem (Pečnik 1904). V njem je zajel tudi Belo krajino in naštel 34 arheoloških
najdišč. Med letoma 1887 in 1891 sta J. Pečnik in J. Szombathy izkopavala gomilna grobišča
pod vznožjem Kučarja. Szombathy se je leta 1891 lotil tudi izkopavanja naselbine na
severnem vrhu Kučarja. Med letoma 1906 in 1907 je v Beli krajini izkopavala vojvodinja
Mecklenburška. Izkopavala je v Steljnikih pri Grmu, potem pa še na območju Vinice na
Stražnjem dolu nad Golekom ter na Mekotah nad Podklancem.
Med obema vojnama je na območju Metliške občine raziskoval Walter Schmid.
Izkopaval je na južnem vrhu Kučarja, kjer je odkril peči za taljenje železa. Leta 1940 je Rajko
Ložar vodil zaščitna izkopavanja na Starem gradu pri Vinomeru, kjer je odkril
prazgodovinsko naselbino (Dular 1985, 7-12).
Po drugi svetovni vojni je bilo na širšem območju Beli krajine le nekaj obsežnejših
raziskovalnih izkopavanj. Eno večjih zaščitnih izkopavanj je zaradi širjenja kamnoloma
potekalo na severnem vrhu Kučarja med letoma 1975 in 1979. Raziskave so vodili Janez
Dular, Slavko Ciglenečki in Anja Dular (Dular, Ciglenečki, Dular 1995). V osemdesetih letih
prejšnjega stoletja je izšla knjiga Arheološka najdišča Slovenije (1975), kjer so zajeta tudi
najdišča Bele krajine. V njem so navedena vsa dotlej znana arheološka najdišča. Sledila je
sistematična topografska raziskava Bele krajine. Tekom raziskave je bilo prepoznanih več kot
120 arheoloških najdišč, pri čemer so bila nekatera izmed njih odkrita na novo. (Dular 1985,
7-12).
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Na območju Metlike so potekala zaščitna izkopavanja, kot tudi nadzori ob gradnji ali
arheološka vrednotenja. Na Borštku so med zemeljskimi deli uničili štiri grobove, zato so
pričeli z zaščitnimi izkopavanji. Izkopavala je ekipa iz Narodnega muzeja, dela pa so potekala
v presledkih med letoma 1956 in 1968. Odkrito je bilo prazgodovinsko in rimskodobno
grobišče, ki se je raztezalo na 1664 m2 izkopne površine (Šribar 1962-1963, 469; Dular 1979,
65). Leta 2005 so na njem opravljali samo sondažna izkopavanja, ki pa so bila negativna
(Mason, Vareško, Pinter 2006b, 92).
Sekcija za Arheologijo SAZU je leta 1963 opravljala poskusna sondiranja v Mestni
jami, kjer so zasledili fragmente prazgodovinske keramike (Dular 1985, 91).
Na Veselici so potekala samo arheološka vrednotenja in nadzori ob gradnji. Leta 1972
so ob obhodu po vrhu Veselice v izkopanem jarku zasledili tanko kulturno plast in na kupu
zemlje pobrali nekaj prazgodovinske lončenine. Ob tem so postavili domnevo, da gre za
prazgodovinsko naselbino (Dular 1974, 105-106; Dular 1985, 93-94). Arheološko vrednotenje
je potekalo leta 2004 zaradi gradnje kablovoda. Večji del trase je bil arheološko negativen.
Samo v eni vrtači, ki se nahaja pod vznožjem Veselice, v bližini Špitalske drage so potrdili
možnost arheološkega najdišča (Sakara Sučević, Mason 2004). Leta 2007 so zaradi
predvidene gradnje turistične kmetije na vrhu Veselice naredili raziskave s testnimi sondami
in potrdili domnevo, da je na tem mestu stala prazgodovinska naselbina (Olić 2007). Nadzori
ob strojnem izkopu so potekali leta 2011 zaradi gradnje vodovoda. Napeljavo so gradili po
pobočju Veselice. Območje napeljave je bilo arheološko negativno (Kovač 2011). Zadnje
arheološko vrednotenje je potekalo leta 2012 zaradi predvidene gradnje zidanice na vrhu
Veselice. Testni jarek je bil arheološko negativen (Stergar 2012).
Leta 1981 je Inštitut za arheologijo na Velikem vrhu v naselbini izkopal eno manjšo
sondo. V njej so zasledili kulturno plast in fragmente lončenine, ki sodijo v starejšo železno
dobo (Dular 1985, 87).
Na gomilnem grobišču Hrib nad Metliko so leta 1987 in 1989 delavci Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine iz Novega mesta izkopavali dve gomili. Izkopavanja so
se začela zaradi novogradenj, ki so uničevala gomilo. Ena je bila v preteklosti že uničena, zato
so tam dobili samo nekaj fragmentov lončenine in drobcev sežganih kosti. Druga gomila
(gomila I) pa je bila uničena skoraj do četrtine (Križ 1990, 45-48). Z izkopavanjem so uspeli
rešiti 90 grobov, ki jih datirajo v čas kulture žarnih grobišč ter na prehod v starejšo železno
dobo (Grahek 2004, 1).
V prvih letih devetdesetih let prejšnjega stoletja so na Mestnem trgu med grednjo
kanalizacije in vodovoda izkopali sondo, velikosti 5 × 1,5 m. V njej so zasledili več faz
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poselitve. V prazgodovinskih plasteh so odkrili 6 ognjišč, lončenino in ožgano glino (Breščak
1992, 255).
Leta 2000 so pri nadzoru gradnje trase KKO Suhor na Hrastu pri Jugorju naleteli na
keramični material. Zato so izvedli arheološke zaščitne raziskave s sondami. Odkrili so
domnevno bronastodobno deponijo keramičnega materiala (Mason, Pinter 2006).
Na arheološkem območju Kolpski most so pri Križevski vasi leta 2006 izvedli
intenzivne terenske preglede. Leto kasneje pa so na tem območju še strojno izkopali štiri
testne jarke. Arheološko vrednotenje je pokazalo na potencialno prazgodovinsko arheološko
najdišče (Mason, Olič, Pinter 2008, 154-155).
Na Otoku so leta 2008 in 2011 izvajali arheološka vrednotenja s testnimi jarki zaradi
predvidene gradnje stanovanjskih objektov. V testnih jarkih so zasledili prazgodovinsko
keramiko v koluvialnih plasteh, kar nakazuje na arheološko najdišče v bližini raziskovalnega
območja (Mason, Sakara Sučeveć, Pinter 2010; Mason, Pinter 2013, 179-180).
Arheološka raziskovanja so se na Kučarju začela že konec 19. stoletje. Takrat sta
izkopavala J. Szombathy in J. Pečnik gomilna grobišča v okoliških vaseh. Leta 1900 je bil na
Kučarju Alfons Müllner. Na njem ni kopal, je pa naselje na kratko opisal in prvi objavil skico
najdišča. Med vojnama je po Kučarju hodil Walter Schmid. Na južnem vrhu je izkopal
talilnice za železo (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 11-19). Leta 1951 je Šribar sondiral na
domnevni gomili, na kateri stoji cerkev sv. Helene, da bi potrdil če gre res za gomilo (Grahek
2014a, 225-237). Zaradi širitve kamnoloma so na severnem vrhu pričeli z zaščitnimi
izkopavanji, ki so potekala med letoma 1975 in 1979. Odkrili so 5 prazgodovinskih hiš in
zgodnjesrednjeveško sakralno središče (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 11-19). Zaradi
infrastrukturnih projektov so v širši okolici Kučarja v letih 1990 in 2013 potekali terenski
pregled in nekaj izkopavanj. Odkrili so plano grobišče pri Grmu in naselbino izven obzidja, ki
se je nahajala pod južnim vznožjem Kučarja (Mason 2014, 213-224). Zadnja večja arheološka
izkopavanja so potekala na južnem vrhu zaradi gradnje vodohrama, leta 2015. Tam so odkrili
veliko keramike iz železne dobe ter obzidje, ki je potekalo pod današnjo cesto (Kovač,
Grahek 2016, 28).
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3. Arheološka podoba Metlike in njene okolice v pozni bronasti in
starejši železni dobi
Na prostoru Metlike je znanih več območij, kjer so bile odkrite ostaline iz pozne
bronaste in starejše železne dobe. Gre tako za naselbinske ostanke, plana in gomilna grobišča
kot posamezne najdbe. V nadaljevanju bodo predstavljena vsa do sedaj znana najdišča iz tega
obdobja na območju Metliške občine.

3.1. Arheološka najdišča v Metliki

Slika 7: Prazgodovinska najdišča na območju Metlike (po Grahek 2004, sl.: 2).
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1. Veselica
Veselica je hrib, ki se dviga nad starim mestnim jedrom Metlike. Zaradi Pečnikove
navedbe, da se na Veselici nahaja prazgodovinsko bivališče, so na njej opravili pregled. Ob
strojno izkopani jami za ureditev asfaltnega parkirišča so videli tanko kulturno plast, na kupu
zemlje pa opazili nekaj keramičnih fragmentov. Na podlagi tega so sklepali, da je tukaj stala
prazgodovinska naselbina (Dular 1974, 105-106; Dular 1985, 93-94). Ob gradnji zbiralnika za
vodo so prav tako naleteli na kar nekaj kosov grobe prazgodovinske lončenine. Ta material ni
stal v svoji prvotni legi, ampak je bil erodiran iz vrha Veselice (Križ 1992, 315). Leta 2004 so
območju med Trdinovo potjo in vrhom Veselice z 18 testnimi jarki raziskali to dotlej le
potencialno arheološko najdišče. Na podlagi prisotnosti keramičnega materiala so arheološko
najdišče potrdili samo na enem območju, ki se je nahajalo znotraj vrtače (Sakara Sučević,
Mason 2004). Zaradi predvidene gradnje turistične kmetije na vrhu Veselice so leta 2007
izvedli arheološko vrednotenje, ki je potrdilo, da se na tem mestu nahaja arheološko najdišče.
Najdenega je bilo veliko keramičnega materiala in ožgane gline (Olić 2007). Material iz tega
izkopavanja obravnavam v svoji diplomski nalogi. Leta 2011 je potekal nadzor ob strojnem
izkopavanju jarkov za vodovod. Vodovodno napeljavo so postavili po strmem pobočju pod
vrhom Veselice. Dokumentiranje je pokazalo, da na tem mestu ni arheološkega najdišča
(Kovač 2011). Prav tako je bilo negativno tudi vrednotenje leta 2012 zaradi predvidene
gradnje zidanice, ki se naj bi se nahajala na vrhu Veselice, severno od dokumentiranega
arheološkega najdišča (Stergar 2012).
2. Špitalska draga
Špitalska draga, s planim žarnim grobiščem na severu Metlike, sodi v starejšo železno
dobo. Prve grobove so odkrili pri kopanju temeljev za hišo. Naleteli so na tri grobove, ohraniti
pa so uspeli samo enega (Knez 1960-1961, 229). Čez nekaj let so zopet naleteli na grobove ob
kopanju temeljev za garažo. Uničenih naj bi bilo najmanj deset grobov. Točnega števila
grobov in mej grobišča pa ni mogoče določiti, saj to območje ni bilo strokovno raziskano
(Dular 1985, 92-93).
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Slika 8: Špitalska drega, grobni inventar grobov 4 in 5 (Dular 1979, tab. 12: 1-5).
3. Jerebova ulica
V bližini Špitalske drage so na Jerebovi ulici pri kopanju temeljev zadeli v tri plane
žarne grobove. V njih je bila samo žara in žganina brez kakršnihkoli drugih grobnih pridatkov
(Dular 1985, 90).
4. Hrib

Slika 9: Gomilno grobišče Hrib pri Metliki (Grahek 2004, 114, sl.: 3)
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Gomilno grobišče Hrib se nahaja pod Veselico. Celoto grobišča sestavlja šest srednje
velikih gomil. Pri izkopavanju gomile I je bilo odkritih 82 žarnih in 8 skeletnih grobov
(Grahek 2014b, 519). Gomila II je bila poškodovana pri kopanju jam za sadno drevje. Pri tem
je bilo uničenih nekaj grobov, materialne ostanke pa so pobrali ob ogledu terena. V gomili III
je bil najden fragment okrašene bronaste sulične osti. Ob izkopavanju gomile IV so ugotovili,
da je bila že v preteklosti močno poškodovana z jarkom, potjo in hišo. Gomila V je bila prav
tako poškodovana zaradi stanovanjske hiše ter vkopa in jarka iz druge svetovne vojne. Gomila
VI je močno sploščena in erodirana, zato tudi ni bilo moč določiti njenega obsega (Grahek
2002, 10-12). Najdbe iz tega gomilnega grobišča naj bi bile najdene že v 19. stoletju. K.
Deschmann poroča, da naj bila v gomili najdena kamnita sekira iz serpentina (Grahek 2004,
114-115).
Ob izkopavanju gomile I je bilo odkritih 90 grobov, kar pa ni celotno število grobov,
saj je bila gomila poškodovana ob strojnem izkopu za novogradnjo. Večina grobov je bila
žarnih. Način pokopavanja žar ni bil enoten. Poznamo pet različnih variant žarnega pokopa.
Najpogosteje so pokopavali v kotanjasto jamo, v katero so položili žaro – lonec ter na njo
položili skledo z uvihanim ustjem. Namesto sklede z uvihanim ustjem so lahko pridali kakšno
drugo posodo, kot je amfora, skodelica, skleda ali celo še en lonec (Grahek 2004, 116-117). V
gomili so odkrili 98 posod, 70 od njih pa so jih vključili v tipološko analizo. Posode so
razdelili na 7 osnovnih oblikovnih skupin: lonec, latvica, amfora, skleda, skodela, ciborij ter
čaša. Poleg keramičnega materiala so bili najdeni tudi deli noše, kot so fibule, igle, obročast
nakit, orožje ter drugi uporabni predmeti. Gomila sodi v čas kulture žarnih grobišč ter na
prehod v starejšo železno dobo (Grahek 2004, 125).
5. Center
Na območju mestnega jedra je stala naselbina. Ta je bila odkrita med posameznimi
gradbenimi deli in arheološkimi izkopavanji. Na arheološke ostaline so naleteli na štirih
območjih: Mestni trg, Veisovo dvorišče, Mestni breg in Proštijski vrt.
6. Mestni trg
Na Mestnem trgu so pri gradnji vodovoda in kanalizacije odkrili kulturne plasti iz
različnih obdobij. Iz bronaste dobe sta prepoznani dve plasti. V mlajši kulturni plasti, ki je na
podlagi fragmenta amfore datirana v Podzemelj 1, je bilo najdenih pet ognjišč. Na enem
izmed njih so ležali fragmenti ognjišče koze. Kulturni plasti med seboj ločuje ilovnata plast.
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V starejši kulturni plasti je prav tako bilo ognjišče, ki je bilo večfazno. Poleg njega pa je bilo
veliko fragmentov keramike, prežganega hišnega ometa ter oglja (Breščak 1992, 255).
7. Veisovo dvorišče
Na Veisovem dvorišču je bila pri kopanju jarka za kanalizacijo prepoznana kulturna
plast. Vidni so bili jasni ostanki prepečene zemlje in žganine, v plasti pa je bilo tudi veliko
prazgodovinske lončenine, ki jo datirajo v starejšo in mlajšo železno dobo (Dular 1985, str.
93).
8. Mestni breg
Na Mestnem bregu je bila najdena kamnita dletasta sekira. Točna lokacija najdišča ni
znana (Dular 1985, 91).
9. Proštijski vrt
Na polotoku, kjer je danes staro mestno jedro, je že v bronasti dobi in nato tudi v
železni dobi stala naselbina, katere ostanke so našli na Proštijskem vrtu. Najprej je bila na tem
mestu najdena kamnita sekira iz hematita. Kasneje so pri strojnem izkopu za gradnjo doma
upokojencev naleteli na debelo dokaj bogato naselbinsko plast. V njej je bilo kar nekaj
keramičnih fragmentov, med katerimi je bili nekateri značilni pa starejšo železno dobo (Dular
1985, 91).
10. Mestna jama
V mestni jami, ki stoji ob gomilnem grobišču Hrib, so bili najdeni manjši drobci
prazgodovinske keramike (Dular 1985, 91).
11, 12. Borštek
Severozahodno od železniške postaje v Metliki leži nizek hrib Borštek, na katerem je
bilo odkrito plano žarno grobišče iz pozne bronaste dobe in starejše železne dobe, kot tudi
rimsko grobišče. Na 1664 m2 raziskane površine je bilo izkopanih 47 prazgodovinskih in 11
rimskih grobov (Šribar 1962-1963, 469; Dular 1979, 65). Poleg grobov je bilo najdeno nekaj
ožgane gline, kladivasta sekira in brusni kamen, kar nakazuje, da je tukaj v bronasti dobi
morda stala tudi naselbina (Dular 1985, 89).
Keramično gradivo je zelo enotno. Žare, ki so se najpogosteje pojavljale v grobovih so
bile velike bikonične posode s sedlasto usločenim vratom. Po tipologiji izstopa tip velike
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trebušaste žare (sl. 11: 1), ki imajo na spodnjem delu pogosto aplicirano rebro in je
najštevilčnejše zastopano. Številne so tudi skodele z uvitim ustjem. Pojavljajo pa se tudi
skodele s presegajočim ročajem (sl. 12: 1-2), amfore in bikonične žare z visokim stožčastim
vratom. Poleg keramičnega materiala pa je bil izkopan tudi drugi grobni inventar. Odkrite so
bile igle s spiralno uvito glavico, nerazvite večglave igle in igle z vrezi okrašene vratove.
Poleg igel pa tudi polmesečasta fibula (Dular 1979, 75).
S pomočjo izkopanega grobnega materiala so začetek uporabe grobišča datirali v fazo
Ljubljana II, pokopi na tem območju pa se nadaljujejo tudi v halštatskem obdobju (Dular
1979, 75).

Slika 10: Tloris žarnega grobišča (Dular 1979, str. 66, sl.: 1).
Leta 2005 so zaradi urejanja dostopne poti na Borštek in otroškega igrišča na njem
opravili sondažna izkopavanja. Pot je bila speljana po južnem vznožju, do igrišča, ki stoji na
vrhu Borštka. Naredili so 6 testnih jarkov na poti in 4 na lokaciji otroškega igrišča. Med
izkopavanjem so naleteli na recentna nasutja in pod njimi na geološko osnovo. V recentnih
plasteh so naleteli na prazgodovinske in rimske najdbe. Te nakazujejo na človekovo dejavnost
na tem območju. Intaktne prazgodovinske in rimskodobne plasti niso odkrili (Mason,
Vareško, Pinter 2006b, 92).
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Slika 11: Borštek. Grob 19 (Dular 1979, tab. 6: 1,2).

Slika 12: Borštek. Grob 29 (Dular 1979, tab. 9).
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13. Kolpski most
Ob strojnem izkopu peska iz struge reke Kolpe so leta 1950 naleteli na tri bronaste
(morda štiri) tulaste sekire. Rešili so samo dve. Ena sekira ima odebeljeno ustje in ušesce. Na
ustju ima tri prečna rebra, na tulu pa »V« ornament iz njih, poleg ornamenta ima še dve rebri,
ki imitirata plavut. Prehod tula v list je stopničast, rezilo pa je zaobljeno (Sl 13: 10). Druga
sekira ima prev tako odebeljeno ustje in ušesce. Ustje je okrašeno s cik-cak vrezi. Prehod iz
tula v list in oblika rezila sta ista kot pri prvi sekiri (Sl. 13: 11). Razlikujeta pa se pri razširitvi
lista. Prva sekira ima močno razširjen list, druga pa enakomerno razširjenega. Obe tulasti
sekiri sta datirani v Ha B (Šribar 1965, 193; Šinkovec 1995, 64-65, 72).
Po intenzivnih terenskih pregledih leta 2006, ki so pokazali, da je na tem mestu
potencialno arheološko najdišče, so naslednje leto ob cesti za Križevsko vas izkopali šest
strojnih testnih jarkov. Ob izkopu so v koluvialnih plasteh našli fragmente prazgodovinske
lončenine, obdelane kamne ter prežgano glino. Glede na lastnosti in lego najdenega materiala
sklepajo, da je bila nekje v bližini, na nekoliko višji legi, prazgodovinska naselbina, plasti pa
so na mesto odkritja zdrsele kasneje (Mason, Olič, Pinter 2008, 154-155).

Slika 13: Bronasti tulasti sekiri (Šribar 1965, tab. I: 10,11)
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3.2. Arheološka najdišča v okolici Metlike
1. Grive
Severno od Metlike proti Gorjancem je stala v bronasti dobi naselbina Grive pri vasi
Hrast pri Jugorju. Pri nadzoru izkopavanj trase KKO Suhor so med drugim odkrili ostanke
bronastodobne naselbine oz. domnevne deponije keramičnega materiala. Pri izkopavanju so
prepoznali pet faz najdišča. Prvo, najmlajšo fazo predstavlja izkopan jarek, ki je presekal
recentno rušo, koluvialne nanose in bronastodobne ostaline. Pod njo je bil koluvialni nanos. V
njem je bila najdena lončenina iz bronaste in rimske dobe ter recentna keramika. Ta plast s
svojimi najdbami kaže na prekinitev poselitve po končani bronastodobni dejavnosti. Sledila je
plast z večjimi kosi bronastodobne keramike, v njej pa je tudi vkop za stojko. V četrti fazi je
postalo razvidno, da se najdišče nahaja v večji vrtači. Lega keramičnega materiala dopušča
interpretacijo, da je bil material namenoma odložen kot skupek črepinj ali razbitin. V
posameznih zgostitvah je bila odkrita tudi ožgana glina. Najstarejšo fazo najdišča predstavlja
peč in dva vkopa za stojke (Mason, Pinter 2006, 59).
2. Kučar
Podzemelj se v literaturi pojavlja kot ime za širši najdiščni kompleks, ki zajema
naselbino na Kučarju in številna grobišča ob njegovim vznožju (Dular 1985, 78). Kučar je
hrib osamelec, ki leži sredi obkolpske ravnice, ki leži šest kilometrov zahodno od Metlike ob
regionalni cesti Metlika – Črnomelj. Ima dva vrhova in zaradi njegove strateške lege sta bila
od prazgodovine naprej večkrat poseljena oba. Okoli njega so današnje vasi in zaselki, v
katerih so bila najdena številna plana in gomilna grobišča. Na južnem vrhu je bila osrednja
naselbina, ki je bila obdana z obzidjem. Pri izkopavanjih so bile odkrite topilnice železa in
hiša z jamo za pepel. Naselbina je bila datirana v starejšo železno dobo (Dular 1978, 7-13).
Naselje na severnem vrhu je stalo na velikem ovalnem platoju, ki je ob robovih umetno nasut.
Najdenih je bilo pet hiš in dve jami, ki so datirani na konec starejše in začetek mlajše železne
dobe (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 33-63). Poleg naselja na obeh vrhovih je bilo poseljeno
tudi območje izven obzidja, na pleistocenski terasi ob vznožju Kučarja (Mason 2014, 213224). Na vzhodnem delu naselbine izven obzidja je bilo prepoznanih več faz uporabe, ki so
datirane v starejšo železno dobo (Mason, Vareško, Pinter 2006a, 148-149). Pod severnim
vznožjem se je nahajala kovačnica, ki so jo prepoznali po ognjišču in jami za pepel poleg
njega. V jami je bila najdena dobro ohranjena posoda z ročajem, v kateri so bile bronaste

17

fibule iz mlajše halštatske dobe in železne fibule iz latenske dobe. Poleg kovačnice je stal še
en objekt, ki naj bi bil stanovanjski (Županič 1936, 28-131).

Slika 14: Kučar: gradišče in grobišča (Mason 2014, str. 215, sl. 1)
Naselbini so pripadala tudi gomilna grobišča, ki so bila razporejena po okolici. V
Grmu se nahaja 26 različno velikih gomil. V Brodaričevi lozi pri Podzemlju je bilo odkritih
30 gomil. Največja je imela več kot 200 grobov, v katerih so bile bogate najdbe. Na Škriljah
so bile štiri gomile, v Zemlju pa jih je bilo najdenih 5 (Dular 1978, 7-13). Skupino teh petih
gomil v Zemlju sestavlja tudi ena domnevna mogočna gomila, na kateri danes stoji cerkvica
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sv. Helene. Na njej je Šribar naredil 4 testne sonde. V dveh je našel železovo rudo in nekaj
keramičnih fragmentov, dve sondi pa sta bili prazni. Kljub raziskavam torej še zmeraj ostaja
vprašanje ali je to resnično gomila, ali je to naravna oblika (Grahek 2014a, 225-237).
Na južnem pobočju Kučarja so pri rigolanju vinogradov naleteli na več kot deset
grobov. Poleg keramičnega materiala so bili v njih tudi bronasti predmeti. Pri širjenju jarka so
na Pezdirčevi njivi naleteli na žarni grob z žaro, pokrito s skledo. Najdbe so uničili in zavrgli
(Dular 1985, 82).
3. Veliki vrh
Malo nižje na Velikem vrhu nad Dolenjem Suhorjem je bila železnodobna naselbina,
od katere je ohranjen samo obod na severnem delu. Tukaj je Inštitut za arheologijo ZRC
SAZU v naselbini izkopal manjšo sondo, v kateri je bilo veliko fragmentov keramike. Med
njimi so bili takšni, ki so značilni za starejšo železno dobo (Dular 1985, 86-87).
4. Otok
Zaradi predvidene gradnje stanovanjskega objekta so leta 2008 na tem območju
naredili arheološko vrednotenje. Izkopali so en testni jarek, velikosti 2 × 1 m. Pri vrednotenju
so naleteli na arheološke najdbe, med drugim tudi prazgodovinske, pri tem pa niso zasledili
nobenih struktur. Prazgodovinski material kaže na prisotnost prazgodovinskega najdišča v
neposredni bližini (Mason, Sakara Sučević, Pinter 2010, 259). Leta 2011 je zopet potekalo
arheološko vrednotenje zaradi predvidene stanovanjske hiše. Izkopali so sedem testnih jarkov.
Poleg rimske keramike so izkopali tudi prazgodovinsko. Ta je ležala v koluvialnih plasteh.
Zaradi velikosti testnega jarka pa niso uspeli priti do konca koluvialne plasti. Fragmenti
prazgodovinske lončenine nakazujejo na prazgodovinsko poselitev v bližnji okolici (Mason,
Pinter 2013, 179-180).
5. Draga
Franc Stare navaja v svoji študiji, da je bil v Dragah najden bronast kipec, ki ga je
datiral v 5. stoletje p. n. št. Našli naj bi ga ob kopanju temeljev za kozolec, vendar s
poizvedovanjem kasneje niso uspeli ugotoviti natančne lokacije najdišča (Dular 1985, 87;
Stare 1975a, 234).
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6. Grabrovec
Na Grabrovcu je bila najdena bronasta tulasta sekira. Najdena je bila na polju ob vasi,
natančne lokacije najdišča pa ni mogoče določiti. Sekira ima odebeljeno ustje in odlomljeno
ušesce. List se enakomerno razširi, rezilo pa ima zaobljeno (Sl. 15). Datirana je v kultura
žarnih grobišč (Dular 1985, 88; Šinkovec 1995, 70).

Slika 15: Bronasta tulasta sekira (Knez 1960-1961, tab. IX: 6).
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4. Poselitvena slika Bele krajine v bronasti in starejši železni dobi
4.1. Vplivi na poselitveno sliko
Vplivi na poselitev so različni. Na njo vplivajo zunanji, gospodarski in strateško-politični
dejavniki. Pod zunanje vplive štejemo relief, vodnatost, klimo in vegetacijo. Osrednji del Bele
krajine, ki se razteza med Semičem, Adlešiči in Vinico je gričevnat svet z razvejano vodno
mrežo. Ta svet je lahko prehoden in na njem je osredotočenih največ najdišč. Ob upoštevanju
vseh teh dejstev lahko rečemo, da so bili poselitveni tokovi v vseh obdobjih usmerjeni v ta
osrednji del, ugoden za življenje. J. Dular pri svoji obdelavi topografije Bele krajine (1985)
navaja poleg zgoraj naštetih dejavnikov za poseljevanje tudi razprostranjenost sklenjenega
gozda. Na območju Gorjancev in Poljanske gore je imel gozd verjetno značaj pragozda in
takšnih krajev se je poselitev izogibala. Strnjen gozd, ki nikoli ni bil poseljen, je tudi na
območju med Tribučami, Vinico in Kolpo. Izjema je samo vasica Bojanci, ki je nastala v času
turških vpadov. Na takšnih področjih so bila najdena samo naselja, ki so bila postavljena ob
redkih komunikacijah, ki so povezovala Belo krajino z Dolenjsko in Kočevsko kotlino.
Omenja tudi gospodarski vpliv za poselitveno sliko. Že eneolitska naselja so bila postavljena
na področja, kjer je bila rodovitna zemlja in kjer nikoli ni zmanjkalo tekoče vode. Ta dva
dejavnika kažeta na to, da so se takratni ljudje v osnovi ukvarjali s poljedelstvom in
živinorejo. Ti gospodarski dejavnosti pa sta ohranili svoj pomen tudi v naslednjih obdobjih. V
železni dobi so se sicer naseljevali tudi na območja, kjer so bile prsti manj rodovitne. Razlog
je potrebno iskati v drugih vidikih, kot so strateška lega ob komunikaciji, obrambna lega ali
bližina rudonosnih območij, saj je pomembno vlogo dobila tudi nova gospodarska panoga –
pridobivanje železa. Tisti, ki so se ukvarjali z metalurgijo, so se naseljevali na območja, ki so
bila bogata z železovo rudo (Dular 1985, 17-18).

4.2. Poselitvena slika v pozni bronasti dobi
Za pozno bronasto dobo v Beli krajini je značilno, da so poseljevali rečne doline kot
tudi višinske točke (Mason 2008, 22-25; Dular, Tecco Hvala 2007, 134). Nižinska naselja so
lahko obsegala tudi več kot 4 ha površine. Iz tega časa so znane štiri naselbine. Nahajale so se
v Gribljah, Zorencih, Metliki in Črnomlju. Vsa omenjena naselja pa so imela tudi svoja
grobišča. Naselbini iz Zorencev naj bi pripadalo grobišče na Butoraju. V Metliki sta najdeni
žarni grobišči na Borštku ter v Špitalski dragi in sta najverjetneje pripadala naselbini v
mestnem jedru ali na Veselici. Naselbini, ki se je nahajala na mestnem pomolu v Črnomlju,
najverjetneje pripada grobišče na Sadežu (Mason 2008, 22-25).
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Slika 16: Poselitev v bronasti dobi (po Mason 2008, 23 sl. 2; Dular, Tecco Hvala 2007, 133,
sl. 76).
Poleg nižinskih predelov so naseljevali tudi obronke Gorjancev. Višinske naselbine so
bile manjše kot tiste v nižinskih predelih in niso bile obdane z obzidjem (Mason 2008, 22-25),
ob tem pa je bila njihova poselitev pogosto le kratkotrajna (Dular, Tecco Hvala 2007, 135).
Pri nas poznamo kar nekaj takšnih naselbin, ki so bile postavljene na obronkih Gorjancev
(npr. Veliki vrh pri Dolenjem Suhorju in Gaber nad Semičem), Kočevskega roga (npr. Sveti
križ nad Stražnjim vrhom) in Poljansko goro (npr. Gradišče nad Gorico) (Mason 2008, 2225). Za naselja v pozni bronasti dobi je značilno, da so bila postavljena na takšna mesta, ki
prej niso bila poseljena. To nakazuje na drugačno poselitveno logiko kot v starejših obdobjih.
Največja sprememba v poselitveni sliki se je zgodila v mlajšem oz. poznem žarnogrobiščnem
obdobju, ko je število višinskih naselbin močno poraslo (Dular, Tecco Hvala 2007, 134-135).
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4.3. Poselitvena slika v starejši železni dobi

Slika 17: Poselitev v starejši železni dobi (po Mason 2008, 27, sl. 3; Dular, Tecco Hvala 2007,
139, sl. 80).
Glede na pozno bronasto dobo v Beli krajini se je število naselij v starejši železni dobi
izrazito zmanjšalo. Tudi po velikosti naselji so opazne razlike. V pozni bronasti dobi je bilo
število naselij večje, vendar so imela manjšo površino, kot v starejši železni dobi. Vzrokov za
te spremembe je več. Zgodile so se družbene spremembe, poznobronastodobna naselja so bila
večkrat postavljena na takšnih mestih, ki niso omogočala širitve in kjer ni bilo ustreznega
materiala za gradnjo fortifikacijskih sistemov (Dular, Tecco Hvala 2007, 136-140).
Spremembe poselitve se v Beli krajini kažejo z opustitvijo naselbin na obronkih Kočevskega
roga in Gorjancev. Prav tako sta opuščeni nižinski naselbini v Gribljah in Zorencih. V njuni
bližini pa zaživita novi središči, naselbini na Kučarju in Vinici. Poselitev iz pozne bronaste
dobe pa se v starejšo železno dobo nadaljuje v Črnomlju in Metliki. Vsa ta naselja so se
razvila v utrjene naselbine. Gradišča so bila postavljena na obronke nad rečnimi dolinami
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(Šlemine nad Vinico), na osamelcih (Kučar) ali rečnih okljukih (Črnomelj, Metlika) (Mason
2008, 25-28; Dular 1985, 21-27). V primerjavi s poznobronastimi naselbinami so po površini
te naselbine večje, saj zajemajo od 3 do 9,9 ha površine. Naselbine so bile obdane z obzidjem,
ki je bilo suhozidne gradnje. Takšna primera sta Južni vrh Kučarja in Šlemine. Za Metliko in
Črnomelj ne vemo ali sta imela obzidje, zaradi gradbenih posegov v mlajših obdobjih. Poleg
utrjenih naselij so bila postavljena tudi naselja zunaj obzidja. Takšen primer je na Kučarju,
kjer je bila najdena naselbina pod vznožjem južnega vrha. To pomeni, da je bil poselitveni
prostor morda precej večji kot samo prostor znotraj obzidja. Izven obzidja so se prav tako
nahajala območja, kjer so talili železo. Takšen primer je Kučar. V bližini naselij (Kučar,
Metlika, Črnomelj), običajno oddaljeno do 1 km, so bila tudi gomilna grobišča. (Mason 2008,
22-25). V gomilah so pokopavali tangencialno okoli osrednjega dela gomile, kjer je lahko bil
centralni grob, uporabljali pa so jih lahko tudi več stoletij. Znane so kot družinsko-rodovne
gomile (Mason 2008, 25-28). Naselja so bila med seboj oddaljena okoli 5 km, nekatera pa
tudi več. V to kategorijo oddaljenosti petih km spadajo Metlika, Kučar, Črnomelj. V tem
obdobju je Bela krajina izgubila povezavo z Dolenjsko. Tako se je postopno odmaknila od
osrednje Slovenije in nadaljevala svoj razvoj drugače kot Dolenjska. Morda lahko kot indic za
izgubo pomena prometnice, ki je lahko potekala mimo Dolenskih toplic in Semiča v Belo
krajino, razumemo tudi opustitev naselij Cvingere pri Dolenjskih Toplicah in Semeniča nad
Gabrom pri Semiču (Dular, Tecco Hvala 2007, 142).
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5. Veselica
5.1. Dosedanje raziskave na območju arheološkega najdišča Veselica

Slika 18: Območja arheoloških terenskih raziskav v letih 1992 do 2012 (po Križ 1992; Sakara
Sučević, Mason 2004; Olić 2007; Kovač 2011; Stergar 2012).
Prvi Veselico kot arheološko najdišče omenja J. Pečnik. Navaja, da naj bi na višini nad
mestom stalo prazgodovinsko bivališče. Z namenom, da bi preverili ta podatek, so leta 1972
naredili obhod po Veselici. Nikjer niso prepoznali vidnih utrdbenih struktur, na kupu zgrnjene
zemlje pa so našli nekaj netipične prazgodovinske keramike (Dular 1974, 105-106; Dular
1985, 93-94).

Ob gradnji zbiralnika za vodo na Veselici so naleteli na kar precej kosov grobe
prazgodovinske keramike. Gradivo je bilo odkrito v plasteh, ki so bile erodirane z vrha hriba,
kjer je B. Križ predvideval prazgodovinsko gradišče (Križ 1992).
Leta 2004 so na območju med Trdinovo potjo in vrhom Veselice načrtovali postavitev
20 kV kablovoda in transformatorske postaje. Zato so na tem območju opravili predvidene
arheološke terenske raziskave. Pri vrednotenju so naredili 18 testnih jarkov in intenzivni
arheološki pregled v kvadrantih velikosti 10 × 10 m. Zaradi konfiguracije terena so ga
razdelili na štiri območja. Območje I, kjer so naredili samo en testni jarek, je bilo znotraj
vrtače z ravnim dnom, na parceli št. 1681/1, k.o. Metlika. Plasti so nakazovale na racentno
človeško delovanje. V prazgodovinski plasti je bilo izkopano naselbinsko gradivo, keramični
svitek, fragmenti keramičnih posod in železova žlindra. Na tem območju predvidevajo
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prazgodovinsko naselbino z železarsko dejavnostjo. Območje II, kjer so izkopali tri testne
jarke, je bilo na strmem pobočju, ki se nahaja na parcelah št.1681/13, 1649/2, 1649/3, k. o.
Metlika. Arheološke najdbe, odkrite v koluvialnih nanosih, nakazujejo na možnost

arheološkega najdišča v neposredni bližini tega območja. Območje III, kjer so izkopali 9
testnih jarkov, je zajemalo pobočje vzpetine in se spusti k vznožju hriba Veselica, na parcelah
št. 1682/10, 1687/5, 1687/6, 1687/7, 1691/1, k.o. Metlika. Odkrite plasti predstavljajo ornico in

koluvialne nanose z arheološkimi najdbami, ponovno prenesenimi z arheološkega najdišča v
neposredni bližini. Na območju IV, ki zajema parcele št. 1762, 1752/1, 1745/5, k. o. Metlika, so
izvedli intenzivni arheološki pregled z vidljivostjo tretje stopnje.
Na podlagi rezultatov raziskav je bil predlagan sklep, da je bil del arheološkega
najdišča prepoznan na območju I. Na ostalih območjih so arheološke najdbe posledica
koluvialnih nanosov, oranja oz. drugih postdepozicijskih procesov (Sakara Sučević, Mason
2004).
Zaradi predvidene gradnje turistične kmetije so leta 2007 potekale arheološke
raziskave v obliki testnih jarkov na parcelah št. 1821/1, 1821/2, 1745/5, 1834/2, k.o. Metlika.
Izkopanih je bilo devet testnih jarkov, velikosti 2 × 2 m (Olić 2007). Podrobneje bom
rezultate arheološkega vrednotenja predstavila v nadaljevanju.
Leta 2011 so gradili vodovod na trasi VH Bočka – VH Veselica. Na območju Veselice
je zato potekalo arheološko dokumentiranje ob gradnji. Dokumentiranje je potekalo ob
strojnem izkopu jarkov na parcelah št. 4021/2, 4125/2, 4125/4, 1752/5, 4127/1 in 2045/1 k.o.
Metlika. Traso, kjer bo potekal vodovod so razdelili na 9 linij (odsekov). Linije so izkopavali
strojno ob tem pa je potekal nadzor. Le pri liniji 9 je delo potekalo deloma strojno in deloma
ročno, saj so na kupu izkopane zemlje zasledili prezgodovinsko keramiko. Na tem mestu je
bila odkrita odpadna jama ter prazgodovinska plast. Plast je bila ponekod v celoti uničena s
predhodnjimi gradbenimi deli (Kovač 2011).
Naslednje arheološke raziskave so na tem območju Veselice je potekala leta 2012, na
parceli 1870 k.o. Metlika, zaradi predvidene gradnje zidanice. Ročno sta bila izkopana dva
testna jarka, velikosti 1 × 1 m. Testna jarka sta razkrila samo dve plasti. Prva ja bila vrhnja
premešana plast, druga pa ilovnata plast geološke osnove. Pri tem pa ni bilo odkritih
arheoloških plasti, srtuktur ali najdb. Raziskava torej kaže, da arheološko najdišče ni segalo
na prostor te raziskave (Stergar 2012).
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5.2. Arheološke terenske raziskave na Veselici leta 2007

Slika 19: Lidar posnetek raziskane površine s testnimi jarki (po Olić 2007, pril. 2.1).
Na vrhu Veselice so nameravali zgraditi turistično kmetijo oz. rekonstruirati obstoječ
objekt. V ta namen so bile leta 2007 izvedena arheološke terenske raziskave. Izkopanih je bilo
devet testnih jarkov, velikosti 2 × 2 m, na parcelah št. 1821/1, 1821/2, 1745/5, 1834/2, k.o.
Metlika. Testni jarki so bili razporejeni po prostoru, dolgemu 140 m in širokemu 63 m.
Celoten teren pada od severa proti jugu. Testni jarki 1-7 so bili enakomerno razporejeni po
travniku, ki se dviga nad nekdanjo gostilno. Postavljeni so bili v dve liniji, ki sta potekali
vzdolž travnika. V eni liniji so bili štirje testni jarki (2, 4, 6 in 7), v drugi pa trije (1, 3 in 5).
Testni jarek 8 je bil postavljen na teraso poleg stavbnega objekta, testni jarek 9 pa na teraso
pod njim (Olić 2007).
Testni jarki od 1 do 4 ter 8 in 9 so bili arheološko negativni. V njih so naleteli samo na
plasti nasutja, ki so ležale na geološki osnovi. V testnih jarkih 3 in 4 pa so bile tudi
koluvijalne plasti, ki so ležale na sterilni geološki osnovi. V testnem jarku 3 je bilo v
koluvijalni plasti nekaj prazgodovinske in novoveške keramike v velikosti ≤ 50 mm, v
koluvijalni plasti iz testnega jarka 4 pa ni bilo lončenine. Arheološko pozitivni so se izkazali
testni jarki 5, 6 in 7. Testni jarek 5 je imel dve naselbinski plasti, ki sta ležali nad geološko
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osnovo. V obeh so bili fragmenti prazgodovinske lončenine in ožgana glina. Največ lončenine
je bilo v testnem jarku 6, v katerem so bile prepoznane tri kulturne plasti. Dve plasti
predstavljata naselbinsko plast, med njima pa leži ruševinska plast. Omenjene plasti so se
nahajale nad sterilno geološko osnovo. Testni jarek 7 je imel samo eno naselbinsko plast, ki je
prav tako ležala na sterilni geološki osnovi (Olić 2007).
V naselbinskih plasteh, ki so ležale v testnih jarkih 5, 6 in 7 je bilo najdeno veliko
fragmentov keramičnega posodja in ožgane gline. V testnem jarku 5 je vsaka kulturna plast
vsebovala 5 fragmentov lončenine, kar je skupno 10 fragmentov in 8 kosov ožgane gline. S
keramičnim materialom najbolj bogat testni jarek 6 je imel v naselbinskih plasteh 424
fragmentov lončenine ter 678 kosov ožgane gline. Testni jarek 7 je imel 209 kosov
keramičnega materiala ter 132 kosov ožgane gline.

Slika 20: Območje raziskav s testnimi jarki (Olić 2007, pril. 2.1)
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5.2.1. Analiza keramičnega gradiva
Vse skupaj je bilo pri raziskavah s testnimi jarki najdeno kar 643 fragmentov
lončenine. Ti fragmenti so bili po večini manjši in brez možnosti določitve kateri obliki ali
delu posode so pripadali. Za analizo materiala so bili izbrani tisti fragmenti, ki smo jim bodisi
lahko določili tipološko obliko bodisi so bili okrašeni. Analiziranih je bilo torej 61 odlomkov
keramike. Keramično gradivo sem analizirala tako tehnološko kot tipološko. Kot pomoč pri
analizi gradiva je bil uporabljan priročnik M. Horvat (1999) in nekaj druge literature (Vinski
Gasparini 1973; Stare 1975; Dular 1979; Dular 1982; Dular, Ciglenečki, Dular 1995; Dular
2003; Grahek 2004; Škvor Jernejčič 2011; Dular 2013; Mele 2014).

5.2.1.1. Tehnološka analiza
V tehnološki analizi sem opazovala lončarsko maso, obdelavo površine, trdoto, način
žganja ter barvo površine (Horvat 1999, 159-161).
Pri raziskavi lončenih mas smo določali neplastične surovine v njej. To so pustila in
topila, s katerimi določamo lastnost mase. Z njimi uravnavamo prožnost, krčenje, stabilnost
mase, odpornost na temperaturne spremembe idr. (Horvat 1999, 16). Ugotavljali smo tudi
njihovo velikost. V keramičnem gradivu so neplastične surovine zastopali kremen, sljuda,
organske snovi, železovi oksidi in glinena jedra. Kremen je bil prisoten pri vseh pregledanih
fragmentih posodja, kar pomeni, da je bil zastopan 100 %. Sljuda je bila druga najbolj
zastopana surovina in sem jo opazila pri 35 fragmentih, kar je 57,4 %. Organske snovi so se
pojavile pri 31 fragmentih oz. 50,8 % celotnega analiziranega gradiva. 24,6 % oz. 15
fragmentov je vsebovalo železove okside. Glinena jedra so se pojavila v 22 fragmentih, kar je
36,0 % od celote. Najmanj je bila prisotna zdrobljena keramika. Opazila sem jo samo v 5
fragmentih oz. 8,2 % lončenine.
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Graf 1: Grafični prikaz pogostosti neplastičnih surovin v lončarskih masah (v %).
Pri raziskavi lončarskih mas smo določali tudi zrnavost, pri čemer sem opazovala
velikost neplastičnih surovin v masi. Lončarsko maso smo razdelili v tri kategorije1. Prva
kategorija je zelo finozrnata lončarska masa, v katero sem uvrstila 25 kosov, kar je 40,9 %.
Naslednja je finozrnata masa, iz katere je bilo narejenih 29 kosov ali 47,5% celotnega
analiziranega gradiva. Najmanj fragmentov je bilo iz drobnozrnate lončarske mase, kar
predstavlja 7 kosov oz. 11,6 %.
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Graf 2: Grafični prikaz zrnavosti lončarskih mas (v %).
Opazovali smo tudi površino keramičnih kosov2. Ugotovili smo, da so pri večini
fragmentov pri njihovi izdelavi uporabljali brisanje. Brisano površino je imelo kar 60 kosov,
to je 95,2 %. Glajenje sem zasledila samo na dveh kosih, kar predstavlja 3,2 %. Poliran je bil
samo en fragment na zunanji površini, pa še ti sledovi do bili slabo ohranjeni.

1

Zelo fina (do 0,25 mm), fina (0,26-0,50 mm), drobna (0,51-2,00 mm) (Horvat 1999, 159).
Glajenje (groba površina izdelka), brisanje (gladka površina izdelka), poliranje (spolirana površina izdelka)
(Horvat 1999, 160).
2
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Graf 3: Grafični prikaz načinov obdelave površine lončenine (v %).
Pri analizi žganja smo zasledili štiri načine, po katerih so žgali posode. Najpogosteje
so za žganje uporabljali nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje. Na ta način
je bilo žganih kar 22 kosov oz. 36,1 % celote. Naslednji način žganja je bilo nepopolno
oksidacijsko žganje. Tako je bilo žganih 11 kosov oz. 18,0 %. Pojavlja se tudi oksidacijsko
žganje, ki sem ga zasledila pri 5 kosih (8,2 %) ter redukcijsko žganje, ki ga zastopata dva
odlomka (3,3 %). Vsem fragmentom nisem mogla določiti načina žganja, saj je bilo kar 34,4
% fragmentov ponovno prežganih.
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Graf 4: Grafični prikaz načina žganja (v %).
Trdoto keramičnega materiala smo ugotavljali s pomočjo Mohsove trdotne lestvice, ki
je bila prilagojena (Horvat 1999, 160). Analiziran material je zastopal tri kategorije trdote.
Največ kosov sem opredelila kot zelo trde. V to kategorijo spada kar 36 kosov, kar je 59,0 %.
V kategorijo trdo sem opredelila 4 oz. 6,6 % fragmentov. Ostalim 34,4 % fragmentom nismo
mogli določiti trdote, saj so bili ponovno prežgani.
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Graf 5: Grafični prikaz trdote keramične materiala (v %).
Pri analizi smo opazovali tudi barvo površine. Barvo smo določali s pomočjo Munsell
Soil Color Charts (2000). To lestvico pa smo uporabljali prirejeno (Horvat 1999, 160-161).
Po prirejeni barvni lestvici smo keramičnemu materialu določili 8 različnih barv. Pojavljali so
se odtenki rdeče barve, kot je svetlo rdeča, rdečkasta (rožnata) ter rdečkasto (rožnato) siva.
Pojavljala se je tudi svetlo rjava, rjava in temno rjava barva. Bili pa so tudi kosi sivo črne
barve ter sive. Fragmenti niso bili vsi po celotni površini enake barve. 26 kosov oz. 42,6 % ni
imelo zunanje in notranje površine enake barve. 57,4% pa je imelo obe površini enaki.
Zasledila sem tudi kose, ki njihova površina ni bile enotne barve, ampak je imela lise. Takšnih
primerov je bilo kar 39,7 % oz. 25 kosov.

5.2.1.2. Tipološka analiza
V tipološko analizo smo vključili vseh 61 izbranih fragmentov. 15 kosov ni bilo
ohranjeno do te mere, da bi jim lahko določila tip posode, imeli pa so okras, zato smo jim
določili tip okrasa. Med posodjem je bilo, zaredi jasnih značilnostih, najlažje opredeliti
sklede, ki smo jim nadalje določili oblikovne variante. Pri tem je bila upoštevana oblikovanost
posameznih odsekov posod. Mnogim odlomkom zaradi slabe ohranjenosti ni bilo mogoče
določiti osnovne oblike, zato smo posebej določili samo tipe ustij, dna in okrasa.

Sklede
V osnovno kategorijo skled je bilo vključenih 23 posod, nadalje razdeljenih v 8 variant
osnovne oblike (sl. 21-23).
S1: Gre za globoke sklede z rahlo izvihanim ustjem in koničnim trupom. Rob ustja je lahko
zaobljen ali oglato zaobljen. Po obliki ustja in njegovem preseku so sklede primerljive s
skledami s Kučarja in njemu pripadajočega grobišča v Podzemlju, Stične in Podsmreke (Dular
1982, tab. 9: 81; Grahek 2016, tab. 7: 4; Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 4: 1, 22: 7;
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Murgelj 2013, 38, sl. 32, Sko 3, 4). Primerljiva posoda s Kučarja je bila najdena v Hiši B, ki
jo datirajo v certoški in negovski horizont (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 38-45). Iz Stične je
bila primerljiva posoda najdena v plasti poleg zidu II, ki so jo datirali v horizont kačaste in
certoške fibule (Grahek 2016, 233-237). Dular je tip primerljive posode datiral v čas od Stične
I do konec halštatskega obdobja (Dular 1982, 37). Kljub temu, da so zgornje primerjave
starejšeželeznodobne, pa je to dolgoživa oblika, ki ima tako paralele že med gradivom iz
naselja Podsmreka, datiranega v čas srednje in pozne bronaste dobe oz. Bd C/Bd D (Murgelj
2013, 37).
S2: Gre za globoke sklede z izvihanim ustjem in rahlo zaobljenim trupom. Primerljive
skodele so bile najdene na Kučarju (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 11: 2, 14: 2), Nerajcu
(Škvor Jernejčič 2011, tab. 3: 5, 12: 9), Ormožu (Mele 2014, 174, sl. 5, tip 4), Podsmreki
(Murgelj 2013, 26, sl. 29, Sk7) in Rogozi (Črešnar 2010, 16, So1). Na Kučarju so bile odkrite
v hiši A, ki je datirana v mlajše halštatsko obdobje. Primerljiva posoda iz hiše (Dular,
Ciglenečki, Dular 1995, tab. 14: 2) je imela na trupu prilepljeno rebro v obliki polkroga
(Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 33-38). Grob 15/1903 v katerem je bila najdena primerljiva
skleda, je datiran v stopnjo Stična I. Skleda (Škvor Jernejčič 2011, tab. 3: 5) je bila okrašena.
Po trupu je bil med dvema vodoravnima črtama vrezan še viseči trikotnik (Škvor Jernejčič
2011, 176-180). Primerljivo posodje iz Ormoža datirajo v Ha C1 (Mele 2014, 175). Čeprav
ima ta tip posode kar nekaj železnodobnih primerjav, pa gre za časovno manj občutljivo
obliko, saj paralele najdemo tudi na najdiščih, kot so Podsmreka in Rogoza, ki tovrstno
posodje datirajo konec bronaste dobe, Ha A in HA B (Murgelj 2013, 23-24; Črešnar 2010, 1517 )
S3: Gre za sklede z navpičnim ali zelo rahlo uvitim ustjem in usločenim trupom.
Primerljive sklede so našli na Kučarju (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 6: 3), Dobovi
(Stare 1975b, tab. 29: 15) ter Hajndlu in Ormožu (Mele 2014, 173, sl. 4, tip 1/razl. 1). Ker je
bila primerljiva posoda s Kučarja najdena v kulturni plasti, kjer je bil material tako iz železne
dobe kot tudi iz rimskega obdobja kulturne plasti niso mogli zanesljivo datirati (Dular,
Ciglenečki, Dular 1995, 27-28). Grobišče na Dobovi datirajo v pozno bronasto dobo oz. v čas
od Ha A2 do Ha B2/3. Tako so primerljive posode v uporabi že vsaj od pozne bronaste dobe
(Stare 1975b, 19). Mele sorodne posode s Hajndla in iz Ormoža datira skozi celotno
halštatsko obdobje (Mele 2014, 175).
S4: Gre za plitke sklede z rahlo uvihanim ustjem, ki tekoče prehaja v koničen trup.
Med seboj se razlikujejo po višini uvihanega ustja. Primerljive sklede so naši na Kučarju
(Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 77: 11), Hribu (Grahek 2004, tab. 10: 2), Borštku (Dular
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1979, 1: 6), Raki (Dular 2003, tab. 61: 5) ter Hajndlu in Ormožu (Mele 2014, 173, sl. 4, tip
1/razl. 1). Posodo s Kučarja niso mogli zanesljivo datirati, saj je bila najdena v plasti, ki je
vsebovala tudi antično posodje (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 134). Skleda s Hriba je bila
datirana v fazo Ljubljana II (Grahek 2004, 134-138). V to fazo sodi tudi sleda iz Borštka
(Dular 1979, 75). Mele primerljive posode s Hajndla in iz Ormoža datira skozi celotno
starejše halštatsko obdobje (Mele 2014, 175).
S5: Gre za globoko skledo z uvihanim ustjem, ki tekoče prehaja v blago usločen trup.
Primerljive posode so našil v gomili I na Hribu pri Metliki v grobu 83 (Grahek 2004, tab. 13:
6) in na Kučarju (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 11: 3). Primerljiva skleda iz Hriba je
datirana v fazo Ljubljana II (Grahek 2004, 134-138). Skleda s Kučarja je bila najdena v hiši
A, ki je datirana v certoški in negovski horizont (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 38-45).
S6: Gre za skledo z uvihanim ustjem, ki ostro prehaja v usločen trup. Primerljive
posode so bile najdene v gomili v Osredku pri Čužnji vasi, na Močilah pri Zgornjih
Mladetičah, prav tako v gomili (Dular 2003, tab. 20: 7, 81: 1), v Ormožu (Mele 2014, 173, sl.
4, tip 1/razl. 7) in Stični (Grahek 2016, 151, sl. 45, La 10). Primerljivo posodo Mele datira v
čas med Ha A2 in Ha D1 (Mele 2014, 175). V Stični je bila primerljiva posoda najdena v
plasti med zidom I in zidom II, ki jo datirajo v čas horizont Stična in kačaste fibule (Grahek
2016, 273-286).
S7: Gre za globoko skledo z izvihanim zoženim ustjem in koničnim trupom.
Primerljivi skledi so našli na Kučarju (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 2: 8) in Hribu pri
Metliki (Grahek 2004, tab. 12: 1). Skleda s Kučarja se v ustju razširi, kar se ne ujema z našo
skledo, saj se ta zoži. Najdena je bila v kulturni plasti v kateri so bile tudi antične najdbe.
Nekaj prazgodovinske lončenine iz plasti so datirali v začetke halštatskega obdobja, druge pa
tudi v kačasti in certoški horizont (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 23). Skleda iz groba 90 iz
Hriba je okrašena z bradavicami in vrezi. Datirajo jo v fazo Ljubljana II.
S8: Gre za globoko skledo z izvihanim ustjem, usločenim vratom ter ostrim prehodom
ned rameni in koničnem trupom. Primerljive sklede so bile najdene v Ormožu (Mele 2014,
174, sl. 5, tip 3/razl. 2), na Rogozi (Črešnar 2010, tab. 14: 13), Podsmreki (Murgelj 2013, 24,
Sk1 1/2) in Volčjih njivah (Dular 1982, tab 23: 216). Primerljivi tip posod s Podsmreke
datirajo v čas srednje in začetek pozne bronaste dobe Bd C/Bd D (Murgelj 2013, 23). Njena
uporaba se je nadaljevala v halštatsko obdobje. V Ha A je datirano posodje z Rogoze (Črešnar
2010, 20), v mlajše halštatsko obdobje, natančneje v kačast horizont, pa Dular datira
primerljive sklede iz Volčjih njiv (Dular 1982, 69-70). Da je bilo posodje v uporabi daljše
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časovno obdobje potrjuje tudi datacija iz Ormoža, ki posodje uvršča v čas od Bd D do Ha C1
(Mele 2014, 175).
S9: Gre za skledo z navpičnim ustjem, cilindričnim vratom in zaobljenimi rameni, ki
tekoče prehajajo v zaobljen trup. Sorodne oblike lahko najdemo v Velikemu Nerajcu pri
Dragatušu (Škvor Jernejčič 2011, tab. 3: 2, 14: 4, 18: 4; Dular 1982, tab. 21: 183), kot tudi na
Hajndlu (Mele 2014, 174, sl. 5, tip 3/ razl. 3). Analogija skled iz velike gomile v Nerajcu je
datirana v čas stopnje Podzemelj in Stična (Škvor Jernejčič 2011, 176-180). Dular je iz istega
najdišča primerljivi tip posode datiral prav tako v to časovno obdobje (Dular 1982, 61-62).
Sorodno skledo z Hajndla pa uvrščajo v čas od Ha C do Ha D1 (Mele 2014, 175).
S10: Gre za skledo z izvihanim ustjem, cilindričnim vratom in zaobljenimi rameni, ki
tekoče prehaja v trup. Po obliki je primerljiva s skledami iz Ormoža (Mele 2014, 174, sl. 5, tip
3/ razl. 3), z Burgstallkogla (Dular 2013, 36, sl. 10, S3) in Libne (Dular 1982, 23: 215).
Primerljivo skledo iz Ormoža datirajo v čas med Ha B1 in Ha C2 (Mele 2014, 175). Malo
ožje je datirana posoda iz Burgstallkogela, ki jo uvrščajo v čas Ha B2/3 in Ha C0 (Dular 2013,
39). Dular primerljivo posodo iz Libne datira v kačasti horizont (Dular 1982, 68-69).
S11: Gre za skledo z izvihanim ustjem, kratkim usločenim vratom in zaobljenimi
rameni, ki tekoče prehajajo v koničen trup. Posoda je primerljiva s posodami s Kučarja
(Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 45: 9, 10) in Hajndla (Mele 2014, 173, sl. 4, tip 2/ razl.
1). Zaradi skromnih najdb v hiši C, kjer so našli primerljivi skledi hiše ne morejo natančno
datirati (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 45-47). Primerljivo posodo s Hajndla pa datirajo v
celotno starejše halštatsko obdobje (Mele 2014, 175).
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Slika 21: Tipi skodel. M = 1:3
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Slika 22: Tipi skled. M = 1:3
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Slika 23: Tipi skled. M = 1:3

Ustja
Zaradi slabe ohranjenosti smo štirim posodam določili samo tipe ustji. Vsako ustje
predstavlja svoj tip in bi jih lahko pripisali različnim posodam, pogosto loncem (sl. 24).
U1: Gre za veliko posodo z rahlo izvihanim ustjem in tekočim prehodom v vrat. Po
obliki so primerljive posode našli na Kučarju (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab 63: 4, 74:
6), ampak imata obe omenjeni posodi približno za polovico manjši premer ustja. Ena posoda
(Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 63: 4) je bila najdena v jami 2, ki jo datirajo v mlajšo
železno dobo, čeprav je bilo najdeno tudi nekaj keramike na videz iz halštatskega obdobja.
Druga posoda pa je bila najdena na območju velike stavbe, ki je iz antičnega obdobja, zato je
ni možno natančneje datirati (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 58-61 in 104-124).
U2: Gre za posodo z izvihanim ustjem in tekočim prehodom v vrat. Po obliki ustja je
primerljiva posoda z nekoliko večjim premerom odprtine iz Borštka (Dular 1979, tab. 1: 1) in
Nerajca (Škvor Jernejčič 2011, tab. 1: 1, 5). Lonec iz Borštka datirajo v fazo Ljubljana II
(Dular 1979, 75). Primerljiva lonca iz Nerajca umeščajo v isto časovno obdobje, v stopnjo
Podzemelj (Škvor Jernejčič 2011, 176-180).
U3: Gre za posodo z močno izvihanim ustjem. Po obliki ustja ter njegovem premeru je
primerljiv z loncem iz gomile I s Hriba pri Metliki (Grahek 2004, tab. 9: 13), Nerajca (Škvor
Jernejčič 2011, tab 2: 5) in Pustega Gradca (Dular 2003, tab. 45: 3, 4). Primerljiva posoda s
Hriba je datirana v čas Ha B3 (Grahek 2004, 134-138). Lonec iz Nerajca sodi v stopnjo
Podzemelj (Škvor Jernejčič 2011, 176-180).
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U4: Gre za veliko posodo z rahlo uvihanim ustjem. Po obliki ustja ter njegovem
premeru je primerljiv z loncem s Kučarja, ki je bil najden v hiši B. Hišo datirajo v certoški in
negovski horizont (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 18: 4). Primerljiv je prav tako lonec
tipa 1 (sl. 9) s Hajndla in iz Ormoža, ki ga datirajo v čas med Ha B1 in Ha D1 (Mele 2014,
178-179)

Slika 24: Tipi ustij. M = 1:3
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Okras
Med lončenino je bilo osem okrašenih odlomkov posod, ki smo jim določili pet
različnih načinov okraševanja (sl. 25).
O1: Gre za gladko aplicirano rebro. Gladka rebra so iz Brinjeve gore datirana v Ha C0
(Dular 2013, 47). Pojavljajo se tudi na Hribu, kjer so našli tri primere (Grahek 2004, tab. 4: 9,
6: 1, 8: 12), na trebušastih žarah (tab. 1: 4, 7: 1) iz Borštka, ki so datirane v fazo Ljubljana II
(Dular 1797, 75). Takšna rebra so se pojavila tudi v Dolenjskih Toplicah (Dular 1982, tab. 8:
62) in Valični vasi (Dular 1982, tab. 8: 67). Dular posodje na katerem je bilo aplicirano
gladko rebro, datira v certoški in negovski horizont (Dular 1982, 32-33). Prav tako se
pojavljajo na Kučarja. Tako okrašene posode so bile najdene v hiši A (Dular, Ciglenečki,
Dular 1995, tab. 9: 11; 11: 14, 15), B (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab: 18: 3, 4) in tudi v
ostalih. Hiše, v katerih je bilo posodje, so datirane v mlajše halštatsko obdobje (Dular,
Ciglenečki, Dular 1995, 33-44).
O2: Gre za razčlenjeno aplicirano rebro. V našem primeru imamo razčlenjeno rebro na
dva načina. V prvem so v rebro odtiskovali, v drugem pa so ga ščipali. Dular je členjena rebra
datiral v čas med Ha B1 in Ha C0 na podlagi najdb iz Burgstallkogla in Brinjeve gore (Dular
2013, 47). Takšen okras je bil najden tudi na Hribu v grobovih 44, 57 in 68 (Grahek 2004,
131). Ti grobovi pa sodijo v fazo Ljubljana II (Grahek 2004, 134-138). Prav tako se rebra
pojavijo na Kučarju (tab. 8: 5: 11: 8; 15: 1,4) v hišah, ki so datirana v mlajše halštatsko
obdobje (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 33-44).
O3: Gre za poševne kanelure. Pojavljajo se na kar velikem številu posod, kot so lonci,
sklede na nogah ali sklede z uvihanim ustjem. Primerljivega okrasa, ki se v našem primeru
nahaja na notranji strani izvihanega ustja, pa nisem zasledila. Podobne kanelure se pojavljajo
samo na skledah z uvihanim ustjem (Dular 1982, tab. 26: 253-257; Dular 2013, 42, sl. 12, La
2-3). Prav tako so te kanelure na omenjenem posodju pogosto usmerjene v drugo smer, kot so
v našem primeru. Omenjene latvice je Dular datiral od Ha A naprej, kar pomeni, da so se že
takrat uporabljale kanelure (Dular 2013, 45).
O4: Gre za viseči trikotnik narejen z vrezovanjem. Motiv trikotnika se zelo pogosto
pojavlja na keramiki. Na keramičnem posodju iz Bele krajine je kar nekaj takšnega motiva.
Najden je bil na posodah iz Nerajca (Škvor Jernejčič 2011, tab. 3: 5; 6: 5; 16: 2, 7; 17: 1),
Kučarja (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 6: 1; 28: 11; 29: 13) in Borštka (Dular 1979, tab.
5: 2). Najbolj primerljiva okrasa sem našla na posodi iz Treščerovca na Hrvaškem (Vinski
Gasparini 1973, tab. 101: 2) in Dobove (Stare 1975b, tab. 66: 221). Primerljiv okras iz
Dobove je bil najden na grobišču, ki ga datirajo v pozno bronasto dobo (Stare 1975b, 19).
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Lonci s takšnim okrasom iz Nerajca so datirani v čas stopnje Podzemelj (Škvor Jernejčič
2011, 176-180), iz Borštka v fazo Ljubljana II (Dular 1979, 75) ter s Kučarja v mlajše
halštatsko obdobje (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 33-44).
O5: Gre za žlebljenje v obliki črke U in odtiskovanje pik. Kombinacija žlebljenja in
odtisnjenih krogov se pojavljajo kar pogosto, primerljivih vzorcev pa je malo. Takšen okras je
na posodi iz Berinjeka nad Dolami pri Litiji (Dular 2003, tab. 89: 6) pa tudi iz Novega mesta
(Dular 1982, tab. 10: 89). Tip posode s primerljivim okrasom iz Novega mesta je datiran v čas
od stopnje Stična do negovskega horizonta (Dular 1982, 39).

Slika 25: Tipi okrasa. M = 1:3
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Dna
Med lončenino je bilo deset odlomkov dna, ki smo jih razdelili v šest variant (sl. 26).
D1: Gre za ravno dno posode z zaobljenim prehodom v pokončen trup.
D2: Gre za ravno dno posode z zaobljenim prehodom v skoraj navpičen trup.
D3: Gre za ravno dno posode z ostrim prehodom v zaobljen trup.
D4: Gre za rahlo konkavno dno posode z zaobljenim prehodom v skorajnavpičen trup.
D5: Gre za konkavno dno posode z zaobljenim prehodom v pokončen trup.
D6: Gre za ravno dno majhne posode, verjetno sklede, z zaobljenim prehodom v položen trup.

Slika 26: Tipi dna. M = 1:3
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Ostale keramične najdbe
Poleg lončenine so na Veselici izkopali še nekaj drugih keramičnih najdb (Sl. 27).
PIRAMIDALNE UTEŽI: Odkrita sta bila fragmenta dveh piramidalnih uteži.
Primerljive so bile najdene tudi na Kučarju v Hiši B (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 42:
2-4).
PREDILSKA VRETENCA: Odkrito je bilo eno predilsko vretence. Primerljiva
vretenca so izkopali tako v naselbinah, kot tudi v grobovih. Najdena so bila na Kučarju
(Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab 76: 9), Hribu (Grahek 2004, tab. 4: 5), Borštku (Dular
1979, tab. 2: 9) in Nerajcu (Škvor Jernejčič 2011, tab. 15: 18-20).
KERAMIČNI DISKI: Odkrita sta bila dva keramična diska. Po njuni obliki sklepamo,
da je šlo za namerno preoblikovana odlomka ostenij posod.
PEKVE: Odkriti sta bila fragmenta dveh pekev. Primerljivi sta z pekvami s Kučarja, ki
sta bili najdeni v hiši B in D (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, tab. 34: 5, 45: 1).

Slika 27: Ostale keramične najdbe. M = 1:3
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5.2.2. Primerjava tehnoloških in oblikovnih značilnostih keramičnega gradiva
Med analiziranim keramičnem gradivom se najpogosteje pojavljajo sklede, ki jih je
kar 23. Dobra polovica skled oz. 56,5 % je narejena iz finozrnate mase, ostalih 43,5 % pa iz
zelo finozrnate mase. Pri obdelavi površine so pri vseh uporabili brisanje. Načina žganja
nismo mogli določiti devetim skledam, saj so bile ponovno prežgane. Od ostalih 14 skledah
jih je bilo osem (57,1 %) nepopolno oksidacijsko žganih, v končni fazi pa so bile dimljene.
Štiri (28,6 %) so bile nepopolno oksidacijsko žgane, samo dve (14,3 %) pa redukcijsko.
Analiza trdote je pokazala, da je kar 20 (86,9 %) skled zelo trdih in le tri (13 %) je trde.
Če pogledamo sklede po tipih in jih primerjamo posamezne sklede znotraj tipa hitro
ugotovimo, da niti dve skledi v posameznim tipu nista povsem enaki. Najpogosteje se med
seboj razlikujejo po lončarski masi, načinu žganja ali barvi. Tudi če primerjamo tipe med
seboj si niti dva nista enaka. Mogoče bi bile naše ugotovitve drugačne, če bi bilo med
posodjem manj ponovno prežganih posod. Ko pogledamo posamezne kategorije pri izdelavi
skled pa ugotovimo nekaj podobnosti. Pri dodelavi površine so pri vseh posodah uporabljali
samo brisanje. Ob analizi zrnavosti smo ugotovili, da so uporabljali za sklede samo dve
lončarski masi, zelo finozrnato ali finozrnato. Prav tako so tudi uporabljali samo dva načina
žganja: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje ali nepopolno oksidacijsko
žganje. Ob pogledu na neplastične surovine, ki so jih dodajali glini, smo ugotovili, da je v
vseh skledah pridan kremen in organske snovi. Pri večini se pojavlja tudi sljuda. V nekaj
odlomkih smo opazili tudi glinena jedra in železove okside.
Ko združimo naše ugotovitve o tehnološki analizi skled, lahko povemo le, da lončarji
kot kaže niso imeli ustaljenega »recepta«, po katerem bi izdelovali določen tip posode.
Ustja, ki po primerjavah sodeč pripadajo loncem, so samo štiri. Dve sta narejeni iz
zelo fine, drugi dve pa iz finozrnate in drobnozrnate lončarske mase. Pri obdelavi površine so
pri vseh uporabili brisanje. Tri ustja so bila ponovno prežgana, zato jim nismo mogli določiti
žganja. Eden pa je bil žgan v nepopolnem oksidacijskem žganju, v končni fazi dimljen.
Analiza trdote je pokazala, da je eno ustje mehko, ostala tri pa trda.
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5.2.3. Kulturno kronološka opredelitev
V Metliki poznamo plana grobišča kot tudi gomilno grobišče. Plana lahko pripišemo
ljubljanski žarnogrobiščni skupini, gomilno pa kaže razvoj, pri katerem se uveljavljajo
značilnosti starejše železne dobe. V uporabi je od stopnje Ljubljana I do stopnje Stična
(Grahek 2004, 134-138; Dular 1979, 75). Z iskanjem primerljivih posod iz teh grobišč in tudi
v širši okolici smo skušali naselbino na Veselici umestiti v čas. Večina keramičnega materiala
ni datacijsko zelo občutljiva, saj se takšne oblike pojavljajo od pozne bronaste dobe in nato
naprej v starejšo železno dobo. Takšen primer je pet tipov skled (S3, S4, S5, S6 in S11).
Večino omenjenih tipov je Mele (2014, 175) na podlagi najdb s Hajndla in iz Ormoža datiral
v čas od mlajše kulture žarnih grobišč (Ha B) do konca starejšega halštatskega obdobja (Ha
C). Primerjave so bile najdene tudi na okoliških najdiščih, kjer so prav tako ali še bolj široko
datirane. Analogije za tip S5 so bile najdene na Hribu in Kučarju. Na Hribu je primerljiva
posoda datirana v fazo Ljubljana II (Grahek 2004, 273-286), na Kučarju pa v mlajše
halštatsko obdobje (Dular, Ciglenečki, Dular 1995, 38-45). Primerljivo posodje za skledo tipa
S8 je datirane že v čas srednje oz. začetka pozne bronaste dobe, Bd C/Bd D (Murgelj 2013,
23), njena prisotnost pa se je nadaljevala tudi v starejšem halštatskem obdobju (Dular 1982,
69-70). Tipa S1 in S2 sta na podlagi bližnjih najdišč datirana v čas od Stične do negovskega
horizonta. Primerljivo posodje iz Kučarja je datirano v mlajše halštatsko obdobje (Dular,
Ciglenečki, Dular 1995, 38-48), iz Nerajca pa v horizont Stična (Škvor Jernejčič 2011, 176180). Analogija iz Podsmreke pa kažeje, da je bil takšen tip posodja v uporabi že od srednje
oz. začetka pozne bronaste dobe oz. Bd C/Bd D (Murgelj 2013, 37).
Podobno velja za okras. Trikotniki se pojavljajo (O4) skozi celotno pozno bronasto
dobo in tudi v starejši železni dobi. Kombinacija žlebljenja z okroglimi odtisi (O5) se
pojavljajo v halštatskem obdobju (Dular 2013, 51). Tudi rebra (O1, O2) se pojavljajo v
širokem časovnem obsegu od pozne bronaste dobe do starejše železne dobe.
Ob kulturno kronološki opredelitvi materiala smo ugotovili, da naselbina na Veselici
zajema širše časovno obdobje. Najverjetneje je zaživela v pozni bronasti dobi, najverjetneje v
času Ha B, njena poselitev pa e je nadaljevala vsaj v starejše halštatsko obdobje in se morda
celo nadaljeval v njegovo mlajšo fazo.
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ZAKLJUČEK
Metlika je bila poseljena v pozni bronasti dobi, njena poselitev pa se je nadaljevala v
starejšo železno dobo. Poselitvena slika se v teh dveh obdobjih razlikuje. Mestno jedro je bilo
kontinuirano poseljeno od bronaste dobe do železne dobe. Iz bronaste dobe poznamo plana
grobišča v Špitalski dragi, Jerebovi ulici in na Borštku. Na Borštku pa je poleg planega
grobišče stala tudi naselbina. Znano pa je tudi gomilno grobišče Hrib, ki je kot naselbina v
mestnem jedru v uporabi kontinuirano od pozne bronaste dobe v starejšo železno dobo. V
okolici Metlike je iz bronaste dobe znana naselbina na Velikem vrhu pri Dolenjem Suhorju. V
starejši železni dobi sta se na območju občine Metlika izoblikovali dve središči. Eno v
Metliki, ki se je nadaljevalo iz pozne bronaste dobe, drugo pa na Kučarju.
Že dlje časa se je domnevalo, da je na Veselici stala prazgodovinska naselbina. Ob
gradbenih posegih ali zaradi načrtovanja gradnje so na tem območju potekala številna
arheološka izkopavanja, ki pa so bila vsa po vrsti zelo omejenih obsegov. Pri vrednotenju
potencialnega najdišča so se posluževali izkopov testnih jarkov, v enem primeru pa so samo
nadzorovali strojni izkop jarka (sl. 18).

Slika 28: Karta arheološko pozitivnih in negativnih arheoloških izkopavanj (po Križ 1992;
Sakara Sučević, Mason 2004; Olić 2007; Kovač 2011; Stergar 2012).
.
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Večina območja, ki so ga zajemala arheološka izkopavanja so bila arheološko
negativna. Arheološko pozitivno so se izkazali testni jarki na vrhu Veselice nad nekdanjo
gostilno, ki so bili izkopani leta 2007. Poleg njih je bil pozitiven tudi testni jarek pod
vznožjem Veselice, ki se ja nahajal na dnu vrtače, v bližini Špitalske drage. Prazgodovinsko
keramiko so zasledili tudi ob gradnji vodohrama na Veselici, vendar pa ta lončenina ni bila
odkrita v svojem prvotnem stanju, ampak je na to mesto prišla v postdepozicijskih procesih
(sl. 28).
Ob pregledu izkopavanj in njihovih rezultatov na območju Veselice lahko zarišemo
območje, kjer je potencialno stala prazgodovinska naselbina. Naselbina je bila najverjetneje
locirana na jugozahodnem delu vrha nad terasami, ki se spuščajo v mesto in je zajemala širši
prostor (sl. 29).
Pri natančnem lociranju pa se pojavljajo tudi težave. Celoten vrh Veselice oz.
potencialno večje območje naselja je bilo v preteklosti v uporabi kot vinograd. S pripravo in
obdelavo vinograda se arheološke plasti pogosto močno poškodujejo ali celo uničijo. Poleg
tega so bila arheološka izkopavanja prostorsko omejena. Zaradi omenjenih okoliščin zelo
težko natančno določimo celoten prostor nekdanje naselbine, lahko le sklepamo na podlagi
dosedanjih raziskav.
V diplomski nalogi sem zajela tudi analizo keramičnega materiala, ki so ga izkopali
leta 2007, v testnih jarkih 6 in 7. Ves material sem pregledala in izbrane fragmente vključila v
tehnološko in tipološko analizo.
V tipološki analizi smo ugotovili, da so lončenino delali iz različnih lončarskih mas, ki
so vsebovale različne neplastične snovi, kot so kremen, sljuda, železovi oksidi, organske
snovi, glinena jedra in zdrobljena keramika. Vsi analizirani kosi lončenine so vsebovali
kremen, ostali naravni vključki in dodana pustila pa so bili različno prisotni. Tudi zrnavost je
bila različna. Največ posodja je bilo izdelanega iz finozrnate lončarske mase. Analiza trdote je
pokazala, da je večina lončenine trda. Za žganje so uporabljali več tehnik. Najpogosteje so
žgali v nepopolni oksidacijski atmosferi, v končni fazi pa so bile posode pogosto dimljene.
Prav tako se je razlikovala tudi barva površine posodja. Pojavljali so se odtenki rdeče barve,
kot je svetlo rdeča, rdečkasta (rožnata) ter rdečkasto (rožnato) siva. Pojavljala se je tudi svetlo
rjava, rjava in temno rjava barva. Bili pa so tudi kosi sivo črne barve ter sive barve.
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Posodje smo analizirali tudi tipološko. Največ fragmentov je pripadalo skledam. Te pa
smo delili še na 11 variant. Med materialom so bila 4 ustja, ki so primerljiva z ustji loncev,
bila pa so tudi dna. Nekaj fragmentov posodja je bilo okrašenih.
Posodju smo poiskali primerljive tipe z drugih najdišč in jih skušali časovno umestiti.
Večina posodja je datacijsko manj občutljiva, saj se pojavljajo v širšem časovnem razponu.
V diplomski nalogi smo s pomočjo analize keramičnega gradiva potrdili, da je na
Veselici stala prazgodovinska naselbina. Najdbe izkopane v kulturnih plasteh ne kažejo na
kronološko razliko med posameznimi plastmi. Z datacijo posodja smo ugotovili, da je
naselbina zaživela že v pozni bronasti dobi, najverjetneje v času Ha B, njena poselitev pa se je
nadaljevala v starejše halštatsko obdobje in morda celo v njeno mlajšo fazo.
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KATALOG NAJDB
Odl – odlomek
Zp – zunanja površina
Np – notranja površina
Znp – zunanja in notranja površina
Ohr – ohranjena

Tabla 1
Testni jarek 6, SE 006
1. Odl. rahlo izvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine:
brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva:
zp – sivi črna, np – siva; premer ustja: 21,2 cm; ohr. višina: 2,9 cm.
2. Odl. izvihanega ustja posode; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje;
žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: zp –
rjava, np – sivo črna; premer ustja: 11,2 cm; ohr. višina: 2,5 cm.
3. Odl. močno izvihanega ustja posode; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: ponovno
prežgan; barva: zp – svetlo rdeča, np – svetlo siva; premer ustja: 25,8 cm; ohr. višina: 3,3 cm.
4. Odl. izvihanega ustja in ostenja posode; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava
površine: brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota:
zelo trda barva: znp – siva, lise; premer ustja: 15 cm; ohr. višina: 6,5 cm.
5. Odl. izvihanega ustja posode; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje;
žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: zelo trda barva: znp –
siva, lise; premer ustja: 23,8 cm; ohr. višina: 3,3 cm.
6. Odl. rahlo izvihanega ustja posode; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: ponovno
prežgan; barva: znp – siva; ohr. višina: 3,6 cm.
7. Odl. posode z držajem; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda; barva: zp – siva, np – rdečkasto (rožnato) siva; ohr. višina:
3,6 cm.
8. Odl. posode z držajem; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje;
žganje: oksidacijsko; trdota: trda; barva: zp – sivo črna, np – rdečkasto (rožnato) siva; ohr.
višina: 3,6 cm.
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9. Odl. posode z držajem; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje;
žganje: nepopolno oksidacijsko; trdota: trda; barva: zp – svetlo rdeča, np – sivo črna, lise;
ohr. višina: 6,3 cm.
10. Odl. posode z držajem; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
oksidacijsko; trdota trda; barva: znp – rjava, lise; ohr. višina: 4,2 cm.
11. Odl. Posode, okrašene z gladkim rebrom; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje:
ponovno prežgan; barva: znp – siva; ohr. višina: 4,5 cm.
12. Odl. posode z držajem; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: zelo trda; barva: zp – sivo
črna, np –siva; ohr. višina: 1,2 cm.
13. Keramični disk; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje; trdota: trda; barva: zp – rjava, np –svetlo rdeča; ohr. višina:
5,4 cm.
14: Odl. posode, okrašene z žlebljenjem in odtiskovanjem; lončarska masa: finozrnata;
obdelava površine: brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje; trdota: trda; barva: zp –
siva, np –svetlo rdeča; ohr. višina: 5,4 cm.
15: Odl. pekve; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
oksidacijsko; trdota: trda; barva: znp – svetlo rdeča; premer odprtine: 30 cm; ohr. višina: 3,2
cm.
Tabla 2
Testni jarek 6, SE 007: 1-3, SE 008: 4-11
1. Odl. zgornjega dela posode z izvihanim ustjem; lončarska masa: finozrnata; obdelava
površine: brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje; trdota: trda; barva: znp – siva;
premer ustja: 17,2 cm; ohr. višina: 4,3 cm.
2. Odl. piramidalne uteži; lončarska masa: drobnozrnata; žganje: ponovno prežgan; barva:
znp svetlo rdeča; ohr. višina: 2,1 cm.
3. Odl. piramidalne uteži; lončarska masa: drobnozrnata; žganje: ponovno prežgan; barva:
znp svetlo rdeča; ohr. višina: 3,6 cm.
4. Odl. izvihanega ustja in ostenja posode; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava
površine: brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje; trdota: trda; barva: znp – siva;
premer ustja: 7,6 cm; ohr. višina: 2,5 cm.
5. Odl. rahlo izvihanega ustja z ostenjem posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava
površine: brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje; trdota: zelo trda; barva: zp –
zjava, np – siva; premer ustja: 14,2 cm; ohr. višina: 4,7 cm.
50

6. Odl. rahlo uvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine:
brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje; trdota: trda; barva: znp – siva; premer ustja:
23,2 cm; ohr. višina: 2,8 cm.
7. Odl. rahlo uvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje
žganje: ponovno prešgan; barva: zp – siva, np – rdečkasat; premer ustja: 32,6 cm; ohr. višina:
1,9 cm.
8. Odl. rahlo izvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; žganje: ponovno prežgan;
barva: znp – siva; premer ustja: 45,6 cm; ohr. višina: 3,6 cm.
9. Odl. ročaja posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje; trdota: trda; barva: znp – siva; ohr. višina: 3,6 cm.
10: Odl. ustja posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: znp – sivo črna;
ohr. višina: 3 cm.
11. Odl. posode s razčlenjenim rebrom; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine:
brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva:
znp – siva; ohr. višina: 4,8 cm.

Tabla 3
Testni jarek 7, SE: 007
1. Odl. rahlo izvihanega ustja posode; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: ponovno
prešgan; barva: znp – rdečkasat; premer ustja: 11,6 cm; ohr. višina: 3,7 cm.
2. Odl. rahlo uvihanega ustja in ostenja posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava
površine: brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota:
trda; barva: znp – sivo črna; premer ustja: 13,2 cm; ohr. višina: 3,4 cm.
3. Odl. rahlo izvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; žganje: ponovno prežgan;
barva: znp – siva; premer ustja: 12,8 cm; ohr. višina: 3,6 cm.
4. Odl. rahlo uvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine:
brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva:
znp – rjava; premer ustja: 14,8 cm; ohr. višina: 2,9 cm.
5. Odl. rahlo izvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; žganje: ponovno prežgan;;
barva: znp – rdečkasta; premer ustja: 14 cm; ohr. višina: 2,8 cm.
6. Odl. uvihanega ustja in ostenja posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine:
brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva:
znp – sivo črna; premer ustja: 22,8 cm; ohr. višina: 5,6 cm.
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7. Odl. rahlo izvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine:
brisanje; žganje: redukcijsko; trdota: trda; barva: znp – siva; premer ustja: 15,2 cm; ohr.
višina: 3,4 cm.
8. Odl. izvihanega ustja posode; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: ponovno prežgan;
barva: znp – svetlo rdeča; premer ustja: 11,2 cm; ohr. višina: 2,5 cm.
9. Odl. uvihanega ustja z ostenjem posode; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava
površine: brisanje; žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota:
trda; barva: znp – sivo črna; premer ustja: 26 cm; ohr. višina: 7,2 cm.
10. Odl. rahlo izvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; žganje: ponovno prežgan;
barva: znp – radečkasta; premer ustja: 17,8 cm; ohr. višina: 4,8 cm.
11. Odl. ravnega ustja z ostenjam posode; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava
površine: brisanje, na np. sledi poliranja; žganje: redukcijsko žganje, delno prežgan; trdota:
trda; barva: znp – sivo črna; premer ustja: 16,6 cm; ohr. višina: 6 cm.
12. Odl. izvihanega ustja posode; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: ponovno prežgan;
barva: znp – siva; premer ustja: 16 cm; ohr. višina: 5,7 cm.
13. Odl. uvihanega ustja posode; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: brisanje;
žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: znp –
sivo črna; premer ustja: 36 cm; ohr. višina: 3,8 cm.
14. Odl. rahlo uvihanega ustja posode; lončarska masa: finozrnata; žganje: ponovno prežgan;
barva: znp – siva; ohr. višina: 4,1 cm.
15. Odl. ostenja; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje: nepopolno
oksidacijsko žganje; trdota: trda; barva: zp – sivo črna, np – svetlo rjava; širina posode: 22,2
cm; ohr. višina: 6 cm.

Tabla 4
Testni jarek 7, SE 007
1: Odl. posode s gladkim rebrom; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: ponovno prežgan;
barva: znp – siva; ohr. višina: 2,7 cm.
2. Odl. posode s gladkim rebrom; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: ponovno prežgan;
barva: znp – siva; ohr. višina: 3,9 cm.
3. Odl. posode, okrašene z vrezi; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje;
žganje: nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: znp –
sivo črna; ohr. višina: 3,9 cm.
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4. Odl. posode z držajem; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: znp – siva; ohr.
višina: 4,8 cm.
5. Odl. posode z držajem; lončarska masa: drobnozrnata; žganje: ponovno prežgan; barva:
znp – siva; ohr. višina: 6 cm.
6. Odl. posode s razčlenjenim rebrom; lončarska masa: finozrnata; žganje: ponovno prežgan;
barva: zp – siva, np – svetlordeča ; ohr. višina: 9,3 cm.
7. Odl posode z ročajem; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: ponovno prežgan; barva:
znp – svetlo redeča; ohr. višina: 4,8 cm.
8. Odl. dna posode; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: zp – sivo črna, np
– rjava; premer dna: 11,4 cm; ohr. višina: 2,3 cm.
9. Odl. dna posode; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: zp – sivo črna, np
– temno rjava; premer dna: 10,2 cm; ohr. višina: 2,8 cm.
10. Odl. dna posode; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
oksidacijsko; trdota: zelo trda; barva: zp – svetlordeča, np – sivo črna; premer dna: 11,2 cm;
ohr. višina: 3,2 cm.
11. Odl. dna posode; lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: delno prežgan; barva: zp –
svetlo rdeča, np – sivo črna; premer dna: 22,6 cm; ohr. višina: 2,9 cm.
12. Odl. dna posode; lončarska masa: finozrnata;; žganje: ponovno prežgan; barva: zp – sivo
črna, np – siva; premer dna: 11,2 cm; ohr. višina: 3,2 cm.
13 Odl. dna posode; lončarska masa: finozrnata; žganje: delno prežgan; barva: zp – sivo črna,
np – siva; premer dna: 19,8 cm; ohr. višina: 5 cm.
14. Odl. dna posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: zp – sivo črna, np
– rjava; premer dna: 16,2 cm; ohr. višina: 3,3 cm.
15. Odl. dna posode; lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: znp – siva;
premer dna: 14 cm; ohr. višina: 1,3 cm.
16. Odl. dna posode; lončarska masa: drobnozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje; trdota: zelo trda; barva: znp – rjava; premer dna: 14,8 cm;
ohr. višina: 3,8 cm.
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17. Odl. dna posode; lončarska masa: finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: znp – siva;
premer dna: 14,2 cm; ohr. višina: 2,1 cm.

Tabla 5
Testni jarek 7, SE 007
1. Keramični disk: lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje; trdota: trda; barva: znp – svetlo rdeča; ohr. višina: 6 cm.
2. Predilsko vretence: lončarska masa: zelo finozrnata; obdelava površine: brisanje; žganje:
nepopolno oksidacijsko žganje, v končni fazi dimljenje; trdota: trda; barva: znp – sivo črna;
ohr. višina: 2,7 cm.
3. Odl. pekve: lončarska masa: zelo finozrnata; žganje: delno prežgana; barva: zp – svetlo
rdeča, np – sivo čena; premer odprtine: 46 cm; ohr. višina: 5,1 cm.
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TABLE

Tabla 1: Veselica nad Metliko. Testni jarek 6, SE 006. Vse keramika. M = 1:3

Tabla 2: Veselica nad Metliko. Testni jarek 6, SE 007: 1-3, SE 008: 4-11. Vse keramika. M = 1:3

Tabla 3: Veselica nad Metliko. Testni jarek 7, SE 007. Vse keramika. M = 1:3

Tabla 4: Veselica nad Metliko. Testni jarek 7, SE 007. Vse keramika. M = 1:3

Tabla 5: Veselica nad Metliko. Testni jarek 7, SE 007. Vse keramika. M = 1:3
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