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Izvleček
Nova spoznanja o latenskem grobišču v Brežicah
V diplomskem delu je predstavljeno mlajšeželeznodobno plano žgano grobišče v Brežicah.
Grobišče sodi v mokronoško kulturno skupino in je kronološko opredeljeno v čas
srednjelatenske stopnje, s koncem uporabe na začetku poznolatenske stopnje. Najdišče se
nahaja na strateško pomembnem območju, saj leži v neposredni bližini plovnih rek Save in
Krke ter tranzitnega območja t. i. »brežiških vrat«. Skupno število do sedaj odkritih grobov
znaša 143, pripadajoča naselbina pa za enkrat še ni odkrita. Povzeli smo zgodovino in
rezultate dosedanjih raziskav grobišča ter predstavili keramične in steklene predmete iz
grobov 1a-7a, odkritih tekom arheoloških raziskav v letih 2014-2015. Poudarek je tudi na
pogrebnem ritualu, poskusu ugotavljanja strukture grobišča in družbeni slojevitosti takratne
skupnosti.
Ključne besede: Brežice, grobišče, mlajša železna doba, keramika, steklo, grupiranje grobov.
Abstract
New findings about the La Tene cemetery in Brežice
The thesis addresses the Late Iron Age / La Tene Period flat cremation cemetery in Brežice.
The cemetery dates to the Middle La Tene period and ends at the beginning of the Late La
Tene period. It belongs to the Mokronog cultural group. The site is located in a strategically
important area, in the immediate vicinity of the navigable rivers Sava and Krka and the so
called »Brežice`s passage« transit zone. The total number of graves discovered so far is 143,
and the corresponding settlement is not yet discovered. We have summarized the history and
results of the past researches and presented ceramic and glass objects from graves 1a-7a,
discovered during archaeological research in 2014-2015. The emphasis is also on the funeral
ritual, an attempt to determine the structure of the cemetery and social stratification of
community.
Key words: Brežice, cemetery, Late Iron Age, ceramic finds, glass finds, groups of graves.
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1. Uvod
Na obstoj latenskega grobišča na območju nekdanjega sejmišča v Brežicah sta opozorila
slučajno odkrita grobova v letih 1948 in 1954. Arheološke raziskave grobišča so od takrat
potekale v letih 1981, 1982, 1997, 2010 in 2011, 2014 in 2015 ter 2017. Skupno število
grobov, odkritih tekom teh raziskav, je 1431. Grobišče pripada tipu planega žganega grobišča,
čeprav nekateri novo odkriti grobovi v letih 2014 in 2015 mogoče kažejo na žgane pokope v
žarah. Pri dveh grobovih se kažejo tudi sledi verjetnih grobnih konstrukcij. Grobovi sodijo v
čas srednjega latena s prenehanjem pokopavanja na začetku poznega latena, čemur lahko
sledimo tudi na bližnjem sočasnem grobišču v Dobovi. Prišlo je do spremembe poselitvenega
vzorca na širšem območju, ko se težišče poselitve iz nižinskega območja prestavi na bližnje
višinske naselbine iz časa bronaste in starejše železne dobe.
Prvi cilj naloge je bil tipološka in časovna opredelitev keramičnih in steklenih predmetov iz
novoodkritih grobov 1a–7a. Grobovi so vsebovali prostoročno in na vretenu izdelano
keramiko. Prostoročno izdelana keramika je do sedaj dokumentirana le v grobu 97, odkritem
tekom izkopavanj v letih 2010 in 2011 (Jovanović 2012, 29). Med novoodkritimi grobovi
izstopa predvsem grob 3a, ki je vseboval lonec prostoročne izdelave z apliciranim okrasom
treh bradavic, odlomka prostoročno izdelanega lonca z glavničenim okrasom ter odlomke na
vretenu izdelane posode, okrašene z motivom kombinacije koncentričnih krožcev in loka.
Izstopa pa tudi najdba 83 steklenih jagod in dveh steklenih prstanov v grobovih 2a in 4a.
Grobove smo po opravljeni analizi okvirno umestili v obstoječe časovne faze grobišča.
Slednje je na podlagi grobnih pridatkov prvih 73 grobov oz. grobov odkritih v raziskavah do
leta 1997 določila Alenka Jovanović (2006). Ločila je pet časovnih faz, ki ustrezajo stopnjam
Lt C1a (1.), Lt C1b (2.), Lt C1/C2 (3.), Lt C2 (4.) in Lt C2/D (5) po srednjeevropski
kronologiji (Jovanović 2006, 272).
Drugi cilj naloge je bil primerjati arheološko opredelitev prvih 73 grobov (Jovanović 2006,
87-92) z rezultati antropološke analize kostnih ostankov, ki jo je opravila Zdravka Hincak.
Analiza je omogočila opredeljevanje grobov, ki jih zaradi skromne grobne sestave sprva ni
bilo možno opredeliti ter prepoznavanje otroških in dvojnih grobov. Dodelali smo prvotno
razdelitev grobov na moške grobove z orožjem, moške grobove brez orožja in ženske
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Tukaj upoštevamo le grobove, odkrite do leta 2015 z izjemo grobov odkritih v letih 2010 in 2011.
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grobove. Znotraj moških in ženskih grobov smo na temelju podlagi določenih grobnih
pridatkov ločili nekaj manjših podskupin.
Tretji cilj naloge je bil na temelju prostorske razporeditve prvi 73 grobov poskušati ugotoviti,
če je pokopavanje na grobišču sledilo kakšnim pravilom in ali je med grobovi možno
prepoznati manjše rodovno-družinske povezane skupine.

2

2. Geološka zgradba in geomorfološke značilnosti
Mesto Brežice (Sl. 1) leži ob pomembni komunikacijski poti. Je v neposredni bližini sotočja
Save in Krke ter tranzitnega območja t. i. »brežiških vrat«, kjer se pobočje Gorjancev približa
reki Krki s čimer je ustvarjena naravna zapora starodavni povezavi med panonskim in
predalpskim svetom (Krajevni leksikon Slovenije 1976, 24). Brežice ležijo na levem bregu
Save, na stičišču Krškega in Brežiškega polja.

Slika 1. Mesto Brežice, položaj grobišča je označen z rdečo piko (Splet 1).

Največja reka na območju je Sava, ki priteka s severozahoda. Sledita ji kraška Krka, ter
obmejna reka Sotla, ki teče od severa proti jugu in se na hrvaški strani izliva v Savo. Za
brežiško območje je značilen prehod treh reliefnih oblik. Severno in jugozahodno brežiško
območje zavzemajo hribovja Orlice in Gorjancev, južno od pobočij Orlice se razprostira
Bizeljsko gričevje ter Brežiško polje, ki leži na osrednjem ravninskem območju (Ogrin, Plut
2009; nav. v Krošelj 2012, 10). Čez območje potekajo številni, v času pleistocena, aktivni
prelomi v smereh severozahod-jugovzhod in jugozahod-severovzhod in mlajši neotektonsko
aktivni prelomi v smeri sever-jug. Najvišje grebene in vrhove hribovij Orlice in Gorjancev
tvorijo apnenci in dolomiti predvsem mezozojske starosti, kar se kaže tudi v kraškem značaju
površja. Pobočja Orlice, gričevja južneje in prehod v ravninski svet gradijo apnenci, laporji in
peščenjaki oligocenskih, miocenskih in pliocenskih starosti. V ravninskem delu od vznožja
gričev do osrednje doline Save prevladujejo peščene gline iste starosti. Na osrednjem
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nižinskem in geološko najmlajšem Brežiškem polju prevladujejo pleistocenski in holocenski
aluvialni sedimenti (Krošelj 2012, 10).
Brežiško polje je nastalo z nanosi Save in Sotle ter njunimi pritoki ter v manjši meri tudi
kraške Krke (Ogrin, Plut 2009; nav. v Černe, Arh, Rižnar 2015). Prodnati savski zasipi, ki
ležijo drug na drugem ali neposredno na terciarnih sedimentih, prekrivajo skoraj celotno
Krško polje (Verbič, Berič 1993-1994, 327). Obdobje intenzivnega nasipavanja Save v Krški
kotlini se je začelo pred približno 16 000 leti, ko se je začelo taljenje ledenikov povsod v
Alpah, pri čemer so se sprostile ogromne količine kamninskega drobirja. V tem obdobju je
nastala obsežna pleistocenska prodna terasa. Na njej danes leži večina obdelovalnih površin
Krškega polja. Zaradi zmanjšane prodonosnosti je Sava v času holocena na nekaterih mestih
začela odnašati prod, ki ga je nasula v obdobju taljenja ledenikov. Tako so se oblikovale
obsežne erozijske površine holocenskih teras. Prst je na teh terasah skromno razvita, ponekod
je sploh ni. Po starosti ločimo tri zasipe in štiri terase (Verbič, Berič 1993-1994, 328-330).
Najmlajšo holocensko teraso predstavlja poplavna pokrajina Vrbina, ki se razprostira ob Savi
na vzhodnem robu Krškega polja in zahodnem robu Brežiškega polja (Mlekuž 2009, 13).
Sotočje Krke in Save se nahaja na najožjem območju holocenske naplavne ravnice reke Save,
kjer se zoži iz 5 km na 0,7 km. Na severni strani sotočja, se nahaja 20 m višja srednje
pleistocenska rečna terasa Save oz. zasip, kjer danes ležijo Brežice, na južni pa se dviguje 385
m visoka Šentviška gora (Erič, Verbič 2008, 53, 57).
Poplavne ravnice so dinamična okolja, ki se zaradi stalnih erozijskih in depozicijskih
procesov nenehno spreminjajo (Mlekuž 2009, 7-8). Regulacija toka Save se je začela ob
koncu 19. stoletja zaradi pridobitve novih obdelovalnih površin (Verbič, Berič 1993-1994,
327). Spreminjanje toka Save in njenega sotočja s Krko je razvidno iz različnih historičnih
kartografskih virov npr. Jožefinske vojaške karte (1784) in Franciscejskega katastra (1827)
(Erič, Verbič 2008, 53). Sava je na območju Krškega polja v holocenu spremenila svoj tok iz
meandrirajočega v anastomoznega, za katerega je značilna evidentna razvejenost aktivnih
strug. Večina pokrajine je bila v zadnjih 200 letih močno preoblikovana ali uničena.
Fragmenti zaporedja starejših površin so ohranjeni na stiku s pleistocensko teraso in na
posameznih izoliranih »otokih« v severnem predelu Vrbine (slika 2). Nestabilna poplavna
holocenska ravnica Save je bila manj primerna za stalno poselitev in kmetijstvo kot
pleistocenska terasa (Mlekuž 2009, 15).
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Slika 2. Analiza vpliva sistema reke Save na georeferencirano zgodovinsko karto in
geomorfološko karto z arheološko kulturno dediščino (po: Erič, Verbič 2008, Sl. 4).

3. Arheološka najdišča na širšem brežiškem območju
3.1. Arheološke sledi na območju »brežiških vrat«
Na pomembnost rek Save in Krke v času bronaste in železne dobe kaže številčnost najdišč in
najdb odkritih v njihovi neposredni bližini (Dular, Tecco Hvala 2007, 218-219; Dular 2009).
Številne so tudi vodne najdbe iz časa obdobja kulture žarnih grobišč, mlajše železne dobe in
zgodnjerimskega obdobja (Gaspari 2009). Predvideva se, da so glavne kopenske poti na
omenjenem območju v času železne dobe potekale ob reki Krki. Strabon Krko omenja tudi
kot reko pomembno za rečni promet. Plovna je od Soteske pri Dolenjskih Toplicah do Velikih
Malenc (Dular, Tecco Hvala 2007, 220-223, Sl. 128). Za rečni promet je bila bolj pomembna
reka Sava, ki je služila kot komunikacijska povezava med jugovzhodnoalpskim in
južnopanoskim območjem. Za čas po ustanovitvi mesta Akvileje leta 181 pr. n. št. nam
Strabon poroča o trgovski poti čez Okro in Navport, od koder se je tovor dalje prevažal po
rekah Ljubljanici in Savi do Segestike ter od tam naprej do Donave. Navport je omenjen kot
pomembna trgovska naselbina Tavriskov, kjer se je tovor iz Akvileje z vozov prelagal na
čolne (Šašel Kos 2009, 42-43). Na območju Krško-Brežiškega polja je arheološko
dokumentirana tudi glavna smer, po kateri je napredovala rimska vojska proti južni Panoniji
in zahodnem delu Balkanskega polotoka (Guštin 2015). V tej smeri je, nekoliko kasneje,
5

potekala tudi rimska cesta Akvileja-Emona-Neviodunum-Siscia, ki je tekla mimo Brežic in
čez »brežiška vrata« ( Bavec 2009, 52).
Znana arheološka najdišča na brežiškem območju ležijo v neposredni bližini Save in Krke ter
na vzvišenih strateških točkah, od koder je bilo možno kontrolirati rečni promet ali kopenske
poti. Na območju mesta Brežice so pri gradnji nove policijske postaje, v neposredni bližini
mlajšeželeznodobnega grobišča na nekdanjem sejmišču, odkrili ostanke prazgodovinskega
naselbinskega kompleksa, verjetno iz časa poznega eneolitika, ter sledove rimskodobne
poselitve (Bavec 2007; Bavec, Olić 2010). Na aerofotografijah njiv vzhodno od
mlajšeželeznodobnega grobišča so vidne sledi pravokotnega objekta, ki bi lahko nakazoval
obstoj vojaškega tabora (Guštin 2015, 228, Sl. 9). Večletna arheološka izkopavanja in
raziskave brežiškega starega mestnega jedra so potrdila obstoj prazgodovinske naselbine in
morda obrambnega jarka, ki sta na podlagi keramičnega gradiva datirana v pozno bronasto
dobo (Bavec, Olić 2007; Bavec, Olić 2008). Nekje z območja Brežic poznamo tudi
poznobronastodobni depo, sestavljen iz štiri jezičastoročajnih bronastih srpov. Sicer pa točna
lokacija odkritja ni znana (Čerče, Šinkovec 1995, 134-135, T. 40).
Sledi najstarejše poselitve območja »brežiških vrat« segajo v čas neolitika. Najdišče ČatežSredno polje leži na desnem bregu Save, ob južnem obrobju Brežic na območju vasi Čatež ob
Savi. Da je reka Sava že takrat predstavljala pomembno komunikacijsko pot med osrednjo in
jugovzhodno Slovenijo, se kaže v materialnem gradivu tedanjih neolitskih skupnosti2 (Horvat
2009, 34; Tomaž 2010, 189). Poleg neolitske poselitve iz časa petega tisočletja pr. n. št. so na
najdišču izpričan sledi poselitve iz časa eneolitika in bronaste dobe. Odkriti pa so tudi ostanki
rimskega pohodnega vojaškega tabora, datiranega v zadnja desetletja n. št. oz. najkasneje v
čas delmatsko-panonskega upora med leti 6 in 9 n. š. (Tomaž 2010, 24-28). Nad sotočje Save
in Krke se dviguje 191 m visok Čateški grič, nekoliko nad njim pa 384 m visoka Šentviška
gora. Gre za pomembni strateški točki za kontrolo nad rečnim prometom pri izlivu Krke v
Savo. Predvideva se, da je bilo to območje v predrimskem času pomembno za komunikacije,
kasneje pa je tu potekala rimska cesta Akvileja – Emona – Neviodunum – Siscia3. Gre za
edino primerno območje za prehod brežiških vrat proti območju Dolenjske ali obratno brez
prečkanja Save (Ciglenečki 1983, 431, 437). Arheološke raziskave Čateškega griča so
2

Številčnost naselbin Savske skupine v širšem porečju Save govori, da jih je geografski prostor medsebojno
povezoval, na kar nakazuje tudi podobna keramika v Dragomlju, Resnikovem prekopu in Čatežu-Sredno polje
(Tomaž 2010, 189).
3
Ostanki rimskega cestišča so bili odkriti na najdišču Čateški grič-jug (Predan 2003, 113).
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pokazale naselbinske in utrdbene ostaline iz bakrene, bronaste, železne ter rimske dobe
(Guštin, Olić 2003, 111). Gradišče na Šentviški gori je bilo verjetno poseljeno v času pozne
bronaste in starejše železne dobe (Dular, Tecco Hvala 2007, 297; Dular 2009, 37, 39). V
zahodnem zaledju Čateškega griča in Šentviške gore na naravno dvignjeni terasi na desnem
bregu Krke leži vas Velike Malence. S svojo lego obvladuje prehod čez Krko pa tudi
morebitno pot ob Krki z območja Dolenjske proti brežiškim vratom in obratno (Guštin 1990,
69). Območje je znano predvsem po najdišču Gradišče s starejšeželeznodobno utrjeno
naselbino s pripadajočimi gomilni grobišči (Gomile pri Velikih Malencah in Trebeži pri
Velikih Malencah) (Dular, Tecco Hvala 2007, 171-173). Sodeč po nekaterih najdbah iz
grobnih kontekstov je bilo gradišče, v manjšem obsegu, obljudeno že v obdobju kulture
žarnih grobišč (Guštin 1990, 69; Teržan 1999, 195; Stare 1960, T. 1: 10, 10: 3). Prav tako se
med grobnimi najdbami pojavljajo predmeti, značilni za latensko obdobje (Stare 1960).
Vzhodno od gradišča na območju cerkve Sv. Martina so bili odkriti ostanki rimske podeželske
vile, pod katero so se nahajale sledi neolitske poselitvene strukture. V neposredni bližini so
bili odkriti tudi fragmenti grafitirane latenskodobne keramike (Bavec 2009, 59, 63).
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3.2. Mlajšeželeznodobna najdišča na območju Krško-Brežiškega polja

Slika 3. Najdišča latenskega obdobja: 1. Brežice, 2. Dobova, 3. Čateški grič, 4. Velike
Malence, 5. Stari grad nad Podbočjem, 6. Veliko Mraševo, 7. Žadovinek, 8. Libna in 9. Dunaj
(vir podatkov: Jovanović 2006 , Sl. 4).
Na območju Krško-Brežiškega polja je bilo odkritih nekaj grobišč iz mlajše železne dobe oz.
latenskega obdobja (Sl. 3). Vsa najdišča sodijo v čas srednjega ali poznega latena, v
kulturnem smislu pa v mokronoško skupino. Poleg sistematično raziskanih grobišč
srednjelatenskega obdobja v Brežicah in Dobovi, se obstoj grobišč iz časa srednjega latena
predvideva še pri Velikih Malencah, Velikem Mraševem in Žadovinku. Srednjelatenske
grobne pridatke, pridobljene tekom izkopavanja na Libni, prvi omenja Walter Schmid v prvi
polovici 20. stoletja, vendar zaradi nejasnih okoliščin odkritja ni mogoče z gotovostjo potrditi
obstoja latenskega grobišča (Jovanović 2006, 13; Jovanović 2007, 61). O obstoju latenske
naselbine in grobišča na najdišču Stari grad nad Podbočjem 4 je konec 19. stoletja poročal
Jernej Pečnik. Na podlagi Pečnikovih podatkov in večjega števila posamičnih najdb Dragan
Božič sklepa na obstoj poznolatenskega grobišča na jugovzhodnih pobočjih Starega gradu
4

Pa tudi o naselbini iz starejše železnega obdobja in zgodnje rimskega obdobja (Božič 1993, 139; Jovanović
2007, 61).
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(Božič 1993, 139; Jovanović 2007, 61). O latenskih grobovih v Cirniku pri Veliki Dolini je
leta 1903 poročal Ignac Kušljan, vendar obstoj grobišča na terenu še ni potrjen (Jovanović
2007, 60).
V letih 1962 in 1966 so na ledini Kosovka na severnem robu Dobove, le nekaj kilometrov
vzhodno od Brežic, pri kopanju gramoza slučajno odkrili latenske žgane grobove (Škaler
1962, 141). Leta 1979 so bila pod vodstvom Mitje Guština opravljena prva sondažna
izkopavanja, naslednje leto pa so sledila tudi prva sistematična arheološka izkopavanja.
Odkritih je bilo 27 grobov. Celotno grobišče še ni raziskano, objavljeni pa so grobovi 1, 2
(Guštin 1981a), 5 (Guštin 1984a), 6 (Guštin 1983), 19, 21 (Guštin 1984a), 23 (Božič 1984) in
grob 26 (Guštin 1984a). Na ledini Male pužce v Velikem Mraševem, na rečni terasi ob levem
bregu Krke, je bil leta 1963 pri kopanju gramoza odkrit moški latenski žgani grob (Škaler
1970, T. III; Guštin 1977, T. 8). V Žadovinku, na rečni terasi ob desnem bregu Save, so bili
odkriti latenski grobni pridatki med gradnjo parkirišča Agrokombinata (Guštin 1981b, 222223). Na gradišču v Velikih Malencah je ob koncu 19. stoletja prvi izkopaval Pečnik, ki v
poročilu leta 1894 prvič omenja latenske sledove (Pečnik 1894; nav. v Jovanović 2007, 62).
Vida Stare (Stare 1960) je objavila rezultate obdelave najdb Pečnikovih izkopavanj, med
katerimi se pojavljajo tudi predmeti značilni za latenske žgane grobove. Po mnenju Jovanović
(Jovanović 2007, 62) predstavljajo objavljeni predmeti pridatke iz več latenskih grobov in
nakazujejo obstoj grobišča iz časa 3–1 stol. pr. n. št. Nekaj odlomkov poznolatenske keramike
je bilo odkritih tudi tekom pregledov gradišča v letih 1980 in 1995 (Jovanović 2006, 17;
Jovanović 2007, 62).
Pripadajoče naselbine srednjelatenskih nižinskih grobišč Krško-Brežiškega polja še niso
odkrite. Da lahko naselbino pričakujemo v nižinskem območju v bližini grobišč pa kažejo
rezultati raziskav na območju Spodnje Savinjske doline, Podravja in Pomurja (Božič 1993;
Guštin, Tomanič-Jevremov 1996; Novšak, Tica 1998; Guštin, Tiefengraber 2001; Kerman
2003). Na širšem območju sotočja Save in Krke gre po vsej verjetnosti bolj za razpršene vasi
ali večja kmečka gospodarstva, kjer je potekalo življenje manjše skupine najverjetneje
sorodstveno povezanih ljudi. Posamezni grobni pridatki v Brežicah in Dobovi nakazujejo, da
sta gospodarsko osnovo prebivalstvu predstavljali živinoreja in poljedelstvo. Na temelju lege
najdišč lahko sklepamo, da so ob tem nadzorovali trgovske poti po plovnih Savi in Krki
(Jovanović 2007, 42). Osnovna značilnost latenskih hiš oz. koč, ki so bile raziskane v
glavnem na nižinskih arheoloških najdiščih vzhodne Evrope, je, da so vkopane v zemljo
(zemljanke), da imajo pravokoten tloris in dvokapno streho, nekatere med njimi pa tudi
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manjšo stopnico. Nosilni stebri so nameščeni na sredino krajših sten, mnogokrat pa
dopolnjujejo strešno konstrukcijo tudi manjši stebri, ki so po navadi stali ob daljših stenah ali
v sredini objektov (Kerman 2003, 64).
Medtem ko poselitev starejšeželeznodobnih gradišč tekom časa srednjega latena ostaja
nerešen problem (Dular, Tecco-Hvala 2007, 150), nam arheološki podatki kažejo, da pride v
času poznega latena oz. stopnje Mokronog IIIa do ponovne intenzivne poselitve halštatskih pa
tudi nekaterih bronastodobnih višinskih naselij (Božič 1999, 212; Dular, Tecco-Hvala 2007,
151). Pokopavanje se na grobiščih v Brežicah in Dobovi preneha s koncem obdobja srednjega
oz. na začetku poznega latena (Guštin 2011, 126). Težišče poselitve pa se glede na arheološke
najdbe v času 1. stol. pr. n. št. prestavi na prazgodovinska gradišča vzdolž Save in Krke:
Velike Malence, Stari grad nad Podbočjem, Libna, Čateški grič in Dunaj.
Arheološko sondiranje utrjene višinske naselbine na Starem gradu nad Podbočjem, ki ga je
leta 1977 opravil Guštin, je potrdilo poselitev tekom starejše železne dobe in poznega latena
(Jovanović 2006, 15; 2007, 61). Poznolatenska faza je z arheološkimi izkopavanji v letih 1975
in 1976 potrjena tudi na naselbini na Libni, znani tako po poznobronastodobni kot po
starejšeželeznodobni poselitvi in gomilnih grobiščih (Guštin 1976). Izkopavanja leta 2002 so
pokazala na gradbeno dejavnost pod nekdanjim prazgodovinskim gradiščem Čateškega griča.
Med naravnimi grebeni so ležale plasti iz poznolatenskega obdobja. Vrh teh plasti je pokrival
kamniti drobir, ki kaže na namerno utrjevanje pobočij pod gradišči, kar je značilno za to
obdobje. Odkrit je bil tudi skeletni pokop v skrčeni legi brez pridatkov, ki je na podlagi lege
in radiokarbonskih datacij datiran v latensko obdobje (Guštin, Olić 2003, 111). Najdišče
Gradišče pri Dunaju (pri Krškem) je bilo poseljeno tekom pozne bronaste in starejše železne
dobe (Dular, Tecco Hvala 2007, 393). Ob Pečnikovem izkopavanju je bila odkrita
latenskodobna keramika in keltski kovanec (Jovanović 2007, 61). Na najdišču so našli
bronasti gumb z mrežasto okrašeno bradavičko in bradavičasti obroček, značilna za
poznolatensko obdobje (Božič 1993, 140).
Spremembo v naselbinskem vzorcu lahko pripišemo prvim večjim rimskim intervencijam v ta
prostor. Kazenske ekspedicije rimskih legij antični pisni viri omenjajo že v zgodnjem obdobju
2. in prvi polovici 1. stol. pr. n. št. V drugi polovici 1. stol. pr. n. št. pa opisujejo tudi
sistematične osvajalne pohode. Sledovi rimskih vojaških taborov, odkriti na območju med
Ljubljansko kotlino v smeri proti Segestiki, dokumentirajo osrednjo pohodno smer vojaškega
napredovanja Rimljanov (Guštin 2015, 203). Na širšem brežiškem območju arheološko
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dokumentirane tabore Vihre, Sv. Urh, Sredno polje pod Čatežem in Obrežje, značilno
arheološko gradivo postavlja v obdobje Oktavijanovih pohodov na območje zahodnega
Balkanskega polotoka med letoma 35–33 pr. n. št. in zasedbo Panonije 14–8 pr. n. št., pa tudi
v čas panonsko-dalmatinskega upora med letoma 6 in 9 pr. n. št (Guštin 2015, 229).
Aerofotografije nastale tekom raziskav Darje Grosman so na savskih terasah severno od
Brežic in v neposredni bližini Dobove pokazale sledi večjih pravokotnih objektov, ki bi lahko
nakazali na obstoj vojaških taborov v Cundrovcu, Selih pri Dobovi in Brežicah (Guštin 2015,
227-228).

4. Mokronoška kulturna skupina
Latensko obdobje se je na območju današnje Slovenije začelo s prihodom Keltov in končalo
leta 15 pr. n. št. z zmago rimske vojske nad alpskimi ljudstvi in rimsko priključitvijo
Noriškega kraljestva (Božič 1999, 206). Na ozemlje današnje Slovenije, predvsem v osrednjo
in vzhodno Slovenijo, so se Kelti priselili iz Panonije v času drugega selitvenega vala, ki je
zajel celotno Panonsko kotlino in Vzhodne Alpe (Jovanović 2007, 6).
Poznamo štiri latenskodobne kulturne skupine: mokronoško, viniško, idrijsko in notranjskokraško. Kulturne skupine latenskega obdobja v Sloveniji je prvi definiral Stane Gabrovec
(1966), opirajoči se na Müller-Karpejevo analizo materialne kulture koroških najdišč. Na
podlagi tedaj znanega arheološkega gradiva, pridobljenega pri raziskavah naselbin in grobišč
ter naključnih najdb, je definiral štiri kulturne skupine poimenovane po svojih eponimnih
najdiščih: mokronoško, viniško, idrijsko in šmarješko oz. magdalensko-šmarješko skupino. V
mokronoško skupino je umestil najdišča na Dolenjskem, v Posavju in slovenskem delu
Štajerske, v viniško najdišča Bele Krajine in v idrijsko najdišča iz dolin Soče in Idrijce na
zahodu Slovenije. Šmarješko skupino je predstavljajo le nekaj najdišč znotraj območja
mokronoške skupine (Božič 1999, 207). V skladu z novimi spoznanji je Guštin (1977)
najdišča šmarješke skupine pripisal mokronoški in sicer kot predstavnika njene poznolatenske
stopnje. Poleg grobišč pri Šmarjeti in na Magdalenski gori je mokronoški skupini pripisal tudi
celotno ozemlje osrednje in vzhodne Slovenije, razen južnega dela Bele Krajine (viniška
skupina) in Prekmurja, kjer do tedaj ni bilo znanih latenskodobnih najdišč (Božič 1999, 207).
Kot novo kulturno skupino je opredelil notranjsko-kraško (Guštin 1977, 68).
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Do zdaj znana najdišča mokronoške skupine poznamo na območjih zahodne, osrednje in
vzhodne Slovenije ter osrednje Hrvaške (Sl. 4). V geografskem smislu gre za območje
jugovzhodnih Alp in južno peripanonsko območje, ki ga zaznamujeta reki Sava in Drava s
svojimi pritoki. Vzhodno mejo mokronoške kulturne skupine predstavlja najdišče
Zvonimirovo5 na Hrvaškem (Dizdar 2007; isti 2011).

Slika 4. Pomembnejša najdišča mokronoške skupine: 1. Vrhnika, 2. Bevke, 3. Ljubljana, 4.
Vače, 5. Trbovlje, 6. Celje, 7. Lemberg, 8. Dobrna, 9. Magdalenska gora, 10. Stična, 11.
Valična vas, 12. Roje, 13. Mokronog, 14. Novo mesto, 15. Vinji vrh, 16. Mihovo, 17. Brežice,
18. Dobova, 19. Samobor, 20. Malunje, 21. Metlika, 22. Vinica, 23. Jabukovac, 24. Sisak, 25.
Kuzelin, 26. Ptuj, 27. Formin, 28. Ormož, 29. Murska sobota, 30. Križovljan, 31. Narta, 32.
Đurđevac, 33. Ribnjačka, 34.Virovitica, 35. Zvonimirovo. ● - naselbine in grobišča; ♦ novčane najdbe. (po Guštin 2011, Sl. 1).

Arheološko gradivo mokronoške skupine je Gabrovec (1966, 183) opredelil kot »najbolj čisto
latensko gradivo v srednjeevropskem in keltskem smislu«. Kaže podobnosti z vzhodnokeltsko
kulturo v Karpatski kotlini, v času poznega latena pa so kljub prevladi vplivov
srednjeevropskega območja, očitni vplivi tudi severne Italije in viniške kulture (Božič 1993,
141, 143). Podatki iz antičnih virov nakazujejo, da so območje mokronoške kulture
poseljevale različne plemenske zveze, med katerimi so imeli Tavriski največjo moč. Podatke
o Tavriskih pri antičnih piscih srečamo predvsem pri Strabonu, Apijanu, Kasiju Dionu in
Pliniju Starejšem. Zapisi kažejo, da so bili Tavriski keltsko ljudstvo, Navport pa je omenjen

5

Grobišče Zvonimirovo je mokronoški kulturni skupini pripisano na podlagi prisotnosti značilnih predmetov
ženske noše in bikoničnih loncev s stopničasto razčlenjenim ramenom (Dizdar 2007, 121).
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kot njihovo pomembno trgovsko mesto. Veljali so za zelo bojevito ljudstvo, ki je pogosto
izvajalo roparske pohode na rimskem območju. Mejili so na Karne in Norike, mejo med
Tavriski in Skordiski pa je predstavljala Mons Claudius (Božič 1987, 855). Že v sredini 2.
stoletja pr. n. št. so podobno kot pleme Norikov na severni strani Karavank, kovali lasten
denar. Poleg velikih tetradrahem so kovali tudi srebrn drobiž. Na podlagi tega se da sklepati
na prisotnost tudi neke vrste tržnega denarnega gospodarstva vsaj na prostoru skrajnega
vzhoda Galije Cisalpine (Kos, Šemrov 2003, 386-387). Na območju viniške skupine prihaja
do mešanja japodskih in keltskih vplivov, vendar pa se pojavijo tudi značilnosti, specifične le
za to kulturo 6 . Predvideva se, da je območje poseljevalo panonsko pleme Kolapijani,
poimenovano po reki Kolpi 7 (Božič 1999, 212). Idrijska in notranjsko-kraška kultura je
povezana predvsem s severovzhodnim delom Italije in Istro. Po antičnih virih so Rimljani
prebivalstvo območja zahodne Slovenije imeli za Karne (Božič 1993, 141; isti 1999, 213).

4.1.

Kronološka razdelitev mokronoške skupine

Prvo relativno kronologijo skupine je predlagal Guštin (1977). Razdelil jo je na šest časovnih
stopenj (Mokronog 1-6). Prva stopnja se je nanašala na zgodnje latensko obdobje, druga in
tretja na srednje latensko, četrta je predstavljala prehodno obdobje med srednjim in poznim
latenom, zadnja peta pa je poznolatenska stopnja. Ustrezale naj bi srednjeevropskim stopnjam
Lt B2, C1, C2, C2/D1 in D2. Leta 1984 je svojo kronološko razdelitev nekoliko korigiral.
Korekcije so se nanašale na stopenjsko opredelitev značilnega arheološkega gradiva, medtem
ko prvotne šest stopenjske razdelitve ni spreminjal (Guštin 1984a; isti 1984b). Dragan Božič
(1987) je predstavil novo štiri stopenjsko razdelitev, s katero je zavrnil obstoj prehodne
stopnje Mokronog 4 in namesto dveh pozno latenskih stopenj uvedel eno. Njegove stopnje
Mokronog I, IIa, IIb in III naj bi ustrezale srednjeevropskim stopnjam Lt B2, C1, C2 in D. V
svoji neobjavljeni doktorski disertaciji je leta 1992, opirajoč se na tedanja nova spoznanja,
tudi sam predlagal delitev stopnje Mokronog III na dve stopnji, IIIa in b (Božič 1999, 209). V
takšni obliki je kronološka razdelitev mokronoške skupine v veljavi do danes (Sl. 5).

6

Npr. igle v obliki pastirske palice (Božič 1999, 212).

7

Ant. Kolpis
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Slika 5. Kronološke stopnje mokronoške skupine (po: Jovanović 2006).

Uvožena grška keramika postavlja prehodno Ia fazo naselbine Heuneburg v prva desetletja 5.
stoletja pr. n. št. in označuje prehod iz poznohalštatskega v zgodnjelatensko obdobje. Začetek
Lt A stopnje sodi v ta časovni okvir (Guštin, Kavur 2011, 129). O keltski prisotnosti na
območju osrednjega Balkana v letih 359/358 pr. n. št. nam govori Teopomp v svoji drugi
knjigi »Filipika«, kjer opisuje zmago Keltov nad ilirskim plemenom Ardijejcev. Ta dogodek
je verjetno povzročil selitve slednjih z območja severne ali osrednje Bosne proti jadranski
obali. Flavij Arijan poroča o keltski delegaciji Aleksandru Velikemu v času njegove vojne
proti Tribalom leta 335 pr. n. št. (Zaninović 2001, 58; Guštin 2011). S tem dogodkom se
povezujejo odkritja številnih makedonskih importov v keltskih grobovih, ki so se pred tem
povezovala s spodletelo invazijo na Delfe v letih 279/278 (Guštin 2011, 129). V ta čas sodijo
tudi keltski grobovi iz Srednice pri Ptuju in nekateri grobovi iz Kapiteljske njive v Novem
mestu 8 , kar kaže na prihod prvih Keltov na območje današnje Slovenije v obdobju druge
polovice 4. stoletja pr. n. št. (Guštin 2011, 129; Stipančić, Križ, Guštin 2014). Začetek stopnje
Lt D1 se postavlja v čas okoli sredine 2. stoletja pr. n. št. Prehod Lt C2/D1 ni jasen, v končni
fazi stopnje Lt C2 srečamo značilno materialno gradivo obeh latenskih stopenj. Ta
sprememba se povezuje s prvim večjimi rimskimi intervencijami v prostor jugovzhodnih Alp
kot je npr. pohod na Segestiko. To podpirajo spremembe v naselbinskem vzorcu, številne
8

V Novem mestu se prvi žgani grobovi z halštatskim in zgodnjelatenskim gradivom pojavijo v drugi polovici 4.
stol. pr. n. št. (Lt B2), kar je potrdila tudi radiokarbonska datacija žganega groba 458 (325±27 cal BC)
(Stipančić, Križ, Guštin 2014, 44).
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zakladne najdbe na območju današnje zahodne Slovenije ter nove značilnosti lokalne
ekonomije, predvsem začetek kovanja avtonomnega denarja pri Tavriskih. Ekspanzija Rimske
republike je v času 1. stoletja pr. n. št. na območju jugovzhodnih Alp in Panonije prinesla
rimsko materialno gradivo na območje Tavriskov. Datiranje prehoda Lt D1 v Lt D2 okoli leta
80 pr. n. št. omogočajo objave rimskega gradiva iz grobnih kontekstov pozno latenskega
obdobja in absolutne datacije posameznih pozno republikanskih kontekstov s primerjalnim
gradivom (Sl. 6) (Kavur, Guštin 2011, 129).

Slika 6. Absolutne letnice latenskih stopenj (po Guštin, Kavur 2011)

5. Raziskave in opis grobišča Brežice
5.1. Pregled zgodovine raziskav
Mlajše železnodobno grobišče so odkrili v južnem predelu mesta Brežice, na območju
nekdanjega brežiškega sejmišča (Sl. 7). Sedanja rečna struga Save je oddaljena okoli 200 m,
prav toliko tudi naslednja višja pleistocenska aluvialna terasa njene nekdanje struge, na kateri
leži staro brežiško mesto jedro. Pod vznožjem aluvialne brežiške terase, v neposredni bližini
brežiškega gradu, je bil še pred sto leti na tem delu danes izsušen okljuk Save. V neposredni
bližini je tudi sotočje Save in Krke. Glede na Franciscejski kataster iz leta 1825, je bila na
območju grobišča njivska površina. Vse do regulacije Save v 19. stoletju je bilo območje
večkrat močno poplavljeno (Černe, Arh, Križnar 2015, 10).
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Slika 7. Položaj grobišča (Splet 2).
Danes tu poteka Prešernova cesta, južno stoji stavba Veterinarske bolnice in severno stavba
Doma upokojencev ter Center starejših občanov Brežice. Na obstoj latenskodobnega grobišča,
sta opozorila naključno odkrita žgana grobova v letih 1948 in 1954. Prvi grob so odkrili med
gradnjo veterinarske bolnice ob sejmišču, drugega pa pri kopanju vodovodnega jarka ob
severnem robu sejmišča.
V novembru 1981 (Sl. 8: 1) je zaradi gradbenih posegov na območju sejmišča med gradnjo
savskega nasipa ekipa Posavskega muzeja Brežice, pod vodstvom takratnega kustosa Guština,
opravila manjše sondiranje. S sondo velikosti 22 x 3 m, ki so jo izkopali ob ograji severnega
roba sejmišča v neposredni bližini groba, odkritega leta 1954, sta bila odkrita še dva žgana
grobova (Guštin 1982). Pomladi leta 1982 (Sl. 8: 2) so bili ob izkopavanju jarka za
postavljanje električnih inštalacij ob severnem robu sejmišča in izgradnji dovozne ceste na
severno stran veterinarske stavbe, odkriti grobovi 5–9, pri čemer so bili nekateri med strojnim
izkopom poškodovani. Julija istega leta (Sl. 8: 3) so zaradi ogroženosti najdišča sledila
obsežna zaščitna arheološka izkopavanja pod vodstvom Posavskega muzeja Brežice in
Guština (Jovanović 2006, 34; Guštin 1984b, 114). Raziskan je bil večji del sejmiščnega
območja zahodno od Veterinarske bolnice in južno od sejmiščne mitnice. Število vseh do
takrat odkritih grobov je znašalo 62 (Jovanović 2006, 34).
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Naslednja zaščitna izkopavanja so potekala med marcem in aprilom leta 1997 pod vodstvom
Alenke Jovanović (Sl. 8: 4), tedanje kustosinje Posavskega muzeja. Izkopno polje je bilo
veliko 160 m² in locirano na zahodni strani Veterinarske bolnice, kjer so planirali izgradnjo
parkirišča. Izkopali so 11 žganih grobov (Jovanović 2006, 34). Vse najdbe hranijo v
Posavskem muzeju Brežice.

Slika 8. Načrt grobišča in potek arheoloških raziskav do leta 1997. 1- 1981, 2- 1982, 3- 1982,
4- 1997. (vir podatkov: Jovanović 2006, Sl. 9, Sl. 10)
Pod vodstvom A. Jovanović in ekipe podjetja Arhos so ponovno sledila zaščitna izkopavanja
med novembrom leta 2010 in junijem leta 2011. Na območju gradnje današnjega Centra
starejših občanov Brežice in na travniških površinah med Veterinarsko bolnico, Dobovsko
cesto in Domom upokojencev so odkrili 33 žganih grobov. Poleg grobov so odkriti tudi
ostanki lesene arhitekture in vodnjaka, domnevno iz časa 18. stoletja (Jovanović 2011, 29).
Zadnje raziskave grobišča so potekale med oktobrom leta 2014 in januarjem leta 2015 pod
vodstvom Matije Črešnarja in Mije Černe Centra za preventivno arheologijo ZVKDS v
sklopu projekta izgradnje hidroelektrarne HESS (slika 9) (Černe, Arh, Rižnar 2015, 9).
Izkopali so 37 žganih grobov, njihovo skupno število pa tako sedaj znaša 143.
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Slika 9. Grobovi odkriti tekom raziskav do leta 1997 (označeni z rdečo barvo) in grobovi
odkriti tekom arheoloških raziskav 2014-2015 (označeni z črno barvo) (risba: N. Dolinar,
2015; © ZVKDS CPA).
V celoti so bili doslej objavljeni le grobovi 1 (Bregant 1954), 2 (Šribar 1965), 6 (Guštin
1984b), 49 (Guštin 1984a) in 56 (Jovanović 2011) ter delno grob 55 9 (Guštin 1984b).
Jovanović je v svoji neobjavljeni magistrski nalogi »Kelti v Posavlju« (Jovanović 2006)
analizirala ter tipološko in kronološko opredelila gradivo, pridobljeno v arheoloških
raziskavah do leta 1997 10. Leta 2007 je objavila razstavni katalog »Kelti ob sotočju Save in
Krke«, v katerem obenem povzema in predstavi najpomembnejše ugotovitve magistrske
naloge (Jovanović 2007).
Antropološke analize osteološkega materiala iz grobov, odkritih do leta 1997, je opravila
Zdravka Hincak istočasno z antropološko analizo osteološkega materiala iz grobov v Dobovi
(Guštin, Hincak 2011)11. Izjema je grob 6, ki ga je analizirala Marija Štefančič z Oddelka za
antropologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani (Guštin 1984b, 119). Analizo večjega dela
živalskega osteološkega materiala iz grobov odkritih do leta 1997 je leta 1998 opravil Janez
9

V objavi so predstavljeni le predmeti povezani s konjsko opremo ali vozom (Guštin 1984b, 120).
Prvih 73 grobov.

10
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Dirjec z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, analizo nekaterih vzorcev je ponovila Z. Hincak
(Guštin, Hincak 2011).

5.2. Rezultati raziskav do leta 1997
Grobišče v Brežicah pripada tipu planih grobišč z žganimi grobovi. Grobovi so bili vkopani v
prod (Guštin 1984b, 114). Na grobišču je do leta 1997 odkritih 73 grobov. Južna meja
razprostiranja grobišča je ugotovljena ob raziskavah Guština v letih 1981 in 1982. Grobovi so
bili po grobišču razporejeni v neenakomernih in neizrazitih skupinah. Koncentracija grobov je
najizrazitejša v osrednjem predelu grobišča, medtem ko so na vzhodnem in zahodnem delu
grobovi nekoliko redkejši. So pa na teh območjih arheološke raziskave opravljene po
gradbenih posegih in opisana situacija verjetno ne predstavlja realnega stanja (Jovanović
2006, 35). Grobni vkopi so v medsebojnem stiku pri strnjeni skupini grobov 42, 45 in 46 na
južnem robu grobišča (Jovanović 2007, 16) in pri grobu 23, ki deloma leži nad grobom 21
(Jovanović 2006, 53).
Grobne jame so preproste okrogle, ovalne ali štirikotne oblike z zaobljeni vogali. Velikost
okroglih jam variira med 0,40 in 1,00 m v premeru, ovalnih med 0,40 x 0,50 do 1,25 x 0,85 m
in štirikotnih med 0,65 x 0,46 do 1,20 x 0,80 m. Grobne jame so globoke med 0,10 do 0,50 m.
Od navedenega odstopa le grob 46 z izredno veliko grobno jamo velikosti 1,65 x 1,20 m in
globino od 0,80 m. Z primerjavo oblike in velikosti grobnih jam z grobnimi prilogami
ugotovljeno je da, velikost in oblika grobnih jam nista odvisni od spolne pripadnosti ali
družbenega statusa pokojnika (Jovanović 2006, 85). Pri grobovih 21 in 20 se sklepa na
pokrivanje grobnih jam s kamnito ploščo. Grob 21 je deloma prekrivala velika kamnita plošča
velikosti 0,80 x 0,55 m, pod katero so se nahajali grobni pridatki, v grobu 20 pa sta se nahajali
dve kamniti plošči v navpičnem položaju. Vloge kamnitih plošč zaradi nejasnih podatkov v
dokumentaciji ni možno zanesljivo interpretirati (Jovanović 2006, 86-87).
Ob žganini so v grobove položeni različni tipi orožja, funkcionalno-dekorativni deli noše,
nakit in osebni pribor, prisotno pa je tudi obredno pridajanje hrane in pijače, na kar kažejo
keramično posode izdelane na lončarskem vretenu in živalske kosti. Najdbe kažejo na
uporabo grobišča od začetka stopnje Mokronog IIa oz. Lt C1 do prehoda stopnje Mokronog
IIb oz. Lt C2 v Mokronog IIIa oz. Lt D1 stopnjo (Jovanović 2006, 177).
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5.3. Raziskave 2010 in 2011
Odkritih je 33 žganih grobov in nekaj sočasnih vkopanih struktur neznane namembnosti. V
grobovih so odkriti grobni pridatki, ki jih sestavljajo kompleti ali posamezni deli standardne
srednjelatenske bojne opreme, osebni pribor in nakit ter lončenina stopenj Mokronog IIa oz.
Lt C1 in Mokronog IIb oz. Lt C2. Sestava pridatkov, grobna arhitektura in pogrebni ritual
novoodkritih grobov potrjujejo ugotovitve iz prejšnjih izkopavanj z izjemo groba 97 s
prostoročno izdelanim loncem. Dokončno je bila ugotovljena tudi severna meja razprostiranja
grobišča (Jovanović 2012, 29).

5.4. Raziskave leta 2014 in 2015
Odkritih je bilo 37 grobov. V celoti je bilo ohranjenih le devet grobov12, večina pa je bila
deloma ali v celoti poškodovana z novodobnimi posegi. Oblika grobov je bila preprosta
grobna jama. V zahodnem delu grobišča pa je bila odkrita visoka koncentracija jam in jam za
sohe. V vzorcu, ki bi ga mogoče lahko razumeli kot grobno konstrukcijo, so bile jame za sohe
razporejene le pri dveh grobovih. Okrog groba 22 je bilo razporejenih šest jam za sohe (Sl.
10), okrog groba 36 pa štiri. Velikost in globina posameznega groba se je prilagajala velikosti
in številu grobnih pridatkov (od 0,30 do 0,80 m). Med bolj globokimi so grob 36 (0,70 m), v
katerega so položili veliki skupek bojne opreme in grobovi 3a, 5a, 6a, 7a, 8 in 21 (okoli 0,60
m), v katerih so bile pridane višje posode. Izjema je grob 22 z globino 0,80 m, ki razen
ožganih kosti ni vseboval grobnih pridatkov. V hodno površino iz mlajše železne dobe so bili
vkopani tudi trije jarki (Sl. 11). Prvi jarek, ki je potekal v smeri sever-jug, se je nahajal
nekoliko bolj vzhodno od grobov. Druga dva jarka sta bila v odnosu do prvega usmerjena
nekoliko bolj proti severozahodu oz. jugovzhodu. Oba sta se nahajala na vzhodnem območju
grobišča. En jarek je potekal čez vzhodni rob izkopnega območja iz leta 1982. Za njim sta v
smeri vzhoda ležala dva grobova in takoj za njima še drugi jarek. Novost predstavljajo tudi
možni pokopi v žarah, ki v prejšnjih raziskavah grobišča niso evidentirani. Večje količine
ožganih kosti so se nahajale v keramičnih posodah v grobovih 1a, 3a, 15 in 25, nadaljnja
analiza kostnih ostankov pa bo pokazala, če gre za človeške ali živalske kostne ostanke.
Odkrito gradivo začasno hrani ZVKDS CPA (Černe, Arh, Rižnar 2015, 8, 25-27).

12

To so grobovi 3, 4, 7, 21, 22, 34, 35, 36 in 37.
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Slika 10. Grobna jama obdana s šestimi jamami za sohe (po Černe, Arh, Rižnar 2015, Sl. 12,
© ZVKDS CPA ).

Slika 11. Potek prazgodovinskih jarkov (po Černe, Arh, Rižnar 2015, Priloga 4a, © ZVKDS
CPA ).

21

6. Katalog grobov in najdb
V nadaljevanju bomo predstavili grobove 1a 13 , 2a, 3a, 4a, 5a, 6a in 7a odkrite tekom
arheoloških raziskav v letih 2014 in 2015. V seznamu grobnih pridatkov so pridatki opisani
glede na njihovo razpoznavnost v času odkritja. To se predvsem nanaša na kovinske grobne
pridatke, ki so v postopku konzerviranja in restavriranja, in nam za raziskave niso bili
dostopni. Tipološko smo opredelili in opisali le keramično in stekleno gradivo. Opisi grobov
so povzeti po »Poročilu o izvedenih arheoloških izkopavanj na območju gradnje dostopne
ceste do HESS« (Černe, Arh, Rižnar 2015). Keramične in steklene predmete so zrisali
Moniha Arh, Petra Jendrašić in Samo Ohman.

Grob 1a

Grobna jama je bila okrogle oblike, v tlorisu dimenzij 0,55 x 0,40 m. Stene so bile navpične
in so ostro prehajale v »U« oblikovano dno. V zgornjem delu je bila poškodovana pri
predhodni kmetijski obdelavi in deloma strojnim izkopom. V grobni jami se je nahajala
keramična skleda (Sl. 12 : 1), v celoti zapolnjena z žganimi kostmi (Černe, Arh, Rižnar 2015,
27).

Slika 12. Grob 1a: a) fotografija; b) risba-interpretacija (vir podatkov: Černe, Arh, Rižnar
2015, © ZVKDS CPA ).

13

Oznake grobov odkritih tekom arheoloških raziskavah 2014 in 2015 niso vezane na označevanje grobov v
prejšnjih raziskavah, ker manjkajo oziroma nam niso bili dostopni natančni podatki o grobovih, odkritih v letih
2010 in 2011.
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Grobni pridatki:
1.
Bikonična keramična skleda prostoročne izdelave. Žganje je redukcijsko z oksidacijo
v končni fazi. Brisana površina je rjave barve (10YR 5/3) z lisami sivo črne barve (2,5YN 3/).
Vsebovala je žgane kosti. Pr. ustja: 27 cm, v. 14, 9 cm. Zrnatost: zelo fine; trdota: mehka (T.
1: 1).

Grob 2a

Grobna jama je bila nepravilne oblike, v tlorisu dimenzij 1,1 x 1,15 x 0,4 m. Stene so bile
dokaj strme in so počasi prehajale v nepravilno valovito, stopničasto dno. Vzhodni del dna je
bil nekoliko dvignjen in je služil kot polička. Grobna jama je bila na svoji južni strani deloma
poškodovana z novodobnima vkopoma. Žgane kosti so zelo fragmentirane in so ležale na dnu
polnila (Sl. 13) (Černe, Arh, Rižnar 2015, 28).

Slika 13. Grob 2a: a) fotografija;b) risba- interpretacija (po Černe, Arh, Rižnar 2015, ©
ZVKDS CPA).
Grobni pridatki:
1. Prstan iz brezbarvnega prozornega stekla z rumeno podlago. Pr.: 2 cm (T. 1: 2);
2. Staljena steklena predmeta svetlo modre barve;
3. Kos staljenega brezbarvnega steklenega predmeta.
V grobni jami so se nahajali še nerazpoznaven skupek železnih predmetov, železen nož, dva
nerazpoznavna železna predmeta, verjetno železni meč in tri bronaste fibule.
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Grob 3a

Grobna jama je bila ovalne oblike, v tlorisu dimenzij 1,45 x 1 x 0,4 m. Stene so bile strme in
so počasi prehajale v banjasto dno. Zgornje polnilo je bilo iz čvrstega temno rjavega melja, ki
je vseboval nekaj fragmentov keramike. Pod njim je ležalo spodnje polnilo iz drobljivega
rjavega melja. V spodnjem polnilu se nahajalo več pridatkov, obe polnili pa sta vsebovali
ožgane kosti (Sl. 14) (Černe, Arh, Rižnar 2015, 29).

Slika 14. Grob 3a: a) fotografija;b) risba-interpretacija (vir podatkov: Černe, Arh, Rižnar
2015, © ZVKDS CPA).
Grobni pridatki:
1. Odlomka keramičnega lonca prostoročne izdelave, okrašenega z navpičnim glavničenjem.
Okras prekriva celotno zunanjo površino. Žganje je nepopolno oksidacijsko. Zunanja površina
je svetlo rjave barve (10YR 6/4), notranja rdečkasto rjave barve (7.5 YR 7/4). Zrnatost: fina;
trdota: trda. Pr. dna: 19,2 cm (T. 2: 1).
2. Keramični lonec prostoročne izdelave, okrašen s tremi plastičnimi bradavicami z vtisom.
Žganje je nepopolno redukcijsko. Zunanja brisana površina je črne barve (2.5Y 25/1),
notranja pa rjave barve (10YR 5/3). Vseboval je nekaj fragmentov žganih kosti in zob.
Zrnatost: drobnozrnata; trdota: trdo. Pr. ustja: 12 cm; v.: 17,5 cm (T. 2: 2).
3. Odlomki keramične posode izdelane na vretenu. Vtisnjen okras je sestavljen iz kompozicije
girland in koncentričnih krožcev. Zunanja brisana in notranja površina sta temno sivkasto
rjave barve (10YR 4/2). Vsebovala je nekaj fragmentov žganih kosti. Zrnatost: zelo fina;
trdota: mehka. Pr. ustje: 8,2 cm; pr. dna: 11 cm (T. 3: 1).
V grobni jami se nahajal še nerazpoznaven železen predmet in odlomek ostenja keramične
posode.
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Grob 4a
Grobna jama je bila ovalne oblike, v tlorisu dimenzij 1,1 x 0,6 x 0,4 m. Stene vkopa so
prehajale v banjasto dno. Pod zgornjim rahlim polnilom iz svetlo sivega peščenega melja, je
ležalo spodnje drobljivo polnilo iz rjave meljaste ilovice. Na dnu polnila so bile posute žgane
kosti, na katere so bili položeni grobni podatki (Sl. 15) (Černe, Arh, Rižnar 2015, 30).

Slika 15. Grob 4a: a) fotografija; b) risba-interpretacija (po Černe, Arh, Rižnar 2015, ©
ZVKDS CPA ).
Grobni pridatki:
1. 83 steklenih jagod. 70 jagod je neokrašenih, 12 jagod je okrašenih in ena jagoda je delno
staljena. Med neokrašenimi jagodami so: 63 obročastih jagod različnih odtenkov modre
barve, dve mlečno beli obročasti jagodi, dve prozorno beli obročasti jagodi, dve svetlo rjavi
obročasti jagodi in temno zelena obročasta jagoda. Njihove dimenzije variirajo od 0,5 do 1 cm
zunanjega premera in 0,2 do 0,5 cm premera perforacije (T. 4: 2-32). Med okrašenimi
jagodami so: pet modrih jagod z okrasom valovnic v beli, belkasto rumeni in rumeni barvi,
dve modri jagodi z neohranjeno barvo valovnic, dve prosojno beli jagodi z rumeno valovnico
in ena svetlo zelena jagoda z rumeno valovnico (T. 5: 1-9) ter modra jagoda z okrasom
nepravilne oblike brez ohranjene barve okrasa (T. 5: 10). So obročaste in/ali okroglaste
oblike. Zunanji premer variira od 0,9 do 1 cm, premer perforacije pa od 0,4 do 0,5 cm. Ena
modra jagoda je nepravilne/večkotne oblike z belo valovnico, zunanjega premera 1,5 cm in
premera perforacije 0,3 cm (T. 5: 11). Ena modra okroglasta jagoda ima izrazite lise svetlejše
barve znotraj steklene paste (T. 5: 12). Zunanji premer je 1, 3 cm in premer perforacije 0,4
cm.
2. Odlomek prstana iz prozornega stekla z rumeno podlago. Pr: 2,7 cm (T. 4: 1).
V grobni jami so se nahajali še železne škarje, železna in bronasta fibula ter kamnit polizdelek
(T. 5: 13).
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Grob 5a

Grobna jama je bila ovalne oblike, v tlorisu dimenzij 0,85 x 0,7 x 0,45 m. Stene so ravno
prehajale v banjasto dno. V polnilu so se nahajale dve keramični posodi, po ena na vsaki
strani dna grobne jame ter fragmenti keramike (S. 16). Vmes so bile posute žgane kosti
(Černe, Arh, Rižnar 2015, 31).

Slika 16. Grob 5a: a) fotografija; b) risba-interpretacija (po Černe, Arh, Rižnar 2015, ©
ZVKDS CPA).
Grobni pridatki:
1. Keramična skleda »S« profila z vbočenim dnom, izdelana na vretenu. V spodnjem delu
trupa je okrašena s štirimi vodoravnimi vrezi. Žganje je oksidacijsko. Glajena površina je
bledo rjava (10YR 7/4). Vsebovala je nekaj drobcev žganih kosti in lončenino. Zrnatost: zelo
fina; trdota: trdo. Pr. ustja: 21 cm, v.: 9,4 cm (T. 6: 1).
2. Bikonična keramična glinenka, izdelana na vretenu. Na ramenu se nahaja okras vodoravne
kanelure in dva vreza. Žganje je v začetni fazi nepopolno oksidacijsko in v končni
redukcijsko. Brisana površina je temno rjava (10YR 4/1). Zrnatost: zelo fino; trdota: zelo trdo.
Pr. ustja: 10, 8 cm; ohranjena v.: 21 cm (T. 6: 2).
3. Odlomek dna in ostenja keramične posode, izdelane na vretenu. Na ramenu se nahaja okras
vodoravnega žleba. Žganje je nepopolno oksidacijsko. Brisana površina je rdečkasto rumena
(7.5YR 6/6). Zrnatost: zelo fina; trdota: mehko. Pr. dna: 10, 6 cm (T. 7: 1).
V grobu so se nahajali še odlomek ostenja keramične posode in dva kosa prežgane gline.
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Grob 6a
Grobna jama je bila ovalne oblike, v tlorisu 1,15 x 0,6 x 0,2 m. Stene so strme in ravno
prehajajo v banjasto dno. Na dno grobne jame so bile položene dve keramični posodi ter
železna britev (Černe, Arh, Rižnar 2015, 32).

Slika 17. Grob 6a: a) fotografija; b) risba-interpretacija (vir podatkov: Černe, Arh, Rižnar
2015, © ZVKDS CPA ).
Grobni pridatki:
1. Bikonična keramična glinenka s stopničasto razčlenjenim zgornjim delom in vbočenim
dnom, izdelan na vretenu. Žganje je nepopolno oksidacijsko z redukcijo. Brisana površina je
zelo temno siva (2.5Y 3/1). Zrnatost: zelo fina; trdota: zelo trdo. Pr. ustja: 13 cm; ohranjena
v.: 18,5 cm (T. 8: 2).
2. Keramična skleda »S« profilacije, brisane površine z vbočenim dnom, izdelana na vretenu.
Žganje je nepopolno oksidacijsko z redukcijo. Brisana površina je temno rjava (2.5YR 4/1).
Vsebovala je nekaj drobcev lončenine in žganih kosti. Zrnatost: zelo fina; trdota: zelo trdo. Pr.
ustja: 20,5 cm; v.: 11 cm (T. 8: 1).
V grobni jami so se nahajali še železna britev in štirje odlomki keramične posode.
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Grob 7a
Grobna jama je bila oglate oblike, v tlorisu dimenzij 1,2 x 0,7 x 0,35 m. Stene so strmo in
pravokotno prehajale v ravno dno. Na severni strani dna grobne jame je ležal lonec, medtem
ko so bili na južni strani dna grobne jame položeni ostali grobni pridatki (Černe, Arh, Rižnar
2015, 33).

Slika 18. Grob 7a: a) fotografija; b) risba-interpretacija (vir podatkov: Černe, Arh, Rižnar
2015, © ZVKDS CPA).
Grobni pridatki:
1.
Bikonični keramična glinenka z vbočenim dnom, izdelan na vretenu. Na ramenu je
okrašen z dvema vodoravnima žlebovoma. Žganje je nepopolno oksidacijsko. Brisana
površina je rdeče rumena (7.5YR 6/6) in svetlo rjava (7.5YR 6/4). Zrnatost: zelo fina; trdota:
mehka. Pr. ustja: 10, 2 cm; v.: 23, 3 cm (T. 9: 1).
V grobni jami so se nahajali še dve bronasti fibuli s samostrelno peresovino ter majhnim
diskoidnim okrasnim gumbom na nogi, ena tipološko nerazpoznavna bronasta fibula in
močno korodirani nerazpoznavni železni predmeti.
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Grob 1a

A
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B
Grob 2a

2

Tabla 1: Brežice, A: grob 1a. Keramika. M.= 1 : 2; B: grob 2a. Steklo. M.= 1 : 1.
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Grob 3a

1

2

Tabla 2: Brežice, grob 3a. Vse keramika. M. 1 : 2.
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Grob 3a

1

Tabla 3: Brežice, grob 3a. Vse keramika. M. 1 : 1.
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Grob 4a
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Tabla 4: Brežice, grob 4a. 2-31 glavne oblike modrih obročastih jagod. Vse steklo. M. 1 : 1.
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Grob 4a
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Tabla 5: Brežice, grob 4a. 1-12 steklo, 13 kamen. M. 1 : 1.
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Grob 5a

1
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Tabla 6: Brežice, grob 5a. Vse keramika. M. 1 : 2.
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Grob 5 a

1

Tabla 7: Brežice, grob 5a. Vse keramika. M. 1 : 2.
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Grob 6a

1

2

Tabla 8: Brežice, grob 6a. Vse keramika. M. 1 : 2.
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Grob 7a

1

Tabla 9: Brežice, grob 7a. Vse keramika. M. 1 : 2.
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7. Keramične najdbe
7.1. Prostoročno izdelano keramično posodje
V skupino prostoročno izdelanega keramičnega posodja sodijo skleda iz groba 1a (T. 1: 1) ter
lonec in odlomka lonca iz groba 3a (T. 2: 1, 2).
Skleda iz groba 1a je bikonične oblike s kratkim, rahlo na zunaj izvihanim ustjem, zaobljeno
ramo in trupom, ki se proti dnu zožuje. Med keramičnim gradivom mokronoške skupine ji
nismo našli ustrezne primerjave. Skleda je vsebovala žgane kosti, analiza kostnih ostankov bo
pokazala če gre za človeške ali živalske kostne ostanke. Med grobnimi najdbami s področja
mokronoške skupine sicer poznamo prostoročno izdelano skledo zaobljenega trupa z grobišča
v Zvonimirovu iz groba LT 11 (Dizdar 2013, Sl. 142; T. 19: 1) ter sklede konične ali
zaobljene oblike z ravnim ali rahlo izvihanim ustjem z grobišča Kapiteljska njiva v Novem
mestu (Križ 2005, T. 10: 2; 13: 2; 20: 2; 21: 4; 58: 2). Na grobišču Kapiteljska njiva, kjer
prevladuje žgani pokop v žari, se kot žare pojavljajo tako prostoročno izdelane posode kot
posode izdelane na lončarskem vretenu (Križ 2005, 17-18).
Lonec iz groba 3a z na rami apliciranim okrasom treh plastičnih bradavic z vtisom je tako kot
skleda iz groba 1a vseboval fragmente žganih kosti in zob. Po svoji osnovni obliki še najbolj
ustreza loncem tipa 4 po tipološki opredelitvi halštatskega keramičnega gradiva dolenjskega
kulturnega kroga po Dularju (1982, T. 7: 53). Lonce tega tipa določajo dokaj izrazit bikoničen
trup in kratko izvihano ustje ter pogost okras apliciranih gumbov ali bradavic. Njihova
največja zastopanost je na najdiščih Dolenjske Toplice in Podzemelj (Dular 1982, 30).
Aplicirani okrasi v obliki bradavic so bolj redek pojav na najdiščih mokronoške skupine,
Matjaž Novšak in Gojko Tica (1998, 29) ga obravnavata kot lokalno posebnost, zaradi
njegovega izostanka z najdišč srednjeevropskega latenskega kroga. Okras v obliki bradavic na
prostoročno izdelani keramiki iz grobnih kontekstov poznamo predvsem z grobišča
Kapiteljska njiva, kjer je presenetljivo veliko število posod okrašeno s plastičnim, vrezanim,
vtisnjenim ali slikanim okrasom (Križ 2005, 18).
Lonci, primerljivi z loncem iz groba 3a, se na grobišču v Kapiteljski njivi pojavljajo v
grobovih 131, 145, 188 in 187 (Križ 2005, T. 18: 131/2; T. 26: 145/1; T. 53: 188/1, 187/1).
Podobna sta tudi lonca iz grobov 177 in 182 (Križ 2005, T. 47: 177/1; T. 51: 182/1). Okras
treh plastičnih bradavic z vtisom se nahaja na ramenih loncev iz grobov 131 in 188, na delno
ohranjenem loncu iz 145 je prisotna le ena plastična bradavica. Prav tako sta lonca iz grobov
v 131 in 145 vsebovala fragmente žganih kosti in sta interpretirana kot žare. Grob 131 je
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Vojka Cestnik (2014, 383-384; 381-383) na podlagi fibule s psevdofiligranskim okrasom
umestila v čas stopnje Lt C1 (Lt C1b), grob 182 pa ustreza začetni fazi stopnje Lt C1 (Lt
C1a). V grobu sta se nahajali še železna fibula srednjelatenske sheme s samostrelno
peresovino in zgodnjelatenska bronasta fibula z narebrenim lokom (Križ 2005, 77-78). Na
temelju kronološke opredelitve nekaterih grobov z Kapiteljske njive po Cestnik (2014) je
razvidno, da je okras različnih oblik bradavic zastopan čez celo obdobje trajanja grobišča oz.
od časa stopnje Lt B2 do časa stopnje Lt D1.
Oblike in okrasje posod z latenskih grobov v Novem mestu se interpretirajo kot nadaljevanje
domače halštatske tradicije (Božič 1987, 870; Križ 2005, 35-36). Keramiko z okrasom v
obliki bradavic poznamo še iz latenskih naselbinskih kontekstov z višinskega najdišča Kučar
pri Podzemlju ter nižinskih Šmatevža in Trnave. V Šmavtežu je prostoročno izdelana posoda
z okrasom bradavice na zunanji strani posode in glavničenjem na notranji (Djurić, Tica 2007,
G4) odkrita v ruševinah hiše, datirane v čas poznega latena. V bližnji Trnavi (Novšak et al.
2006) so bili v plasti, ki je opredeljena kot naselbinska, odkriti odlomek prostoročno izdelane
posode z glavničenim trebuhom in aplicirano bradavico na rami (Novšak et al. 2006, G43),
odlomek aplicirane bradavice (Novšak et al 2006, G115) in odlomek prostoročno izdelane
posode z aplicirano bradavico z vtisom (Novšak et al 2006, G118). Plast kovinske najdbe
opredeljujejo v čas srednjega in začetek poznega latena (Novšak et al 2006, 21; Novšak, Tica
1998). Keramična odlomka z apliciranim bradavicami iz skupka najdb med plasti 4 datirani v
čas horizontov Stična-Novo mesto do negovskega in poznolatensko plastjo 3 sta uvrščena v
starejšo železno dobo, odlomek grafitne keramika pa v pozni laten (Guštin, Cunja, Predovnik
1993, 26). Glede na novejša odkritja se predlaga datiranje celotnega skupka v čas poznega
latena (Novšak et al. 2006, 25).
Odlomka dna in ostenja prostoročno izdelanega lonca sta okrašena z glavničenim okrasom v
obliki navpičnih črt (Sl. 19). Glavničasti okras običajno prekriva celotno ostenje posode. Med
seboj se razlikujejo glede na usmerjenost in gostoto z glavnikom vrezanih črt (Grahek 2016,
206). Okras se lahko nahaja na zunanji in notranji strani posode. Prostoročno izdelane lonce z
glavničenim okrasom poznamo med grobovi 1656/27, 1657/7, 1657/27 in 1657/36 pozno
latenskega grobišča iz Mihovega 14 ter med grobovi pozno-latenskega in zgodnje rimskega
grobišča Beletov vrt v Novem mestu15.

14

Windl 1975, T.15:12,13; 26:7; 32:5; 35:10.
Knez 1992, T.1:1; 10:6; 22:4; 40:17,18; 41:1,9; 42:15; 43:2; 44:7; 46:5; 48:2,4; 49:10; 50:2; 52:3; 53:5; 54:3;
62:3,6; 63:3,8; 64:2,4,10; 66:11; 70:2,9; 73:12; 74:12; 75:11; 76:13.
15
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Slika 19. Odlomka keramičnega lonca, okrašenega z glavičenjem iz groba 3a (po Černe, Arh,
Rižnar 2015, Sl. 5, © ZVKDS CPA).
Odlomki tovrstne keramike so pogost pojav tudi med keramiko iz pozno-latenskih plasti
železnodobnih višinskih naselbin. Glavničeni okras se pri naselbinski keramiki pojavlja na
grafitnih loncih, izdelanih na lončarskem vretenu in na prostoročno izdelanih loncih, medtem
ko se med grobnim najdbami pojavlja le na prostoročno izdelanih loncih (Grahek 2016, 207).
Latenska keramika, okrašena z glavničenjem, predvsem v obliki navpično vrezanih motivov,
se v vzhodnoalpskem in panonskem prostoru pojavi že v času stopnje Lt B2 oz. se razširi v
času prehoda Lt B/C (Zeiler 2010, 106ss, Abb. 78-79; nav. v: Grahek 2016, 207). Med
keramičnim gradivom Stične se glavničenje pojavlja na prostoročno izdelanih loncih tipa 34,
na vretenu izdelanih loncih tipa 35 in grafitnih loncih tipa 36 po tipološki opredelitvi Grahek.
Pri loncih tipa 34 gre načeloma za trebušaste lonce z izvihanim ustjem iz drobnozrnate
lončarske mase in brisane površine. Pojavljajo se že v plasteh stopnje zidu III, največ jih pa
izhaja iz latenskih plasti na zahodni terasi ter iz plasteh k prečnima zidovoma (Grahek 2016,
129, Sl. 41: L 34a). Lonci tipa 34 imajo dobre primerjave med keramičnim gradivom prej
omenjenih pozno latenskih grobišč (Grahek 2016, 254). V plasteh stopnje zidu III prevladuje
keramika negovskega horizonta, čeprav je zastopana tudi značilna latenska keramika, pri
čemer gre verjetno za zamešane najdbe (Grahek 2016, 239). Latenske plasti na zahodni terasi
in plasti k prečnim zidovoma pa sodijo v čas stopenj Mokronog IIIa in IIIb (Grahek 2016,
257-258). Odlomke prostoročno izdelanih loncev, okrašenih z glavničenjem, poznamo tudi iz
naselbinskih kontekstov z najdišča Trnava datiranega v čas srednjega do začetka poznega
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latena in Šmatevža, datiranega v čas zgodnjega srednjega in poznega latena (Novšak, Tica
1998; Novšak 2006; Tica 2007).

7.2. Keramično posodje izdelano na lončarskem vretenu
V skupino na lončarskem vretenu izdelanega posodja sodijo keramični odlomki z žigosanim
okrasom iz groba 3a, skleda in lonec in iz groba 5a, skleda in lonec iz groba 6a ter lonec iz
groba 7a.
7.2.1. Keramični odlomki z žigosanim okrasom
Odlomki na vretenu izdelane keramične posode iz groba 3a, tipološko nerazpoznavne oblike16
nosijo sestavljen okras koncentričnih krožcev, izvedenih v tehniki žigosanja, povezanih s
polkrožnimi loki izvedenimi v tehniki t. i. koleščkanja (T. 3: 1).
Gre za posebni obliki vtiskovanja, pri kateri so za izdelavo uporabljali nazobčano orodje,
izdelano posebej za to. Pri koleščkanju gre za okras v obliki niza enakomernih ponavljajočih
se odtisov, ki so bili domnevno izdelani s pomočjo koleščka oz. z glinenimi ali koščenimi
orodji s polkrožno razširjenim spodnjim delom oz. narezanim robom (Grahek 2016, 209).
Okras je sestavljen iz več skupin treh dvojnih koncentričnih krožcev, ki so med seboj
povezani z loki, nad katerimi se nahaja še en dvojni koncentrični krožec. Premer krožnic
varira med 0,7 do 0,9 cm ter 0,3 do 0, 4 cm. Polkrožni loki so sestavljeni iz niza ponavljajočih
se odtisov v obliki majhnih kvadratkov. Načina poteka celotnega okrasa in njegov položaj na
keramični posodi zaradi njene fragmentarnosti ni bilo možno v celoti rekonstruirati. Možno je
domnevati, da se je okras nahajal tik pod ali nad zaobljeno ramo.
Z brežiškega grobišča okras tega tipa poznamo le še z nizkega lonca »S« profilacije, iz groba
28. Lonec ima omfalosno dno, izrazito nizko postavljeno zaobljeno rame, srednje visok vrat
ter izvihano ustje. Na rami postavljen okras je sestavljen iz vodoravne kanelure ter motivov
koncentričnih krožcev17 povezanih z viseči loki iz niza plitvo vtisnjenih sitnih krogov. Lonec
je opredeljen v mlajšo skupino žigosane keramike po Franku Schwappachu, grob pa je na
16

V poročilu izkopavanj (Černe, Arh, Rižnar 2015, 30) je navedeno, da se v grobu nahajala skleda, vendar se v
času izdelave risb in opisov, posoda nahajala v zelo fragmentiranem stanju, kar je onemogočilo konstrukcijo
prvobitne oblike.
17
Gre za dvojne koncentrične krožnice.
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temelju pasu tipa Brežice umeščen na začetek stopnje Mokronog IIa oz. Lt C1 stopnjo
(Jovanović 2006, 148-149, T. 35: 7).
Prvo obravnavo keramike z žigosanim okrasom s področja mokronoške skupine je naredil
Schwappach (1970-1971) na podlagi odlomkov keramike s tovrstnim okrasom, odkritih
tekom izkopavanja v Stični v letih 1967-1970. Odlomke latenske keramike z žigosanimi
okrasom koncentričnih krožnic je razdelil na dve skupini. Prvo skupino (Schwappach 19701971, Sl. 1: 1-8, T. 1) predstavljajo večji dvokrožni koncentrični motivi (pr. 10-14,5 mm)
močno vtisnjeni na keramično površino, medtem ko drugo skupino (Schwappach 1970-1971,
sl. 1: 10-17; T. 2-3) predstavljajo okrasi bolj razvite motivike in kompozicije. Poleg motivov
iz dveh krožnic se pojavljajo tudi motivi iz treh krožnic ter ločni motivi, izdelani v pretrgani
črti. Krogi so manjšega premera (6-10 mm) in niso tako močno vtisnjeni. Izhodišče okrasa
prve skupine vidi v nadaljevanju domače halštatske tradicije in datira v zgodnje latensko
obdobje oz. stopnjo LT B2. Izhodišče okrasa druge skupine vidi na najdiščih z območja
jugozahodne Slovaške in Madžarske in veže na srednje latensko obdobje oz. stopnjo Lt C
(Schwappach 1970-1971, 251-252). Pri kronološkem umeščanju keramike z žigosanim
okrasom se je oprl na takrat edine znane tako okrašene grobne najdbe iz Valične vasi
(Gabrovec 1966, T. 26: 5; Schwappach 1970-1971, Sl. 2, T. 4: 4; 5: 1) in Roj pri Moravčah
(Schwappach 1970-1971, 242, op. 13, Knez 1977, T. 6: 55). Na podlagi njegove analize
veljajo žigosani koncentrični krožci za okras, ki naj bi se na območju Dolenjske pojavljal pri
keramiki iz zgodnjelatenskega in še pogosteje srednjelatenskega obdobja (Grahek 2016, 210).
Lucija Grahek (2016, 246) poudari, da je njegova datacija pojava žigosane keramike na
območju Dolenjske v času Lt B2/C z vidika grobnih najdb iz Valične vasi in Roja pri
Moravčah sporna. Z najdišča Valična vas grobnih celot sploh ne poznamo, medtem ko je
Božič (1999) grobišče v Rojah pri Moravčah umestil v čas poznolatenske stopnje Mokronog
IIIa (Grahek 2016, 246). Na problematičnost Schwappachove datacije je opozoril tudi Božič
(1987, 872).
Po L. Grahek (2016, 210-211, 247) nam najdbe iz Stične (Grahek 2016, T. 70: 1,2,5; 71:
16,17; 88: 11,14; 89: 8,9,13), tako kot najdbe keramičnih odlomkov iz poznolatenskih
naselbinskih plasti z drugih najdišč 18 , grobne najdbe z grobišča iz Zagorice pri Biču, za
katerega D. Božič na podlagi kovinskih najdb umešča v čas Lt C2/D, ter neobjavljene grobne
18

Sitarjevec nad Litijo, Gradišica pri Jelšah, Pančičev vrh pod Javorjem: Pavlin, Dular 2007, T. 22: 12,19; 23:
10,11; Gradišče pri Valični vasi: Dular, Breščak 1996, T. 3: 14,15; Cvinger nad Koriti: Dular et al. 1995, T. 16:
11; Gradec pri Vinkovem vrhu: Dular et al. 1995, T. 22: 12; in Vrhnika: Horvat 1990, T. 13: 7.
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najdbe z grobišč Kapiteljska njiva v Novem mestu19 in Brežice kažejo, da se tako okrašena
keramika na Dolenjskem pojavi proti koncu srednjelatenske stopnje Mokronog IIb 20 , še
pogosteje pa se pojavlja v poznolatenskem obdobju.
Šinkovec (2011, 54, 59-60) na podlagi novejših najdb podobno kot Schwappach ugotavlja, da
se okras žigosane keramike na območju mokronoške skupine pojavlja z dvema
standardiziranima vzorcema, ki se vedno pojavljata na zunanji strani posod. Prvo različico
tvori niz koncentričnih krožcev, povezanih z loki, ki so sestavljeni iz vtisnjenih točk in kaže
na tesne povezave z žigosano keramiko s področja Madžarske. Druga, skromnejša različica, je
sestavljena le iz niza koncentričnih krožcev. Obe različici žigosanega okrasa naj bi se
pojavljale sočasno. S tega vidika so pomembne najdbe žigosane keramike z grobišča v
Zagorici, kjer je tovrstna keramika najdena v štirih grobovih. Keramične posode iz grobov 4,
13 in 16 so na ramenu okrašene z nizom vodoravnih koncentričnih krožcev (Šinkovec 2011,
T. 3 B: 7, 8: 7, 11 A: 2), medtem ko so na primeru iz groba 2 koncentrični krožci med seboj
povezani z loki, sestavljeni iz drobnih vtisnjenih točk (Šinkovec 2011, T. 2: 5). Krožci na
posodah iz grobov 13 in 16 so večjega premera (1,3 in 1,4 cm), kar je po Schwappachu
značilnost starejše skupine okrasa, posoda iz groba 2 pa nosi okras krožcev izrazito manjšega
premera (0,8 cm). Na sočasnost obeh okrasov kaže tudi dejstvo, da so vse štiri keramične
posode pripadale istemu tipološkem tipu 21 . Grobovi so datirani v čas konca srednjega in
začetka poznega latena (Šinkovec 2011).
Skupina žigosanega okrasa, sestavljenega iz koncentričnih krožcev povezanih z loki, kamor
sodi tudi primer iz groba 3a, je na območju mokronoške skupine relativno slabo zastopana.
Poleg že omenjenih grobnih najdb v Brežicah in Zagorici pri Biču ter posameznih keramičnih
odlomkov iz naselbinskih plasti v Stični (Schwappach 1970-1971, Sl. 1: 16,17, T. 3: 16, 17)
se tovrstni okras pojavlja na keramičnih posodah z grobišča v Zvonimirovu.
Na grobišču v Zvonimirovu so vse keramične oblike okrašene s koncentričnimi krožci glede
na ostale grobne pridatke, datirane v stopnjo Mokronog IIb, razen lonca iz groba LT 58, ki
predstavlja najstarejšo raziskano grobno celoto na grobišču in verjetno sodi v stopnjo Lt B2
(Dizdar 2013, 353).
19

Grob 200, 300 in 593. Grob 300 je vseboval še eno keramično posodo in stekleno zapestnico rumene barve
značilno za stopnjo Mokronog IIb (Grahek 2009, 273, op. 139; Dizdar 2006, 105). Grob 200 pa na podlagi
verige z zvitimi členi in železne fibule z dvema gumboma na podaljšku noge Ahac Šinkovec (2011, 55) umešča
v čas stopnje Mokronog IIa.
20
Oziroma Mokronog IIa stopnje, če upoštevamo časovno opredelitev groba 28 po Jovanović.
21
Glinenke tipa 1.1 po tipološki opredelitvi Šinkovca (2011, Sl. 8).
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Iz groba LT 12 poznamo na vretenu izdelana lonca in kantharos, ki so okrašeni z različno
organiziranimi motivi koncentričnih krožcev povezanih z lokom (Sl. 19). Na rami večjega
lonca »S« profilacije se izmed dva vodoravna žleba, na štiri nasprotno postavljenih mestih
nahajajo kompozicije sestavljene iz treh skupin. Vsaka od skupin ima dva koncentrična
krožca. Skupine so povezane z lokom iz niza malih odtisov (Dizdar 2013, 352, T. 28). Na
rami manjšega lonca z poudarjenim prehodom kratkega ramena v stožčast vrat, se na dveh
nasprotno postavljenih mestih posode nahaja okras sestavljen iz dveh osrednjih skupin, kjer
ima vsaka dva koncentrična krožca, zraven katerih je vtisnjen še en koncentričen krožec. Vsi
koncentrični krožci so povezani z lokom iz niza malih odtisov (Dizdar 2013, Sl. 143: 1, T. 29:
1). Na kantharosu je okras postavljen na dve nasprotni mesti na posodi, spodaj dva vodoravna
žleba. Kompozicijo okrasa sestavljajo trije koncentrični krožci, ki so med seboj povezani z
lokom. Nad osrednjim krožcem in lokom, ki izhaja iz krožca, je vtisnjen še en koncentrični
krožec (Dizdar 2013, Sl. 143: 2, T. 29: 2).

Slika 19. Okras sestavljen iz koncentričnih krožcev in loka na manjšem loncu (1) in
kantharosu (2) iz groba LT 12 v Zvonimirovu (po Dizdar 2013, Sl.143).
V grobu LT 24 se je nahajal kantharos z okrasom, postavljenim na ramenu, na štirih
nasprotno postavljenih mestih in pod dvema vodoravnima kanelurama. Okras sestavljata dva
koncentrična krožca, povezani z lokom (Dizdar 2013, Sl. 110, 112: 2). Kantharos iz groba LT
46 nosi okras na ramenu pod dvema vodoravnima kanelurama, okrašen s kompozicijama,
sestavljenima iz treh koncentričnih krožcev, med seboj povezanima z dvojnim lokom,
izvedenim iz niza malih odtisov. Pri spodnjem delu vsakega držaja na zunanji strani je
vtisnjena po en koncentričn krožec (Dizdar 2013, 352-353, Sl. 111, 112: 3).
Za navedene primere so ustrezne primerjave zabeležene na grobiščih Magyarszerdahely in
Bodroghalom na Madžarskem datiranih v čas Lt C1 stopnje (Dizdar 2013, 360) in grobišča
Bajč-Vikanovo na Slovaškem (Schwappach 1970-1971).
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Na keramični posodi s slovaškega grobišča je kompozicija okrasa sestavljena iz dveh
osrednjih skupin treh koncentričnih krožcev, ki so povezani z loki iz niza malih odtisov (Sl.
20). Z leve oz. desne strani vsake skupine se nahajapo še ena koncentrična krožnica, ki je z
bližnjo skupino krožnic prav tako povezana z lokom (Schwappach 1970-1971, T. 9: 1,2).
Najdba se na podlagi fibule srednjelatenske sheme datira v čas srednjega latena
(Schwwappach 1970-1971, 244, op. 29).

Slika 20. Okras sestavljen iz koncentričnih krožnic in loka na loncu z najdišča Bajč-Vikanovo
na Slovaškem (po Schwappach 1970-1971,T. 9: 1).

Na loncu iz groba 13 iz Magyarszerdahelya (Sl. 21) se okras nahaja na ramenu, pod
vodoravnimi kanelurami. Sestavljen je iz niza skupin treh krožnic, ki so povezane z loki, nad
katerimi se nahaja po še ena krožnica (Horváth 1987; nav. v: Dizdar 2013, 360, Sl. 94: 4).

Slika 21. Okras koncentričnih krožnic povezanih z loki na loncu iz groba 13 iz
Magyarszerdahelya (po Dizdar 2013, Sl. 94: 4).
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Na loncu iz groba 15 iz Bodroghalma (Hellebrandt 1999; nav. v: Dizdar 2013, 360, Sl. 145: 2)
je okras postavljen na štirih nasprotno postavljenih mestih na spodnjem delu ramena (Sl. 22).
Kompozicijo okrasa sestavljata dve skupini treh koncentričnih krožnic, ki so povezane z loki.
Nad sredino loka je postavljena po še ena krožnica. Organizacija kompozicije okrasa lonca iz
groba 15 je v svoji osnovi izvedena na isti način kot pri kompozicija okrasa iz groba 3a.

Slika 22. Okras sestavljen iz koncentričnih krožnic in loka na loncu iz groba 15 iz
Bodroghalma (po Dizdar 2013, Sl. 145: 2).

7.2.2. Sklede
Skleda (T. 6: 1, Sl. 23) iz groba 5a s »S« profilacijo z navzven izvihanim in odebeljenim
robom ustja ter vbočenim dnom. Na spodnjem delu trupa se nahajajo štirje vodoravni vrezi.
Sklede podobne oblike poznamo na brežiškem grobišču še iz grobov 13, 23 in 65 (Jovanović
2006, T. 22: 1, 31: 2, 78: 1).

Slika 23. Keramična skleda iz groba 5a (po Černe, Arh, Rižnar 2015, Sl. 12, © ZVKDS CPA).
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Jovanović (2006, 147) je skledi iz grobov 13 in 23 opredelila v prvo skupino bikoničnih skled
od treh skupin bikoničnih skled, ki se pojavljajo med keramiko iz brežiških grobov. Označuje
jih omfalosno dno, rahlo izvit kratek vrat in izvihan rob. Skleda enake oblike kot skleda iz
groba 13 je zabeležena v grobovih 19 in 23 v Dobovi. Grobova iz Dobove sta tako kot
brežiška, na temelju ostalih grobnih pridatkov, umeščena v čas stopnje Mokronog IIb.
Skleda iz groba 65 je edini predstavnik druge skupine bikoničnih skled brežiškega grobišča.
Od skled prve skupine se loči po bolj izrazito izvihanem robu in okrasom dveh vodoravnih
kanelur na prehodu iz nekoliko daljšega vratu v ramo posode. Skleda je primerljiva z drugo
neobjavljeno skledo iz groba 23 v Dobovi, slučajno najdbo z grobišča v Skorbi (Pahič 1966,
T. 14: 6), keramičnim gradivom s Spodnje Hajdine pri Ptuju (Tomanič-Jevremov, Guštin
1996, Sl. 5: 3,4) in Šmavteža (Novšak, Tica 1998, Fig. 8: 1). Grob 65 je umeščen v čas
stopnje Mokronog IIb (Jovanović 2006,147).
Fragment ustja in vratu sklede iz naselbinskega konteksta, datiranega v čas mlajšega
srednjega latena z najdišča Šmavtež, sta avtorja (Novšak, Tica 1998, 29) primerjala s
skledami iz brežiškega in dobovskega groba 23 ter grobom 14 iz grobišča v Slatini pri Rožni
dolini pri Celju (Pirkmajer 1991, T. 14: 95-97). Z lončarskega kompleksa s Spodnje Hajdine
pri Ptuju poznamo sklede s izrazitim vbočenim dnom, navznoter obrnjenim obodom in rahlo
koničnim srednje visokim vratom, ki se zaključuje z izrazito izvihanim ustjem ter okrasom
dveh vodoravnih žlebov na območju ramena (Tomanič-Jevremov, Guštin 1996, 276, Sl. 5: 25, 6: 4-6). Skledo enake oblike in okrasja z grobišča v Skorbi Stanko Pahič (Pahič 1966, 192,
T. 14: 6) opredeljuje v četrto skupino skodel po Filipu in čas prehoda stopnje Lt C v stopnjo
Lt D. Sklede so po Tomanič Jevremov in Guštinu (1996, 276-277) primerljive tudi s skledami
iz neobjavljenih grobov 22 in 26 v Dobovi ter grobu 14 iz Slatine v Rožni dolini. Vsi grobovi
sodijo v čas prehoda srednjega v pozni laten.
Sklede »S« profilacije so pogosto zastopane med latenskim keramičnim gradivom v
naselbinah odkritih na območju severovzodne Slovenije. Med skledami z izvihanim ustjem in
klekastim prehodom v trup s poznolatenskega najdišča Pod Kotom-sever pri Krogu izstopa
skleda z omfalosnim dnom in ustjem, ki se zaključuje z odebelitvijo (Kerman 2011c, G540).
Na najdišču Kotare-Baza pri Murski Soboti se med številnim skledami različnih verzij »S«
profila (Kerman 2011a, 45) pojavljajo tudi sklede z izvihanim ustjem in »esasto« klekastim
prehodom vratu v trup sklede in z vbočenim dnom. Sklede izvirajo iz odpadne jame pred
latensko pečjo na najdišču (Kerman 2011a, npr. G1031-G1033, G1042). Naselbinski objekti
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na najdišču Kotare-Baza so tudi umeščeni v čas prehoda iz stopnje Lt C2 v stopnjo Lt D1.
Sklede z izvihanim ustjem in »esasto« klekastim prehodom vratu v trup sklede so odkrite tudi
na sočasnem najdišču Kotare-Krogi pri Morski Soboti (Kerman 2011b, G369, G397, G405).
Skleda (T. 8: 1, sl. 24) iz groba 6a s »S« profilacijo in globokim trupom, ki je proti dnu zožen,
kratkim vratom in izvihanim ustjem ter vbočenim dnom.

Slika 24. Keramična skleda iz groba 6a (po Černe, Arh, Rižnar 2015, Sl.13, © ZVKDS CPA).
Z brežiškega grobišča podobno oblikovano skledo poznamo iz groba 70 (Jovanović 2006,
147, T. 80: 2). Slednja je bikonične oblike z kratkim izvihanim vratom, ki prehaja v rahlo
izbočeno rame in globok spodnji del trupa. Rob ustja je pri skledi iz groba 70 odebeljen. Grob
je na podlagi lonca z stopničasto razčlenjenim zgornjim delom umeščen v čas stopnje
Mokronog IIb. Skoraj enako oblikovano rame, vrat in ustje sklede poznamo z delno
ohranjenega primera iz najdišča v Ormožu, datiranega v čas stopnje Mokronog IIIa (Dular,
Tomanič Jevremov, 2009, 172, 174, T. 9: 1). Primerljiva je tudi s skledo iz groba 20 z
grobišča Zagorica pri Biču s konca srednjega in začetka poznega latena (Šinkovec 2011, 34,
T. 13: 3). Skleda je bikonične oblike s globljim trupom, ki se proti dnu zoži in rahlo vbočenim
dnom. Kratek vrat je rahlo upognjen navznoter, rob izvihanega ustja pa nekoliko odebeljen.
Skleda podobne oblike je znana iz groba 169 z grobišča na Beletovem vrtu, ki je umeščen v
čas stopnje Mokronog IIIa (Božič 1999, 210; Guštin 1984a, 333, Abb. 24: 2). Razlikuje se po
drugače oblikovanem robu ustja in ravnem dnu.
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7.2.3. Glinenke
Grahek (2016, 140) glinenke opisuje kot globoke posode z ozkim vratom in nadaljuje, da
lahko tako poimenujemo vse oblike finega, globokega posodja v okviru latenske keramike.
Enači jih z obliko posod, ki jih Milena Horvat (1999, 87) imenuje steklenice. Dular in
Tomanič Jevremov (2009, 171, 173) jih opisujeta kot posodje z bikoničnim trupom, ozkim
vratom in izvihanim ustjem, izdelanim na hitro vrtečem se lončarskem vretenu. Predstavljajo
značilno keramično obliko poznega latena in so ostale v uporabi tudi po rimski zasedbi. Pri
Dizdarju (2007; 2013, 280-289) ta tip posodja z grobišča v Zvonimirovu zasledimo pod
imenom bikonični lonci. Glede na velikost in oblikovanost zgornjega dela poznamo več
različic, ki jim je skupna bikonična oblikovanost trupa.
Glinenke iz grobov 5a (T. 6: 2), 6a (T. 8: 2) in 7a (T. 9: 1) so bikonične oblike s stopničasto
razčlenjenim zgornjim delom. Glinenka iz groba 5a je bikonične oblike, v zgornjem delu
trupa je okrašena z vodoravnim vrezom in eno vodoravno kaneluro ter še enim vodoravnim
vrezom pod njo. Ustje je izvihano, zaobljeno in nekoliko odebeljeno. Dno posode in vrat nista
ohranjena. Glinenka iz groba 6a je znatno večja s širokim trupom bikonične oblike, s
stopničasto razčlenjenim zgornjim delom ter vbočenim dnom. Kratek vrat je cilindrične
oblike z navzven zapognjenim robom ustja, ki je z zunanje strani gobasto odebeljen. Prehod
vratu v trup ni ohranjen. Glinenka iz groba 7a je bikonične oblike z okrasom dveh vodoravnih
žlebov v zgornjem delu trupa in vbočenim dnom. Ima kratek in usločen vrat ter nekoliko
izrazitejše izvihano in nekoliko odebeljeno in zaobljeno ustje. Dno je vbočeno.
Na grobišču v Brežicah glinenke bikonične oblike poznamo še iz grobov 10 in 70 (Jovanović
2006, T. 18: 2, 80: 3). Jovanović (2006, 151) jih je opredelila v skupino visokih loncev z
stopničasto razčlenjenim zgornjim delom. Umeščena sta v peto fazo grobišča oz. prehodno
Mokronog IIb/IIIa stopnjo.
Glinenka iz groba 10 je bikonične oblike z okrasom treh žlebov, vbočenim dnom in kratkim
vratom, ki se zaključuje z izvihanim, gobasto odebeljenim ustjem. Vrat je od trupa ločen z
bolj ostrim prehodom. Primerljiva je z glinenko iz groba 7a. Tudi glinenka iz groba 70 je
bikonične oblike z okrasom treh žlebov v zgornjem delu trupa in izvihanim zaobljenim ustjem
ter ravnim dnom. Po svoji obliki je bolj primerljiva z glinenko iz groba 5a.
Kot primerljive je Jovanović izpostavila glinenko iz dobovskega groba 5 (Guštin 1984a, Abb.
19: 25) in glinenki iz dobovskega groba 19 (Guštin 1984a, Abb. 21: 5,6). Glinenka iz groba 5
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je bikonične oblike z ravnim dnom, krajšim vendar širšim vratom in odebeljenim robom ustja.
Na ramenih nosi okras štirih vodoravnih žlebov. Prva glinenka iz groba 19 je bikonične oblike
s poudarjenim prehodomom trupa v rame, kratkim vratom in rahlo izvihanim ustjem z
odebeljenim robom ter ravnim dnom. Na rami ima okras v obliki dveh vodoravnih žlebov.
Druga je bikonične oblike s kratkim vratom in rahlo lijakasto oblikovanim ustjem, z
odebeljenim robom in ravnim dnom. Na rami je okras treh vodoravnih žlebov in treh
vodoravnih vrezov. Grob 5 je umeščen v čas stopnje Mokronog 2 po Guštinu oz. Lt C2, grob
19 pa v prehodno stopnjo Mokronog 4 po Guštinu oz. Lt C/Lt D (Guštin 1984a, 328, 331332). Božič (1999, 210) je kasneje oba grobova umestil v čas stopnje Mokronog IIb. Lonci s
stopničasto razčlenjenim zgornjim delom trupa so označeni kot značilna keramična oblika
stopnje Mokronog IIa, kar temelji na dataciji groba 1 iz Dobove in groba 34 (1656) iz
Mihovega (Guštin 1977, 71, T. 4: 3). Jovanović (2006, 151) na podlagi okoliščin odkritja
groba 1 ugotavlja, da ta ne predstavlja zaprte celote in tako čas pojave loncev s stopničasto
razčlenjenim zgornjim delom, na temelju brežiških grobov 10 in 70 ter dobovskih 5 in 19,
postavlja v čas stopnje Mokronog IIb.
Podobna glinenka je zabeležena v grobu 6 z grobišča na Kapiteljski njivi v Novem mestu
(Šribar 1958-1959, T. 2: 6/6). Božič (1987, 870, Sl. 43: 14, T. LXXXV: 5,10) je grob umestil
v čas stopnje Mokronog I, omeniti pa velja, da je Šribar (1958-1959, 116; tudi Knez 1966,
393) grob umestil v čas zgodnjega srednjega latena.
Glinenke z grobišča v Zagorici pri Biču, umeščenega v čas konca srednjega in začetka
poznega latena, je Šinkovec (2011, Sl. 8) razdelili v tri tipološke oblike, med katerimi bi
glinenke iz brežiških grobov 5a, 6a in 7a, pa tudi 10 in 70, sodile v njegovo prvo skupino, G
1. V slednjo je uvrstil glinenke z bikonično oblikovanim trupom, ki je v zgornji polovici
okrašen z vodoravnimi rebri in žlebovi, ki na površini tvorijo stopničke (Šinkovec 2011, 19).
Na grobišču v Zagorici se pojavljajo štiri različice tega tipa, glinenke iz brežiških grobov 5a,
6a in 7a pa niso primerljive z nobeno od teh različic.
Glinenke iz grobov 7a in 6a so primerljive tudi s tipom glinenk G1 in G2 po Grahek (2016,
141; Sl. 44, T. 69: 10,11, 69: 12). V prvi tip sodijo glinenke bikonične oblike z rameni,
okrašenimi z vodoravnimi žlebovi, ter ozkim vratom kratkim izvihanim ustjem in pogosto
nekoliko vbočenim dnom. Drugi tip predstavljajo glinenke s stopničasto oblikovanimi rameni,
ozkim vratom in kratkim, izvihanim ustjem. Glinenka iz groba 5a je po svoji obliki
primerljiva z glinenkami obeh tipov, le da pri nobeni drugi nismo zasledili okrasa v obliki
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vrezov in kanelur. Oba tipa se pojavljata v latenskih plasteh iz sonde 5, v plasteh pri prečnih
zidovih ter v plasteh na zahodni terasi. S tem, posamezni primerki tipa G2 izvirajo že iz plasti
stopnje zidu 3. Plasti iz sonde 5 so postavlja v prehodni čas iz srednjega v pozni laten oz. Lt
C2/D, prečni zid 1 v čas stopnje Lt D1 oz. v stopnjo Mokronog IIIa, prečni zid 2 v Mokronog
IIIb, plasti na zahodni terasi pa so sočasne plastem ob prečnem zidu 2. V primeru plasti iz
stopnje zidu 3 gre verjetno za zamešane najdbe (Grahek 2016, 237-240, 253-259).
Po Grahek (2016, 248-249) je ena različica glinenke prvega tipa (2016, T. 69: 10) primerljiva
s podobnim gradivom s srednje latenskih grobov z grobišča na Kapiteljski njivi v Novem
mestu (Križ 2005, T.18: 131/1; 23: 138/1; 25: 140/1; 38: 161/2; 43: 163/1; 65: 260/1; 81:
521/1), groba 1 iz Skorbe (Pahič 1966, T. 14: 4), Formina (Pahič 1966, T. 12: 2,4,6) in
Mokronoga (Guštin 1977, T. 13: 8). Druga različica (Grahek 2016, T. 69: 12) ima primerjavo
v grobu 1656/42 iz Mihovega (Windl 1975, T. 18: 10), umeščenem v čas stopnje Mokronog
IIIa. Glinenka drugega tipa je primerljiva s tisto iz groba 1 v Dobovi, enako oblikovan zgornji
del pa imajo tudi glinenke iz poznolatenskih grobov na Beletovem vrtu v Novem mestu
(Božič 2008, T. 24: 4,6, 25: 1-11). Dizdar (2007, 135) kot značilnost posodja tega tipa iz časa
poznega latena izpostavlja njihov izrazito višji in ožji vrat ter bolj izrazito izvihano ustje,
medtem ko je med takšnim posodjem iz časa srednjega latena opazen širši in krajši vrat.
Glinenka iz groba 6a, ki bi po oblikovanosti zgornjega dela sodila v tip G2, je po svoji obliki
bolj primerljiva s posodo iz Valične vasi (Gabrovec 1966, T. 26: 4) ter s posodo iz groba 163
na Kapiteljski njivi (Križ 2005, T. 43: 163/1). Glinenka iz Valične vasi je bolj izrazite
bikonične oblike s stopničasto razdeljenim zgornjim delom ter daljšim in bolj cilindričnim
vratom, ki se zaključuje z enako oblikovanim robom ustja. Dno je je vbočeno, vendar je
prehod trupa v dno klekasto poudarjen. Grobna celota posode ni znana (Gabrovec 1966, 139).
Glinenka iz groba 163 je le deloma ohranjena, od glinenke iz groba 6a pa se razlikuje po
ravnem dnu. Grob 163 je Cestnik (2013, 383) umestila v pozno Lt C1 stopnjo.

8. Steklene najdbe
V grobu 2a je bil steklen prstan in trije kosi staljenega stekla. Dva kosa sta iz stekla svetlo
modre barve, tretji pa iz brezbarvnega stekla. V grobu 4a je bilo 83 steklenih jagod ter enak
stekleni prstan kot v grobu 2a.
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8.1. Steklene jagode
V času latenskega obdobja število steklenih jagod v grobnih kontekstih značajno upade v
primerjavi s prejšnjimi obdobji, se pa hkrati kaže nadaljevanje oblik iz starejše železne dobe
(Križ 2004, 15; Lazar 2014, 18). Izrazita raznovrstnost tipov steklenih jagod, odkritih na
območju Slovenije, nakazuje na obstoj lokalnih steklarskih delavnic, na kar je prva opozorila
T. E. Haevernick (Haevernick 1960; Lazar 2014, 194). Nadaljevanje halštatske tradicije v
izdelavi steklenih jagod je razvidno iz grobnih najdb z grobišča Kapiteljske njiva v Novem
mestu (Križ 2001; isti 2003; Bakarić, Križ, Šoufek 2006). V času starejše železne dobe
srečamo jagode okrogle, valjaste, diskaste in obročaste oblike. Pojavljajo se tudi okrogle s
štirimi prisekanimi stranicami, v obliki kvadra ali amforaste oblike. Nekatere imajo plastične
izrastke kot bradavice, izbokline, pritaljene obročke, so več delne ali valjaste z odebeljenim
osrednjim delom in izrastki. Okrašene so lahko z valovnico, enojnimi ali dvojnimi očesci
raznih barv in odtenkov. Prevladuje modra barva (kobalt) v številnih možnih odtenkih, pa
mlečnobela, rumena, turkizno zelena in črna, zelo redko pa tudi rjava. Med jagodami z
okrasom valovnice prevladujejo kombinacije modre jagode z belo, rumeno, zeleno ali
svetlomodro valovnico. Pri belih jagodah srečamo modro, zeleno, turkizno ali rumeno
valovnico, svetlo zelene, prosojne jagode pa imajo lahko rumeno ali belo valovnico (Križ
2003, 72-74). Steklene jagode v grobovih mlajše železne dobe nadaljujejo tradicijo steklenih
jagod starejše železne dobe le, da so zastopane v izrazito manjšem številu. Ohranili so se
nekateri tipi »starih« jagod, pojavili pa so se tudi novi. Slednje predstavljajo večje, rumene
jagode z dvojnimi modro-belimi očesci, temno modre jagode z belimi spiralami ter skoraj
križna jagoda z belo spiralno linijo. Veliko število jagod je deformiranih, saj so bile staljene
na grmadi ob sežigu pokojnika. Osnovna značilnost je, da so jagode iste ogrlice različnih
oblik in velikosti ter manj skrbno obdelane kakor v starejši železni dobi (Križ 2003, 84-86).
V grobu 2a je bilo 83 steklenih jagod različnih velikosti in barv. Na 12 steklenih jagodah je
prisoten okras, 70 je neokrašenih. Ena jagoda je delno staljena, zaradi česar tipološka
opredelitev ni bila možna. Steklene jagode, pri katerih je bila možna tipološka opredelitev,
smo opredelili po tipološkemu sistemu Natalie Venclove (Venclova 1990).
Med neokrašenimi steklenimi jagodami prevladujejo jagode modre in temnejše modre barve
(63) (Sl. 25), zastopane so tudi jagode iz prozorno belega (2), mlečno belega (2) (Sl. 26),
temno zelenega (1) in svetlo rjavega stekla (2) (Sl. 27). Stopnje prozornosti steklene paste
variirajo od jasne do bolj motne, ki daje videz neprozornosti. Pri dveh belih jagodah lahko
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stekleno pasto opredelimo kot neprozorno. Pri nekaterih modrih jagodah so znotraj steklene
paste prisotne bolj in manj izrazite lise svetlejše barve.
Kljub variacijam v obliki in velikosti lahko 63 modrih, dve mlečno beli, dve prozorno beli,
eno temno zeleno in dve svetlo rjavi jagodi, opredelimo kot majhne obročaste (ang. annular)
jagode oz. v skupino tipov 150-160 (Venclova 1990, 55-57, Pl. 7). Vse jagode so izdelane iz
prosojnega stekla. Dimenzije jagod se gibljejo med 0,5–1,0 cm zunanjega premera in 0,2–0,5
cm premera perforacije ter ustrezajo parametru d≥D/3, h≤1,2/t, D≤1422 (Venclova 1990, 32).

Slika 25. Neokrašene steklene modre obročaste jagode iz groba 2a (foto: S. Pukšič, 2016).

Slika 26. Dve mlečno beli stekleni neokrašeni jagodi iz groba 2a (foto: S. Pukšič, 2016).

22

N. Venclova predlaga uporabo tega parametra za določanje majhnih obročastih jagod, pri čemer je d = premer
perforacije, D = zunanji premer, h = višina, t = debelina.
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Slika 27. Neokrašene steklene obročaste jagode temno zelene, modre in svetlo rjave barve iz
groba 2a (foto: S. Pukšič,2016).

Med okrašenim jagodami se pojavljajo jagode okrašene z linijskim okrasom v obliki valovnic
ter v enem primeru z linijo nepravilne oblike.
Okras v obliki različnih valovnic je prisoten na sedmih jagodah iz modrega stekla (Sl. 28: a,
b, c; Sl. 29), na dveh jagodah iz prosojnega brezbarvnega (Sl. 28: e, f) in na eni iz svetlo
zelenega stekla (S. 28: d). Vse modre jagode so izdelane iz bolj ali manj prosojne modre
steklene paste. Steklena pasta svetlo zelene jagode daje videz neprosojnosti. Na modrih
jagodah so prisotne dve beli, ena belkasto rumena in dve rumeni valovnici, na dveh pa se
barva valovnic ni ohranila. Na obeh prosojno belih jagodah sta valovnici rumene barve,
čeprav je na eni jagodi zaradi slabe ohranjenosti površine valovnica zelo slabo vidna. Svetlo
zelena jagoda je okrašena z rumeno valovnico. Na eni jagodi iz modrega stekla je prisoten
okras nepravilne oblike. Barva okrasa se ni ohranila. Steklena pasta je prosojna, znotraj nje so
vidne svetlejše barve.
Pri eni jagodi iz modrega stekla so znotraj steklene paste vidne lise svetlejše barve v obliki
horizontalnih daljših in krajših linij. Ker so razporejene v dokaj pravilnemu vzorcu, bi jih
mogoče lahko interpretirali kot okras. Steklena pasta je prosojna in motna.
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b

c

d

e

f

Slika 28. a) dve modri jagodi z valovnico, katere barva se ni ohranil, in ena modra jagoda z
belo rumenkasto valovnico; b) dve modri jagodi z rumeno valovnico; c) modra jagoda z belo
valovnico; d) svetlo zelena jagoda z rumeno valovnico; e) in f) prozorno belkasti jagodi z
rumeno valovnico (foto: S. Pukšič, 2016).

Šest modrih jagod, dve prosojno beli in eno svetlo zeleno jagodo z okrasom valovnice in eno
modro jagodo z nepravilnim okrasom lahko opredelimo kot obročaste ali kroglaste (ang.
globular) jagode. Po obliki se razlikujejo od neokrašenih obročastih jagod, kar posebej velja
za modre jagode z okrasom valovnic. Njihove dimenzije se gibljejo med 0,9–1,0 cm
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zunanjega premera ter 0,4–0,5 cm premera perforacije. N. Venclova je steklene jagode z
linijskim okrasom v obliki valovnic umestila v skupino 707–712.
Naslednjim dvema jagodama nismo našli ustreznih primerjav ter smo jih tipološki lahko le
okvirno opredelili.
Ena modra jagoda z okrasom bele valovnice po svoji velikosti izstopa od ostalih23 (Sl. 20). Po
svoji obliki je najbližja večjim kroglastim jagodam z majhno perforacijo, čeprav jo zaradi
vidnih kotov na njenem obsegu lahko opredelimo kot jagodo »večkotne« oblike. Celotno
površino jagode prekrivajo črtaste brazde, ki so verjetno posledica slabe ohranjenosti
površine. Na temelju okrasa jagoda sodi v skupino tipov 707–712, čeprav s svojo obliko
izstopa od drugih steklenih jagod tega tipa.

Slika 29. Modra steklena jagoda »večkotne« oblike z okrasom bele valovnice (foto: S. Pukšič
2016).

Modra jagoda s svetlejšimi lisami znotraj steklene paste je zelo pravilne okroglaste oblike in
tako ustreza tipu 121, ki zajema manjše okroglaste jagode (Sl. 30). Po svoji pravilnejši obliki
se vidno loči od ostalih steklenih jagod.

23

Zun. premer: 1,5 cm; prem. perf. : 0,3 cm; v.: 0,8 cm; deb.: 0,6-0,8 cm.
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Slika 30. Modra jagoda s svetješimi horizontalnimi lisami znotrah steklene paste (foto: S.
Pukšič).

Obročaste in okroglaste modre jagode predstavljajo najštevilčnejšo skupino steklenih jagod.
Prisotne so tako v starejši železni dobi kot v mlajši, a se v slednji pojavljajo redkeje
(Venclova 1990, 49). Na območju Češke so modre obročaste jagode najštevilčnešje v času
stopenj Ha D in Lt A, ko se pogosto pojavljajo skupaj z okroglastimi modrimi jagodi, ter v
času stopenj Lt B1-C1. Obdržijo se tudi v času stopnje Lt D. Na območju osrednje Evrope so
med keltskim gradivom dobro zastopane v času zgodnjega in srednjega latena. V času stopnje
Ha D in Lt A glede na številčnost najdb modrih in rumenih obročastih jagod od drugih
posebej izstopajo območje današnje Slovenije ter območje kulture Vekerzug v Karpatski
kotlini (Venclova 1990, 56).
Največ steklenih jagod z okrasom valovnice poznamo na območju današnje Slovenije,
najpogostejše pa so tiste z valovnicam bele ali rumene barve. Jagode z okrasom valovnice z
območja Češke so datirane v časovnem razponu od časa stopnje Ha C do Lt C2-D.
Upoštevajoči celoten evropski prostor se okras valovnice največ pojavlja v času stopenj Ha
D1, Ha D2 ter Ha D3 /Lt A, pojavljajo pa se tudi v času stopenj Lt B-C1 (Venclova 1990, 9091).
Tri modre obročaste steklene jagode tipa 150-160 po Venclovi poznamo iz dvojnega
brežiškega groba 46, datiranega v prvo fazo grobišča oz. v čas stopnje Lt C1a (Jovanović
2006, 144, 166; T. 57: 6). Največ steklenih jagod srečamo v latenskodobnih grobovih z
grobišča Kapiteljska njiva v Novem mestu. Modre steklene jagode poznamo iz grobov 130
(Križ 2001, Sl. 99; Križ 2005, T. 17: 130/ 6, 6), 133 in 199a (Križ 2005, T. 20/ 133: 5, 59:
199a). Grob 133 je umeščen v čas stopnje Lt C1a, grobova 130 in 199a v čas stopnje Lt C1b.
V grobu 140 sta se nahajali dve modri jagodi z okrasom bele valovnice večjih dimenzij. Njun
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premer je znašal 1,3 cm, ena jagoda pa je delno staljena (Križ 2005, T. 25: 140/ 3, 3). Mlečno
belo obročasto jagodo premera 1,1 cm poznamo iz groba 352 (Križ 2001, Sl. 291). Prozorna
steklena jagoda, okrašena z rumeno valovnico, premera 1 cm, se nahajala v grobu 553 (Križ
2005, T. 88: 553/ 5). Dve modri stekleni jagodi, od katerih je ena okrašena z rumeno
valovnico, sta se nahajali v grobu 232 (Križ 2001, sl. 177). Grobova 140 in 232 je Cestnik
(2014, 384) umestila v čas prehoda Lt C1 v C2 ali zgodnjo Lt C2 stopnjo. Steklena ogrlica iz
40 raznobarvnih jagod iz groba 491 je vsebovala tako obročaste modre in bele jagode kot
modre jagode z rumeno valovnico, kakršne srečamo v grobu 2a iz Brežic (Bakarić, Križ,
Šoufek 2006, Sl. 120). Grob je okvirno datiran v čas 3. stoletja pr. n. št.
V grobu 2 z grobišča III na Strmcu nad Belo Cerkvijo, datiranega v čas stopnje Lt D1,
najdemo sedem jagod iz modrega stekla, eno iz zelenega in dve iz belega stekla ter v grobu 3
iz belega, modrega, zelenega in rjavega stekla (Dular 1991, 56, 88; T. 51: 5, 9, 10, 11, 27-29;
Božič 1999, 210). V grobu 31 iz gomile VII na Magdalenski gori srečamo 12 modrih jagod
(Hencken 1978, 56, Fig. 251: b), v grobu 78 iz gomile X je bila z modro jagodo okrašena
fibula (Hencken 1978, 80, Fig. 362: a). Oba grobova sodita v čas stopnje Lt D1 (Božič 1999,
210).
Okrasu nepravilne oblike na eni izmed modrih jagod iz groba 4a (Sl. 31) nismo našli ustrezne
primerjave, ga pa lahko primerjamo s t. i. pentljastim okrasom (nem. Schleifenverzierung) po
poimenovanju Macieja Karwowskega (Karwowski 2004, 51-54; isti 2006, 141-143). Okras
tvorijo linije iz belega ali rumenega stekla, ki se zvijajo v obliki bolj ali manj pravilnih osmic.
Gre za značilnost modrih steklenih zapestnic tipa 6b po T. E. Haevernick (1960, 50) oz. 6b/2
po N. Venclova (1990, 120-122), čeprav je sicer v manjšem obsegu zastopan tudi na drugih
tipih steklenih zapestnic (Sl. 33). Pojavlja se v glavnem na območju vzhodnega keltskega
kulturnega kroga, največ ob srednjem toku reke Donave, medtem ko ja na zahodu bolj redek
pojav. Največ zapestnic s tem okrasom izhaja iz območja vzhodne Avstrije ter Slovaške (Sl.
32). Čeprav zapestnice tipa 6b v geografskem in kronološkem smislu predstavljajo dokaj
razširjen element, zapestnice te skupine s pentljastim okrasom izhajajo v glavnem iz grobnih
kontekstov, datiranih v začetno obdobje srednjega latena oz. v čas stopnje Lt C1a (Karwowski
2004, 65). Modre zapestnice tipa 2b in 3b okrašene s tovrstnim okrasom so datirane v okviru
prehodne stopnje LT C1b-C2 (Karwowski 2004, 77).
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Slika 31. Steklena jagoda modre oblike z okrasom nepravilne oblike (foto: S. Pukšič, 2016).

a

b

Slika 32. Karta razprostranjenosti zapestnic skupine 6b s pentljastim okrasom (a) in različice
okrasa (b) (Karwowski 2004, Sl 9; isti 2006, Sl. 7).

Slika 33. Steklene zapestnice skupine 6b s okrasom "Schleifenverzierung" iz najdišča
Etzersdorf (zgornja Avstrija) in neznanega najdišča (spodnja Avstrija) (Karwowski 2006, Sl.
8).
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8.2. Stekleni prstani
Po en steklen prstan iz brezbarvnega stekla z rumeno črto je odkrit v grobovih 2a (T. 1: 2; Sl.
34: a) in 4a (T. 4: 1; Sl. 34: b).

a

b

Slika 34. Steklena prstana z rumeno podlago iz grobov 2a (a) in 4a (b) (foto: S. Pukšič, 2016).

Venclova (1990, 17) prstane definira kot predmete tranzicijske oblike med obročasto ali
prstanasto jagodo in zapestnico z največjim zunanjim premerom (D) 20–45 mm in premerom
perforacije (d): d≥D/2. Poleg običajne funkcije prstana, se predvideva, da so se nosili tudi kot
samostojni obeski. Na območju Evrope so prisotni od obdobja starejše železne dobe.
Oblikovna podobnost s steklenim zapestnicam skupin 3, 6 in 8 po tipologiji T. E. Haevernick
kaže, da so jih verjetno izdelovali v istem časovnem obdobju (Karwowski 2006, 139).
Karwowski jih, glede na razprostranjenost najdišč, kjer so bili odkriti, označi kot element
vzhodno-keltskega kulturnega kroga. Zaradi daleč največje koncentracije najdb steklenih
prstanov na območju vzhodne Avstrije, se predvideva da so izdelki tamkajšnjih lokalnih
delavnic (Karwowski 2006, 49-51, Abb. 11). M. A. Zepezauer (1993, 60) je prstane tipološko
razdelila v dve skupini. Tip 4.2. zajema prstane iz modrega stekla, tip 4.3. prstane iz
brezbarvnega stekla z rumeno črto. Karwowski (2004, 44-45) je steklene prstane razdelil v tri
tipološke skupine. Poimenoval jih je skupina 26, 27 in 28 s čemer je nadaljeval tipologijo
steklenih zapestnic in prstanastih jagod po T. E. Haevernick. Prstana iz grobov 2a in 4a sodita
v skupino 26 po Karwowskem, ki zajema preproste prstane D-preseka iz prosojnega modrega,
vijoličnega, zelenega in rumenega stekla ter brezbarvnega stekla z rumeno črto. Slednji so
datirani v čas stopnje Lt C2 z možnostjo nadaljevanja uporabe tudi v času stopnje Lt D1
(Karwowski 2004, 78). R. Gebhard (1989, 171, 175, T. 45: 630) je enak prstan z Manchinga
uvrstil v podskupino Ig, skupine I. Skupina zajema brezbarvne jagode z rumeno črto, za
primerke iz podskupine Ig je na podlagi premera perforacije sklepal, da so bili nošeni kot
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prstani. Časovno jih je umestil v čas od stopnje Lt C1b do zgodnje Lt D stopnje. Opozoril je,
da je večina jagod te skupine skoncentrirana v času stopnje Lt C2. T. E. Haevernick (1960,
67; Katalog: 340-341; Windl 1975, 65, Taf. XXVIII: 7) opozori, da bi v njeni tipološki
skupini 20, ki jo prav tako predstavljajo brezbarvne prstanaste jagode z rumeno črto, primerka
iz najdišča Osterberg in groba 44 iz Mihovega lahko interpretirali kot prstana. Brezbarvne
steklene prstane z rumeno črto poznamo še z grobišča Kapiteljska njiva v Novem Mestu. V
grobu 110 se je nahajal brezbarven steklen prstan z rumeno črto na notranji strani (Križ 2005,
T.6: 110/6). Cestnik (2014, 383-384) je grob umestila v čas pozne Lt C1 stopnje ter opozorila,
da so se podobni prstani morda nahajali tudi v grobovih 200 (Lt C1/C2), 228 in 146 (Lt C1b)
s Kapiteljske njive, kjer so se ohranili le majhni delci brezbarvnega stekla z rumeno črto.

8.3. Steklene zapestnice
V grobu 2a so se nahajali staljeni kosi predmetov iz svetlomodrega (Sl. 35) in brezbarvnega
stekla (Sl. 36), na katerih so vidne sledi rumene barve. Lahko sklepamo, da gre za staljene
steklene zapestnice. Medtem ko so na steklu iz svetlomodre barve te sledi zastopane v manjši
meri, pri brezbarvnem kosu lahko sklepamo, da je šlo za zapestnico iz brezbarvnega stekla z
rumeno podlago. Slednje so na območju mokronoške skupine zastopane v nekaj tipih.

Slika 35. Staljena predmeta svetlo modre barve iz groba 2a. Verjetno gre za staljeno stekleno
zapestnico (foto: S. Pukšič, 2016).
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Slika 36. Staljena predmeta iz groba 2a. Verjetno gre za staljeno zapestnico iz brezbarvnega
stekla z rumeno podlago (foto: S. Pukšič, 2016).

V latenskodobnih kontekstih se steklene zapestnice pojavljajo od sredine 3. stoletja pr. n. št
oz. od začetka srednjega latena (Lt C1a) in predstavljajo izvirno značilnost latenskega
obdobja (Dizdar 2006, 71). Po Venclova (1990, 134-135) so zapestnice iz zeleno-modrega,
svetlo modrega in modrih odtenkov svetlejših od kobaltno modre značilne za čas stopnje Lt
C1 medtem ko so zapestnice iz brezbarvnega stekla z rumeno podlago značilne za čas stopnje
Lt C2 z nadaljevanjem v čas stopnje Lt D. M. Dizdar (2006, 71-105) je z analizo steklenih
zapestnic z območja mokronoške kulture pokazal, da so med zapestnicami iz grobnih
kontekstov na območju mokronoške skupine največkrat zastopane zapestnice skupine 7a po
Haevernick (1960, 50-51) oz. serije 27 po Gebhard (1989, 18, 52). Gre za zapestnice iz
brezbarvnega stekla z rumeno podlago s petimi rebri (Sl. 25). Glede na to, da večji del
ohranjenih zapestnic sodi v to tipološko skupino, se lahko predvideva, da gre pri dobršnem
delu staljenih steklenih predmetov iz brezbarvnega stekla z grobišč Zvonimirovo in
Kapiteljska njiva za tip zapestnice.
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Slika 37. Zapestnica skupine 7a ali serije 27 iz grob 53 z grobišča Zvonimirovo-Veliko polje
(po Dizdar 2006, Sl. 1).
Ohranjene zapestnice so bile prisotne v grobovih 1657/42, 1657/57, 1657/66, 1657B/80,
1657/53 in parceli 1657B z grobišča v Mihovem (Windl 1975, T. 26: 20, 42: 8, 45: 22, 55: 1,
60: 6), grobovih 193 in 400 z grobišča Kapiteljska njiva (Križ 2005, T. 55: 193/3, 64: 400/4),
iz groba 53 s najdišča Zvonimirovo (Dizdar 2006, Sl. 1; isti 2013, Sl. 89) ter brez ohranjene
grobne celote iz Valične Vasi (Teržan 1973, T. 5: 9), Stične (Frey, Gabrovec 1969, T. 2: 7) in
Kinclja nad Trbincem (Dular et al. 1991, T. 40: 19). Zapestnice serije 27 iz Manchinga, ne
glede na variacije v formi in širini, sodijo v čas stopnje Lt C2 (Gebhard 1989, 18, T. 24-25,
327-343). Zapestnice so v največjem številu zastopane na najdišču Manching in se širijo proti
vzhodu do območja Tavriskov. Za zapestnice iz brezbarvnega stekla z rumeno podlago se
predvideva, da je zaradi rumenkastega sijaja njihov namen bil imitacija zlatega nakita
(Venclova 1990, 115; Karwowski 2004, 57).
Na grobišču Kapiteljska njiva se najstarejše zapestnice iz brezbarvnega stekla z rumeno
podlago verjetno pojavijo že v času pozne stopnje Lt C1, čeprav jih največ izhaja iz časa
prehoda iz Lt C1/Lt C2 in časa zgodnje stopnje Lt C2.
Poleg zapestnic vrste 27 so zastopane tudi zapestnice sočasne vrste 25-26 (Gebhard 1989, 1619, T. 24-28), med katere spadajo tudi zapestnice iz brezbarvnega stekla z rumeno podlago.
Zapestnice iz brezbarvnega stekla vrste 25-26 po Gebhard in skupini 6a po Haevernick (1960,
49-50) določajo tri gladka vzdolžna rebra. Poznamo tri različice teh zapestnic, ki se med seboj
razlikujejo glede na oblikovanost srednjega rebra. Karwowski (2004, 73) in Gebhard (1989,
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17, T. 24, 320-324) jih umeščata v čas stopnje Lt C2. Na območju mokronoške skupine se
različica s poudarjenim srednjim rebrom pojavi v grobu 1663/5 v Mihovem (Windl 1975,
277, T. LXXVI: 7) ter grobovih 130 in 176 na grobišču Kapiteljska njiva v Novem mestu
(Križ 2005, 54, T. 17: 5, 48: 3), ki pripadata Mokronog IIb stopnji. Tretja različica s širokim
in nizkim srednjim rebrom se pojavi v grobu 1656/49 v Mihovem (Windl 1975, 277, T. XIX:
4) in grobu 195 na grobišču Kapiteljska njiva v Novem mestu (Križ 2005, 82, T. 57: 2), ki
sodi v čas stopnje Mokronog IIb.
Na grobišču v Brežicah se stekleni odlomki iz brezbarvnega stekla z rumeno podlago
pojavljajo v ženskih grobovih 12, 24, 35 in 42 (Jovanović 2006, T. 20: 8; 32: 2; 44: 3; 50: 1).
Oblike zapestnic se niso ohranile. Jovanović (2006, 138) je na podlagi ostalih grobnih prilog,
predvsem fibul, zapestnice umestila v čas prehoda iz Lt C1 v Lt C2 in čas stopnje Lt C2.

9. Časovne faze grobišča
A. Jovanović je na grobišču v Brežicah ločila pet časovnih faz. Med grobnimi pridatki je
ločila morfološko-tipološko sorodne skupine predmetov, ki jih je kronološko opredelila s
pomočjo analogij. Najprej je izločila kronološko značilne tipe, s pomočjo katerih je z metodo
kombinacije klasificirala grobne inventarje. V primerjalno klasifikacijo je poleg grobov iz
Brežic, vključila še zaprte grobne celote iz Dobove, Mokronoga, Valične vasi, Novega mesta,
Gotovlja, Slatine v Rožni dolini, Spodnje Slivnice in Zvonimirova. Klasifikacija in
sinhronizacija predmetov je zaključena z določitvijo petih tipoloških skupin predmetov. Prve
dve skupini predstavljata gradivo značilno za Mokronog IIa stopnjo, naslednji dve gradivo
značilno za Mokronog IIb stopnjo. Peto skupino ob gradivu značilnem za Mokronog IIb
stopnjo, predstavlja tudi gradivo Mokronog IIIa stopnje (Jovanović 2006, 272).
Prva faza označuje začetek pokopavanja na brežiškem grobišču. Opredeljuje jo gradivo,
značilno za Mokronog IIa oz. Lt C1 stopnjo, čeprav srečujemo tudi tipe Mokronog I stopnje.
Zaradi tega je opredeljena kot začetna faza Mokronog IIa stopnje oz. kot podstopnja Lt C1a
po srednjeevropski kronologiji. Poleg grobov iz Brežic je v to fazo, ki označuje prihod Keltov
na to območje, umeščen tudi grob 1 iz Dobove. Grobovi keltskih bojevnikov v tej začetni fazi
na brežiškem grobišču predstavljajo nekaj več kot polovico od skupnega števila grobov, ki jih
je bilo možno kronološko opredeliti. Materialno gradivo kaže na izrazite povezave z
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območjem Karpatske kotline oz. vzhodno-keltskim kulturnim krogom. Druga faza kronološko
ustreza mlajši stopnji Mokronog IIa oz. Lt C1b po srednjeevropski kronologiji. Tako kot v
prvi fazi, prevladujejo moški grobovi bojevnikov. Očitna je sprememba v tipologiji bojne
opreme in posameznih elementov ženske noše. Kljub pojavu vplivov z zahodnega keltskega
območja, vzhodno keltski vplivi ostajajo dominantni. V to fazo so umeščeni tudi grobovi 2, 6
in 10a z dobovskega grobišča in najdbe iz Žadovinka. Naslednjo fazo opredeljujejo tipi
značilni za Mokronog IIa in Mokronog IIb stopnjo, zaradi česar je označena kot prehodna
faza med stopnjam Mokronog IIa in IIb oz. kot prehodna Lt C1/Lt C2 stopnja. Iz ženske noše
se izgubijo bronaste nanožnice, v uporabo pa pridejo zapestnice iz prozornega stekla z
rumeno podlago. Število bojevniških grobov začne upadati. K tretji fazi sodita tudi grobova
10b iz Dobove in grob iz Velikega Mraševa. V četrti fazi, ki pripada razviti Mokronog IIb oz.
Lt C2 stopnji, prevladajo vplivi zahodno keltskega območja. Peta faza označuje prehod iz
Mokronog IIb v Mokronog IIIa stopnjo oz. prehodno Lt C2/Lt D stopnjo. V tej fazi ne
srečujemo več grobov bojevnikov. Iz materialnega gradiva v ženskih grobovih ni možno
razbrati bistvenih družbeno ekonomskih sprememb. Grobovi 2, 23 in 26 iz Dobove bi bili
sočasni z brežiški grobovi četrte faze, grob 19 pa s peto fazo brežiškega grobišča. Grobišče
naj bi okvirno bilo v rabi v obdobju med leti 250 in 120 pr. n. št. (Jovanović 2006, 272-273).

9.1. Materialno gradivo prve faze
V prvo časovno fazo je Jovanović (2006, 166-168, Sl. 21) umestila moške grobove 2, 5, 28,
32, 43 in 50, ženske grobove 4, 16 in 41, dvojni grob moškega in ženske 46, neopredeljeni
grob 63 in otroški grob 71. Grobova 63 in 71 sta bila sprva opredeljena kot ženska grobova.
K bojevniški opremi prve faze sodijo meči v širokih in kratkih nožnicah brez sredinskega
rebra (dol. 70,8-75,2 cm, šir. 5,5 cm). Nožnice so okrašene v vegetabilnem madžarskem stilu,
simetrične in asimetrične kompozicije z izrazito kratkimi, trikotnimi koničniki s kroglastimi
izboklinami ali zadebelitvijo na prehodu k zaključku koničnika (Sl. 38: 1). Oblikovne
značilnosti nožnic mečev in okras v madžarskem slogu jih povezuje z nožnicami skupine 4 iz
svetišča Gourney sur Aronde po tipologiji T. Lejarsa (Lejars 1994, 34, nav. v: Jovanović
2006, 98). Poleg mečev, bojevniško opremo prve faze predstavljajo tudi ščitne grbe tipa III po
Rapinu (Rapin 1988, 70, 80; nav. v: Jovanović 2006, 98) (Sl. 38: 2) ter sulične osti, ki se kljub
nekoliko različnim oblikama lista uvrščajo v skupino suličnih osti klasične oblike tipa I po
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Rapinu (Rapin, 1988, 133; nav. v: Jovanović 2006, 108-109) (Sl. 38: 3,4,5). Prisotne so še
pasne verige tipa Brežice (Sl. 38: 7) in zgodnja oblika oz. tip A dvodelne pasne verige s
sploščenimi členi okrašenih z vtolčenimi jamicami (Sl. 38: 8). A. Jovanović je pod tip A
pasnih verig s sploščenimi členi uvrstila pasne verige s členi manjše velikosti, ki so obdržali
okrogli presek, medtem ko se okras v obliki vtolčenih jamic ne pojavlja po celotni dolžini
členov, ampak le na območju stičišča med njimi (Jovanović 2006, 122). Železne fibule
pripadajo tipu velikih železnih žičnatih fibul z nizkim lokom polkrožnega obrisa, dolgo nogo
z enim ali več krogličastim gumbi, peresovino iz štirih ali šestih navojev ter zunanjo tetivo
(Sl. 38: 6). Od osebnega pribora se pojavljajo britve z nekoliko konkavnim hrbtom in rahlo
zvitim držajem in prstanastim zaključkom (Sl. 38: 9) ter škarje z držajem v obliki črke »U«
(Sl. 38: 10).
V otroškem in ženskih grobovih prve faze srečamo bronaste fibule z okrašenim valjastim
členom in nazaj zavihano nogo (Sl. 38: 14), ki se pojavljajo v paru ter železne fibule z nizkim
lokom polkrožnega obrisa z različnimi gumbastimi členi na nogi, peresovino iz štirih navojev
in notranjo (Sl. 38: 11,12) ali zunanjo tetivo (Sl. 38: 15). Zastopane so železne pasne verige iz
zvitih členov tipa »lisičji rep« (Sl. 26: 16) ter pasna veriga sestavljena iz masivnih železnih
okroglih členov (Sl. 38: 17). Pasne verige tipa »lisičji rep« sicer sodijo k tipičnemu
bojevniškem grobnem inventarju Lt B stopnje, tako da brežiški primer iz ženskega grobnega
konteksta predstavlja edino znano odstopanje od tega (Jovanović 2006, 120-121). Od nakita
so prisotne bronaste nanožnice iz manjših lupin (Sl. 38: 13), jantarne in modre steklene
jagode. Pojavlja se tudi sponka tipa Brežice (Sl. 38: 18). Osebni pribor predstavljajo železni
noži srpaste oblike (Sl. 38: 20) in masivni noži z držajem z odebelitvijo in kroglastim
zaključkom (Sl. 38: 19).
Od keramičnega gradiva se pojavljajo stekleničaste posode bikonične oblike z izvihanim
ustjem in omfalosnim dnom (Sl. 38: 22), nizki lonci »S« profilacije (Sl. 38: 21, 23) ter
konične sklede z izvihanim močnejšim ustjem ter omfalosnim dnom (Sl. 38: 24).
Razen pasne verige tipa »lisičji rep« in nanožnic, sestavljenih iz manjših lupin, ki sodijo v
stopnjo Mokronog I oz. stopnjo Lt B2 srednjeevropske kronološke sheme, vsi predmeti prve
faze sodijo k tipičnem gradivu stopnje Mokronog IIa oz. stopnje Lt C1.

66

Slika 38. Značilni pridatki prve časovne faze grobišča v Brežicah (po Jovanović 2006, Sl. 21).

9.2. Materialno gradivo druge faze
V drugo časovno fazo je Jovanović (2006, 168-170, Sl. 22) umestila moške grobove 3, 4, 21,
25, 30, 33, 47 in 55, ženska grobova 49 in 56, dvojni grob ženske in otroka 40 ter morda
moški grob 45 in otroški grob 67. Dvojni grob 40 in otroški grob 67 sta sprva opredeljena kot
ženska grobova.
V grobovih z orožjem druge faze srečamo dve skupini mečev (Sl. 39: 1). Prvi skupini
pripadajo meči v ozkih, dolgih nožnicah s srednje dolgim koničniki in s šilasto krakastimi
izboklinami na prehodu v zaključek koničnika. Na nožnicah se pojavlja okras v madžarskem
stilu simetrične kompozicije in okras v kombinaciji madžarskega stila in para zmaja III vrste.
Meči druge skupine se od mečev prve skupine razlikujejo po opazno daljših koničnikih in
nosijo le okras para zmajčkov III vrste. Kombinacija madžarskega stila in para zmajev III
vrste je okras, ki se pogosto srečuje na območju južnega roba Panonije, medtem ko je na
območju zahodnih Keltov precej redek.
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Od pasnih garnitur srečamo tip B dvodelnih pasnih verig s sploščenimi členi, pri kateri se
okras v obliki vtolčenih jamic razprostira po celotni dolžini členov (Sl. 39: 7). Železni obroči
(Sl. 39: 9) in ulita bronasta pasna spona (Sl. 39: 8) so verjetno pripadali tipu obročastih pasnih
verig oz. usnjenih pasov, od katerih so se ohranili le kovinski deli. Njihov pojav nakazuje
začetek uporabe novega tipa pasne garniture. Ščitni grbi imajo izrazito trapezasta (Sl. 39: 5)
ali kratka, pravokotna krilca (Sl. 39: 6) ob gladkem, visokem polkrožnem delu. Ob suličnih
osteh klasične oblike (Sl. 39: 2) se pojavljajo sulične osti bajonetne oblike (Sl. 39: 3) in osti z
izrazito širokim listom (Sl. 39: 4). Osebni pribor predstavljajo britve z nekoliko konveksnim
hrbtom ter močno ukrivljenim držajem in prstanastim zaključkom (Sl. 39: 13), masivni noži z
vozličasto odebelitvijo na velikem držaju pravokotnega preseka in zaključkom v obliki
masivne kroglice (Sl. 39: 12) ter nekoliko manjši noži s krajšim, rahlo ukrivljenim držajem in
zaključkom v obliki kroglice. Ob fibulah iz prve faze se pojavljajo nove oblike, kot so fibule z
dvema velikima okroglima gumboma na nogi in peresovino iz štirih ali šestih navojev ter
zunanjo tetivo (Sl. 39: 11), fibule z visokim omega oblikovanim lokom in peresovino iz šestih
navojev (Sl. 39: 11a) ter fibule z nizkim pravokotnim lokom, katerih nazaj zavihana noga je
vzporedna z ležiščem igle (Sl. 39: 10).
V ženskih in otroških srečamo orehaste nanožnice iz velikih lupin, opredeljene kot tip
nanožnic s tremi ali štirimi velikimi lupinami (Sl. 39: 17), masivne bronaste zapestnice z
bradavico (Sl. 39: 19) in pasno verigo tipa Brežice (Sl. 39: 20). Prisotne so bronaste fibule z
diskasto ploščico in psevdofiligranskim okrasom (Sl. 39: 16). Fibuli s psevdofiligranskim
okrasom se nekoliko razlikujeta po svoji konstrukciji, obe pa pripadata tipu malih bronastih
žičnatih fibul srednjelatenske sheme z za nazaj zavihano nogo jugovzhodnoalpske različice.
Prostorska razprostranjenost teh fibul kaže, da so bile izdelane po lokalnih preferencah in
namenjene lokalnemu trgu. Okraševanje nakita s psevdofiligranskim okrasom je bilo zelo
priljubljeno med vzhodnimi Kelti, pri zahodnih pa ga srečamo le poredko. Ob železnih
fibulah iz prejšnje faze so prisotne še fibule z nizkim pravokotnim lokom in vzporedno z
ležiščem igle nazaj zavihano nogo, okrašeno z dvema diskasto oblikovanima plastičnima
členoma (Sl. 39: 15). Od keramičnih oblik v tej fazi srečamo le nizki lonček z visokim, rahlo
izbočenim ramenom (Sl. 39: 14).
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Slika 39. Značilni pridatki druge časovne faze grobišča v Brežicah (po Jovanović 2016, Sl.
22).

9.3. Materialno gradivo tretje faze
V tretjo časovno fazo je Jovanović (2006, 170-172, Sl. 23) umestila moške grobove 13, 36 in
39, ženski grob 35 ter grob 44, ki je sprva opredeljen kot ženski, a je vseboval le živalske
kosti ter morda otroški grob 64, ženska grobova 23 in 34 ter moški grob 60. Grob 64 je sprva
opredeljen kot ženski grob, grob 60 je pa bil neopredeljen.
Poleg značilnih oblik stopnje Mokronog IIa oz. stopnje Lt C1 kot so meč v nožnici (Sl. 40: 1),
sulične osti bajonetne oblike (Sl. 40: 2), ščitne grbe z gladkim, visokim osrednjim delom in
kratkima pravokotnima krilcema (Sl. 40: 6), se pojavijo tudi oblike značilne za stopnjo
Mokronog IIb oz. stopnjo Lt C2. Tipološko mlajše oblike predstavljajo pasna garnitura iz
obročastih spon in zaponke (Sl. 40: 4), vrbovoliste sulične osti lečastega preseka (Sl. 40: 3) ter
fibule z izrazito kratko nogo (Sl. 40: 5).
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V ženskem grobnem inventarju so prisotne bronaste in železne fibule z dvema majhnima
kroglicama (Sl. 40: 9,11), železne fibule z lokom pravokotnega obrisa, ki imajo štirikotno ali
trikotno razširitev za emajl (Sl. 40: 10). Značilne so brezbarvne steklene zapestnice z rumeno
podlago (Sl. 40: 13). Pojavijo se tudi verižice iz majhnih okroglih bronastih ali železnih
členov (Sl. 40: 16) ter bronasta pasna veriga, t. i. bronasti sklepanec (Sl. 40: 14). Od oblik iz
prejšnje faze srečamo sponke tipa Brežice (Sl. 40: 15). Nasprotno, bronaste nanožnice
izginejo iz ženske noše.

Slika 40. Značilni pridatki tretje časovne faze grobišča v Brežicah (po Jovanović 2006, Sl.
23).

9.4. Materialno gradivo četrte faze
V četrto časovno fazo je Jovanović (2006, 172-174, Sl. 24) umestila moška grobova 22 in 65
ter ženska grobova 12 in 48 ter morda ženska grobova 7 in 42, neopredeljen grob 19, sprva
opredeljenega kot moški grob, verjetno ženski grob 38, ki je bil sprva neopredeljen ter grob
21a.
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Bojevniško opremo predstavljajo meči v nožicah okrašenih v švicarskem stilu in žabjo spojko
(Sl. 41: 1) ter ščitne grbe tipa Skorba (Sl. 41: 2). Sulične osti v tej fazi ne srečamo. Kot del
pasne garniture sta interpretirani dve obročasti sponi (Sl. 41: 3). Železne fibule pripadajo tipu
z izrazito pravokotno oblikovanim lokom ter z dolgo, nazaj zavihano nogo (Sl. 41: 5). Od
osebnega pribora srečamo britve s srednje širokim rezilom, rahlo ukrivljenim hrbtom, ki se
izrazito spušča ter nadaljuje v močno ukrivljen držaj s prstanastim zaključkom (Sl. 41: 4).
V ženskih grobovih srečamo več tipov bronastih fibul: fibule tip Mӧtschwil (Sl. 41: 9), fibule
z nogo v obliki profiliranega plašča (Sl. 41: 10), fibule z debelim lokom okroglega preseka in
kratko peresovino (Sl. 41: 8) ter fibule z majhno profilacijo pred podolgovato oprijemalko in
dolgo peresovino (Sl. 41: 14). Železne fibule z dvema majhnima kroglicama (Sl. 41: 13) in
železne fibule pravokotnega obrisa ter razširitvijo za emajl (Sl. 41: 16) se nadaljujejo iz
prejšnje faze. Novo obliko predstavljajo železne fibule z masivno podolgovato oprijemalko
(Sl. 41: 17) ali fibule z visoko nazaj zavihano nogo ter majhno profilacijo pred masivno
oprijemalko (Sl. 41: 12). Žensko nošo, kot v prejšnji fazi, sestavljajo steklene zapestnice z
rumeno podlago (Sl. 41: 20), dvodelne pasne verige iz dvakrat zvitih členov tipa Brežice (Sl.
41: 18), sponka tipa Brežice (Sl. 41: 15) ter bronaste toke kot njen novi element (Sl. 41: 11).
Pojavljajo se nove keramične oblike, ki pripadajo tipu bikoničnih skled z omfalosnim dnom in
kratkim, rahlo izvitim vratom (Sl. 41: 6), nizki lonci z skoraj cilindrično oblikovanim vratom
ter izrazito kratkim, izbočenim ramenom (Sl. 41: 7) ter nizki lonci podobne oblike z srednje
visokim vratom (Sl. 41: 19).
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Slika 41. Značilni pridatki četrte časovne faze grobišča v Brežicah. (po Jovanović 2006, Sl.
24).

9.5. Materialno gradivo pete faze
V peto časovno fazo je Jovanović (2006, 174, Sl. 25) umestila ženske grobove 15, 23, 27, 31
in neopredeljen grob 54 ter morda moški grob 10 in neopredeljen grob 70. Grob 10 je bil
sprva neopredeljen.
Zastopane so železne fibule z majhnim diskastim gumbastim okrasom na nazaj zavihani nogi,
lokom iz tanke žice ter izrazito dolgo peresovino (Sl. 42: 2) ali masivnim lokom in peresovino
iz štirih navojev (Sl. 42: 1) ter male železne fibule s kratko nogo (Sl. 42: 3). Med bronastimi
fibulami poleg oblik iz prejšnje faze srečamo tudi nove, podobne prejšnjim tipom, vendar z
diskastim, gumbastim okrasom na nazaj zavihani nogi ter izrazito dolgo spiralo iz dvanajstih,
šestnajstih ali več navojev (Sl. 42: 4,5). Tipološko najmlajšo obliko bronaste fibule
predstavlja lita bronasta fibula, ki posnema obliko železne žične fibule prejšnje faze, s
profiliranim elementom na nazaj zavihani nogi (Sl. 42: 6). Kot nove oblike nakita se pojavijo
bronasti bradavičasti obročki (Sl. 42: 7) in steklene prstanaste jagode (Sl. 42: 8). Tako kot v
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prejšnjih fazah srečamo pasne verige tipa Brežice (Sl. 42: 11), sponke tipa Brežice (Sl. 42:
10), bronasti sklepanec (Sl. 42: 12) ter bronaste toke (Sl. 42: 9).
Med keramičnimi oblikami so zastopane stekleničaste posode s srednje dolgim odebeljenim
vratom (Sl. 42: 15), nizki lonec z ostrim prehodom v zaobljeno rame (Sl. 42: 17), ter
bikonične sklede z omfalosnim dnom, zaobljenim ramenom, rahlo izvitim vratom in
izvihanim robom ustja (Sl. 42: 13, 14). Na podlagi groba 19 iz Dobove, ki ga s peto časovno
fazo grobišča v Brežicah povezujejo fibule z diskastim okrasnim gumbom na za nazaj
zavihani nogi, se v to časovno fazo umeščajo tudi lonci z dvema ali več plastičnim rebroma
na ramenu (Sl. 42: 16). Ti lonci se pojavljajo tudi v prejšnji fazi.

Slika 42. Značilni pridatki pete časovne faze grobišča v Brežicah (po Jovanović 2006, Sl. 25).
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9.6. Časovna umestitev grobov 1a-7a
Groba 1a s prostoročno izdelano skledo kot edinim grobnim pridatkom za enkrat ni bilo
možno časovno opredeliti.
Grob 2a s prstanom iz brezbarvnega stekla z rumeno podlago in brezbarvnim staljenim
steklom z rumenimi primesmi, ki verjetno predstavlja zapestnico, lahko opredelimo v čas
prehoda Lt C1-Lt C2 ali zgodnjo Lt C2 stopnjo. Prehodna stopnja ustreza tretji fazi grobišča v
Brežicah, medtem ko bi četrta faza že ustrezala razviti Lt C2 stopnji. Glede na to, da je grob
vseboval še veliko kovinskih predmetov, ki nama niso bili dostopni, je datacija le okvirna ter
temelji na časovni opredelitvi grobov z grobišč Kapiteljska njiva in Brežice, ki so vsebovali
prozorne prstane in/ali zapestnice z rumeno podlago. Časovno enako bi za enkrat lahko
umestili tudi grob 4a s steklenimi jagodami in prstanom iz brezbarvnega stekla z rumeno
podlago. Slednji predstavljala edini dostopen ožje časovno opredeljiv predmet. Grob je, tako
kot grob 2a, vseboval tudi kovinske predmete.
Prostoročni lonec z okrasom treh bradavic iz groba 3a ima zelo dobre primerjave z loncem iz
groba 133 s Kapiteljske njive umeščenega v čas pozne Lt C1 oz. Lt C1b stopnje. Odlomka,
okrašena z navpičnim glavničenjem, pripadata loncu nedoločljivega tipa. Glavničen okras je
na prostoročno izdelanih loncih znan predvsem iz poznolatenskih grobov z grobišč v
Mihovem in Beletovega vrta v Novem mestu, medtem ko se v naselbinskih kontekstih najdišč
Trnava in Šmavtež pojavlja tudi v času srednjega latena. Žigosan okras koncentričnih krožcev
se na območju mokronoške skupine v grobnih kontekstih pojavlja v času stopenj Lt C1, Lt C2
ter Lt C2 /Lt D. Odlomki z žigosanim okrasom koncentričnih krožcev iz groba 3a imajo tudi
dobre primerjave na Madžarskem, kjer so podobno sestavljeni okrasi datirani v čas stopnje Lt
C1. Grob 3a bi na podlagi lonca prostoročne izdelave z okrasom treh bradavic in podobnosti
žigosanega okrasa z okrasom z območja Madžarske lahko umestili že v stopnjo Lt C1. Da pa
je grob vseeno verjetno nekoliko kasnejši, lahko sklepamo na podlagi lonca, okrašenega
glavničenjem, ki se pojavlja v poznolatenskih grobovih ter večja zastopanost keramike z
žigosanim okrasom koncentričnih krožcev v stopenjah Lt C2 in Lt C2/D.
Groba 5a in 6a na podlagi primerjalnih keramični pridatkov z brežiškega in dobovskega
grobišča umeščamo v čas predodne stopnje LT C2/D1 oz. peto fazo grobišča.
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Grob 7a z glinenko bikonične oblike lahko zaradi bronaste fibule s samostrelno peresovino ter
majhnim diskoidnim okrasnim gumbom na nogi postavimo v čas prehodne stopnje Lt C2/D
oz. peto fazo grobišča (Jovanović 2006, 174, T. 35: 1).

10. Pogrebni ritual
Na brežiškem grobišču so bili doslej odkriti le žgani grobovi 24 . Žgan pokop je na
jugovzhodnoalpsko in južnopanonsko območje verjetno prišel iz severnega področja
Karpatske kotline, kjer so se takšne pogrebne prakse izvajale tudi tekom mlajše faze starejše
železne dobe. Ta način pokopa je vezan na prihod novega ljudstva, ki je s seboj prineslo tudi
drugačno nošo, oborožitev, tehnologije, religiozne predstave in drugačen umetniški izraz, s
čimer se na obravnavanem območju zaključuje halštatsko obdobje in pride do skoraj popolne
izgube staroselske identitete (Dizdar 2013, 30-31; Dular, Tecco-Hvala 2007, 150).
Območje, kjer so mrtve sežgali, oz. ostanki pogrebnih grmad brežiškega grobišča, še niso
odkriti. Stopnje žganja različnih anatomskih delov pa nakazujejo, da so bile osebe na grmadi
položene v hrbtni legi (Guštin, Hincak 2011). Eksperimentalne študije kažejo, da je celoten
proces lahko trajal okoli 8 ur (Dizdar 2015, 36). Med procesom kremacije se nekatere kosti
popolnoma uničijo, medtem ko kosti glave, hrbtenice in dolge kosti ostanejo prepoznavne tudi
po sežigu. Končna teža kosti po sežiganju je odvisna od posameznika, a naj bi pri odrasli
osebi znašala med 1227 in 3001g (Rebay Salisbury 2010, 65). Razpon v teži osteološkega
materiala posameznega groba z brežiškega grobišča kaže na velike variacije. Povprečna teža
žganih kosti iz brežiških grobov variira med 300 in 400g. Kljub močni fragmentarnosti kosti
ni opaziti izostanka določenih kosti (Hincak, Guštin 2011, 243). Na grobišču v Zvonimirovu
so dokumentirane velike razlike med povprečno težo žganih kosti v moških (490 g) in ženskih
(235 g) grobovih (Novak, Šlaus 2015, 518-519).
Pri temperaturi 645°C prevlada bela barva kosti z možnimi svetlo modro-sivimi ali samo
sivimi odtenki. Pri temperaturah nad 900°C pa z rdečkasto rumenimi ali rožnatimi odtenki
(Dizdar 2013, 36). Barva kostnih ostankov brežiških grobov variira med sivo, rumenkasto
belo in belo ter belo z rožnatim odtenkom ter je poleg intenzivnosti gorenja in časa trajanja
celotnega procesa odvisna tudi od anatomskih delov telesa, celotne postave in telesne mase
pokojnika (Hincak, Guštin 2011, 248; Tankó, Tankó 2012, 251). Barva kosti in morfološke
24

Odkritja tekom raziskav v letih 2014 in 2015 mogoče kažejo tudi na pokope v žarah. Ker za enkrat to še ni
potrjeno z antropološko analizo bomo grobišče obravnavali kot grobišče z le žganimi pokopi.
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analize kažejo, da so bili na brežiškem grobišču posamezniki sežgani pri temperaturah 400°C,
400°C-600°C, 700°C-800°C in okoli 900°C (Guštin Hincak 2011, 250).
Na dosežene visoke temperature kažejo tudi bronasti in stekleni predmeti, ki so bili na
grmado položeni skupaj s pokojnikom in niso ohranili svoje prvotne oblike. Pri steklenih
jagodah naj bi se taljenje začelo pri temperaturi okoli 940°C (Dizdar 2013, 36), pri bronastih
predmetih, odvisno od deleža kositra, pa med 800°C-1000°C (Tankó, Tankó 2011, 251).
Antropološka analiza je pokazala, da v posameznem grobu prevladuje pokop ene osebe.
Izjemo predstavljata grob 40 s pokopom ženske in otroka ter grob 46 s pokopom ženske in
moškega. Poleg dvojnega pokopa ženske osebe in otroka, so bili prepoznani še štirje pokopi
otrok (Hincak, Guštin 2011). Pri opisu groba 46 je navedeno, da so se sežgani kostni ostanki
nahajali v dveh ločenih kupčkih (Jovanović 2006, 46), medtem ko je v primeru groba 40
zabeležen samo en kupček sežganih kosti (Jovanović 2006, 63-64), kar kaže, da so bili kostni
ostanki ženske in otroka premešani. Polaganje sežganih kostnih ostankov v enem kupčku je
pogosto pri skupnih pokopih odraslih oseb in otrok, kar bi nakazovalo, da so skupaj sežgani
na isti pogrebni grmadi. V grobovih s pokopom dveh odraslih posameznikov so zabeleženi
ločeni kupčki sežganih kosti, kar bi pomenilo, da sta osebi sežgani na ločenih pogrebnih
grmadah ali ena ob drugi na večji pogrebni grmadi, kjer ni prišlo do mešanja kostnih ostankov
(Dizdar 2013, 38).
Specifičnost keltskih grobišč je maloštevilnost dokumentiranih samostojnih otroških
pokopov, posebej tistih starejših od dveh let. Z odraslimi osebami so pokopani otroci mlajši
od 12 let, najpogosteje okoli enega leta starosti, kar se povezuje s problemi tekom poroda ali v
po-porodnem času. Na grobišču Zvonimirovo je antropološka analiza pokazala na
maloštevilne pokope otrok, pri čemer so pokopani skupaj z odraslimi osebami, medtem ko so
samostojni pokopi mlajših oseb prisotni šele pri starosti 12-13 let. Na grobiščih mokronoške
skupine so v otroških grobovih v primerjavi z grobovi odraslih oseb le skromni grobni
pridatki, kar je dokumentirano tudi na grobiščih z območja Karpatske kotline (Dizdar 2013,
38-41)
Otroške grobove na brežiškem grobišču predstavljajo grobovi 24 (do 2 leti starosti), 64 (4-5
let starosti), 67 (ni bilo možno določiti starosti) in 71 (do 6 let starosti). Pri dvojnem pokopu
ženske in otroka, gre za žensko osebo med 20 in 25 leti starosti ter otroka starega okoli 6 let25.
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Podatek posredovala dr. Z. Hincak (osebni vir, 29. 02. 2016).
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Pri grobu 44 je antropološka analiza pokazala, da vsebuje le kosti mlade svinje, grobova 23 in
70 sta vsebovala le nekaj fragmentov človeških kosti, medtem ko je preostanek kosti prav
tako pripadal mladi svinji (Sus scrofa sp.) (Guštin, Hincak 2011, 243). Žgane kosti so v grob
44 skupaj z grobnimi pridatki položene v osrednji del grobne jame (Jovanović 2006, 66).
Podobno velja za grob 16 v Dobovi, ki je prav tako vseboval le kosti svinje (Sus scrofa, sp.)
(Guštin, Hincak 2011, 248).
Žganina je bila pri večini grobov položena v osrednji del grobne jame, včasih pa ob rob ali
kakšen drug del jame. Na posameznih železnih predmetih so na grobiščih v Dobovi in
Zvonimirovu ohranjeni deli tkanine, kar morda nakazuje ovijanje sežganih kosti in manjših
predmetov, preden so bili položeni v grob (Jovanović 2007, 32; Dizdar 2013, 33, Sl. 7).
Takšno razlago podpirajo tudi opažanja, da se sežgane kosti po navadi nahajajo v kupčkih. Ta
pojav je nakazan tako v moških kot ženskih grobovih. Razmetane kosti so v glavnem
zabeležene pri grobovih brez grobnih pridatkov (grobovi 51, 62, 69) ali pri grobovih z izrazito
skromnim grobnim materialom (grobovi 52, 57, 59, 60, 63). Čeprav pri večini terenske
dokumentacije podatki o oglju niso zabeleženi, se lahko na podlagi dostopnih podatkov
sklepa, da je bilo pri večini grobov oglje premešano z osteološkim materialom. Izjemo
predstavlja grob 16, za katerega je v terenski dokumentaciji poudarjeno, da oglje ni bilo
prisotno. Ob žganini so v grobove položeni različni tipi orožja, funkcionalno-dekorativni deli
noše, nakit in osebni pribor, prisotno je tudi obredno pridajanje hrane in pijače, na kar kažejo
keramično posodje in živalske kosti. Grobni pridatki so bili položeni na ali ob žganino ali pa
vanjo (Jovanović 2006, 85).
A. Jovanović je prišla do ugotovitve, da poleg skupine predmetov, ki vedno spremljajo
pokojnika na grmadi, obstaja tudi skupina predmetov, ki ne kaže sledi gorenja. Medtem ko
prva skupina predmetov verjetno predstavlja pokojnikove osebne predmete, pomena druge
skupine predmetov ni možno zanesljivo interpretirati. Njihov pomen bi lahko bil simboličen v
povezavi z družbenim statusom pokojnika ali v vlogi daril, ki so bili skupaj s popotnico v
grob položeni ob pokopu. Pri steklenih zapestnicah, bronastih nožnicah in členkastih
bronastih pasovih so sledi gorenja zmeraj prisotne, pri bronastih zapestnicah in posamičnih
bronastih fibulah pa le občasno. Pri bronastih fibulah v parih, bronastih prstanih ter pri vseh
tipih bronastih obročkov se sledi gorenja nikoli ne pojavljajo. Sledi gorenja je na železnih
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predmetih težje ugotoviti, se pa na nekaterih kažejo v obliki značilne rdeče patine 26
(Jovanović 2006, 86).
Ritualno uničevanje predmetov je razvidno predvsem na orožju, s čimer to izgubi svojo
uporabno vrednost. Ta ritual je prav tako navezan na keltske predstave o posmrtnem življenju,
po katerih bojevniku orožje v onostranstvu ne bo več potrebno. Predmeti so bili lahko le
deloma ali v celoti zviti, včasih pa so bili le rahlo ukrivljeni (Jovanović 2007, 20-21). Vendar
pa ta ritual ne predstavlja pogrebne prakse, ki se je povsem dosledno izvajala. V
triinsedemdesetih grobovih je evidentirano skupno dvanajst v celoti ohranjenih mečev (od
17), od katerih je bilo šest zvitih. Zvite so bile tri od šestih ščitnih grb ter samo ena od
dvanajstih suličnih osti (Jovanović 2006, 86-87). Primer groba 6, kjer so odkriti ostanki
bojnega voza, kaže, da je bil pokojnik sežgan z deli bojnega voza, kolesni in pestni obroči pa
so bili obredno zviti (Guštin 1984, 115).
Na grmadi so ob umrlem poleg njegovih osebnih predmetov priloženi tudi različni deli živali,
ki so bili na grmado položeni ob začetku ali med procesom kremacije (Guštin, Hincak 2011,
250; Jovanović 2011, 52). Skoraj ves človeški osteološki material je namreč vseboval tudi
fragmente žganih živalskih kosti 27 (Guštin, Hincak 2011, 243). Barva živalskih kostnih
ostankov variira od sive, svetlo sive do skoraj popolno bele. Poleg barve na izpostavljanje
visokim temperaturam nakazujejo tudi značilni vzorci kostnih fraktur (Guštin, Hincak 2011,
250). Največji del kosti, (41%) pripada svinji (Sus scrofa sp.), 14% govedu (Bos sp.), 11%
ovcam, kozam in srnam (Ovis aries,L.; Capra hircus,L.; Capreolus capreolus,L.) ter 4%
pticam, 30% kosti pa ni bilo možno opredeliti. V petih grobovih bojevnikov (3, 5, 39, 45, 50),
dvojnem pokopu bojevnika in ženske osebe (46), dveh ženskih grobovih (4, 12) ter enem
otroškem grobu (24) so bili odkriti tudi fragmentirani, žgani podočniki odraslih merjascev
(Sus scrofa ferus, L.), v bojevniških grobovih 3, 21 in 39 pa trije premolarni zobje psa (Canis
familiaris, L.).
Nežgane živalske kosti so dokumentirane v štirinajstih grobovih. Največkrat so prisotne kosti
svinje, ki se pojavljajo v trinajstih grobovih ter kosti ptic, ki so prisotne v sedmih grobovih. V
dvojnem grobu 46 so bile odkrite kosti celotnega mladega merjasca. V grobovih 23 in 70 so
se kosti svinj nahajale znotraj keramičnih posod (Jovanović 2006, 85). Živalske kosti se tako
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Ni omenjeno, na katerih je železnih predmetih prisotna rdeča patina.
Žgane živalske kosti so se nahajale tudi med človeški kostni ostanki z grobišča Zvonimirovo. Ta pojav je
dokumentiran v skoraj vseh analiziranih grobovih, kalciniranost ostankov pa kaže na izpostavljanje zelo visokim
temperaturam (Radović 2015, 538, 541).
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pojavljajo v bogatejših in skromnejših grobovih z orožjem, moških grobovih brez orožja in
tudi v ženskih grobovih. Pri pokopih otrok takšne priloge hrane niso evidentirane. Prilaganje
svinjskega mesa prevladuje tako na grobišču v Dobovi, kot na grobišču Zvonimirovo (Guštin,
Hincak 2011, 249; Dizdar 2015, 43).
Hrana se je prilagala tudi v keramičnih posodah, vendar je v Brežicah ta način redek. Posode,
ki bi lahko vsebovale hrano, so prisotne le v 19 grobovih; grobovih bojevnikov 1, 2, 28 ter
dvojnem grobu 46, moških grobovih brez orožja 9, 10, 13, 53 in 66, ženskih grobovih 15, 23
in 42, otroškem grobu 24 in neopredeljenih grobovih 38, 58, 54 in 70. Prisotnih je šest tipov
keramičnih oblik: sklede, stekleničaste posode, kozarci, nizki lonci, visoki lonci in kantharos.
Velika večina keramičnih posod je izdelana na lončarskem vretenu. Prostoročno izdelane
keramične posode so se nahajale v grobu 97, 1a in 3a. V grobovih se navadno pojavlja ena ali
dve keramični posodi, v slednjem primeru gre največkrat za kombinacijo sklede in lonca. Po
en primerek keramičnega posodja se pojavlja v enajstih grobovih, medtem ko se v osmih
grobovih posode pojavljajo v paru (Jovanović 2006, 146). Najbolj pogosto kombinacijo
predstavljata skleda in nizek lonec, stekleničaste posode pa so edina keramična oblika, ki se
nikoli ne pojavi v paru z drugo posodo. Prisotnosti živalskih kosti ali keramike v posameznih
grobovih ni možno vezati na socialni status pokojnika.

11. Skupine grobov
A. Jovanović (2006, 87) je na podlagi grobnih sestavov grobove razdelila na skupini grobov z
orožjem in grobove brez orožja. Slednjo je nadalje razdelila na grobove, ki jih določeni grobni
pridatki povezujejo z grobovi z orožjem, grobove z bronastim in steklenim nakitom in
grobove s skromno grobno sestavo. Grobovi z orožjem in grobovi, ki so na temelju drugih
grobnih pridatkov povezani z njimi, so označeni kot grobovi moških oseb, pri čemer orožje
kaže na bojevniški status umrlega, medtem ko druga skupina predstavlja moške osebe brez
statusa bojevnika. Grobovi z bronastim in steklenim nakitom so označeni kot grobovi ženskih
oseb, grobovi s skromno grobno sestavo so ostali spolno neopredeljeni.
Moške grobove predstavlja dokaj uniformna grobna sestava, kjer so poleg orožja kot
karakteristično moški pridatki označeni še železna britev, škarje, brusni kamen in železne
zapestnice. Moško nošo sestavljajo tudi železni ali usnjeni pasovi in železne fibule, ki se
nikoli ne pojavljajo v parih. Od nakita so poleg železnih zapestnic prisotni srebrni prstani in
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morda bronaste zapestnice. Od orodja se pojavljajo še veliki masivni noži, keramično posodje
ali kostni ostanki živali pa se pojavljajo bolj redko (Jovanović 2006, 88). Poleg celotnih posod
so prisotni tudi odlomki keramičnih posod, pri čemer se v posameznem grobu lahko nahajajo
odlomki več različnih posod.
V ženskih grobovih srečamo železne in bronaste pasove, železne in bronaste fibule, železne
sponke tipa Brežice in bronaste toke. Bronaste fibule se v ženskih grobovih pojavljajo tudi v
paru. Nakit predstavljajo bronaste, železne in steklene zapestnice, bronasti, železni in stekleni
prstani, bronaste nanožnice večjih in manjših lupin, bronaste verižice ter jantarne in steklene
jagode. Med bronastimi obročki se pojavljajo bradavičasti in gladki. Od orodja ali osebnega
pribora se pojavljajo srpi, kratki srpasti noži in keramična vretenca ter veliki masivni nož.
Keramično posodje in kostni ostanki živali se pojavljajo redko (Jovanović 2006, 91). Tako
kot v moških grobovih se tudi v ženskih pojavljajo posamični odlomki keramičnih posod.
M. Dizdar (2015, 53-54) je med moškimi grobovi grobišča Zvonimirovo prepoznal štiri
skupine grobov, za katere predpostavlja, da odražajo različne družbene statuse moškega
znotraj tamkajšnje skupnosti. Prvo skupino bi predstavljali pokopi bojevnikov z večjim
številom napadalnega (meč, bojni nož, sulica) in obrambnega (ščit) orožja, brusnim kamnom,
toaletnim priborom, deli noše ter keramičnim posodjem in kostnimi ostanki živali. Drugo
skupino predstavljajo bojevniški grobovi, ki nimajo toaletnega pribora.
V tretjo skupino sodijo bojevniški grobovi z zgolj sulico in/ali ščitom, toaletnim priborom,
deli noše, keramičnim posodjem in kostnimi ostanki živali. V zadnjo skupino moških grobov
sodijo grobovi brez bojevniške opreme.
Tudi med ženskimi grobovi grobišča Zvonimirovo je bilo možno ločiti štiri skupine grobov,
ki bi tako kot pri moških grobovih lahko kazale na družbeno razslojenost skupnosti.
Poglavitna značilnost prvih dveh skupin ženskih grobov so železni ali bronasti pasovi in
sponke tipa Brežice. Ženske grobove prve skupine od grobov druge skupine loči le nekoliko
večja pestrost in številnost prilog nakita in delov noše. V tretjo skupino sodijo grobovi z
manjšim številom elementov noše in nakita, medtem ko so v četrto skupino opredeljeni
grobovi z maloštevilnim grobnim pridatkom (Dizdar 2013, 58). Predpostavlja se, da je z
analizo pridatkov noše in nakita ter njihovih karakterističnih kombinacij v bogatejših ženskih
grobovih, lažje opazovati regionalne variante noše, s katero se je poudarjala identiteta in
pripadnost določeni skupnosti (Dizdar 2013, 61). Kot karakteristične elemente ženske noše
mokronoške skupine srednjelatenskega obdobja se tako izpostavljajo sponka tipa Brežice ter
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nekatere oblike bronastih fibul kot so npr. bronaste fibule tipa Zvonimirovo ali fibule z
rombično razkovanim lokom. Omenjene oblike so v manjšem številu dokumentirane tudi
izven območja razprostiranja mokronoške skupine, kar bi lahko kazalo tudi na stike med
različnimi skupnosti (Dizdar 2009, 285).
Razdelitev grobov Jovanović smo dopolnili z rezultati antropološke analize. Opredelitev
grobov na moške in ženske po arheoloških najdbah je v večini primerov potrjena z rezultati
antropološke analize, obenem je omogočena natančna spolna opredelitev večine grobov s
skromno grobno sestavo28. Najprej smo grobove razdelili na še nekaj podskupin, glede na
njihovo grobno sestavo. Analiza je razkrila tudi obstoj otroških grobov in pokopov z dvema
osebama. Sprva je bil kot dvojni grob pravilno prepoznan le grob 46 s pokopom moške in
ženske osebe, antropološka analiza pa je razkrila že omenjen pokop ženske in otroka v grobu
40. Otroški pokopi so zaradi pridatkov, karakterističnih za žensko nošo, bili sprva opredeljeni
kot pokopi ženskih oseb.

11.1. Moški grobovi
11.1.1. Moški grobovi z orožjem

Skupino moških grobov z orožjem smo razširili na način, da smo grobove, kjer se pojavljajo
isti tipi orožja, združili v posamezne podskupine. Tako smo dobili skupino grobov z mečem,
ščitom in sulico (1), mečem in sulico (2), mečem in ščitom (3), le mečem (4) in le sulico (5).
Pasovi prevladujejo v vseh podskupinah razen v skupini z le mečem ali sulico, kjer se
pojavijo bolj redko. Grobovi z zgolj mečem ter meča in sulice prednjačijo po prilogah
osebnega pribora in nakita, medtem ko se v skupini z mečem in ščitom sploh ne pojavijo.
Antropološka analiza je pokazala, da grobovi le s sulicami pripadajo mlajšim moškim
osebam, do ali okoli 20 let starosti.
Meč, ščit in sulica so skupaj priloženi v grobovih 3 (Jovanović 2006, 39, T. 3, 4), 5
(Jovanović 2006, 40-41, T. 6, 7), 32, 33 (Jovanović 2006, 59-60, T. 39-41; T. 42, 43), 39
(Jovanović 2006, 63, T. 45, 46) in 50 (Jovanović 2006, 72-73, T. 64-66). V vseh grobovih so
zastopani tudi železni pasovi, ki se pojavijo v več tipih. Dvodelne pasne verige s značilnimi
sploščenimi členi, okrašenimi z vtolčenimi jamicami, so prisotne v grobovih 32, 33 in 50.
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Podatke o posameznih grobovih je posredovala dr. Z. Hincak (osebni vir, 29. 02. 2016).
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Kovinski obročki iz groba 3 in obročaste spone in zaponka iz groba 39 so interpretirani kot
deli pasnih garnitur, sestavljenih iz usnjenih delov in kovinskih sponk (Jovanović 2006, 124).
K opremi bojevnika naj bi sodili tudi masivni noži oz. sekači. Vendar pa je večina
raziskovalcev mnenja, da primarno niso bili namenjeni bojevanju, temveč za različna opravila
kot je npr. razkosavanje mesa, kar podpira tudi dejstvo, da se ne pojavljajo na nobenem
kultnem mestu z ritualno odloženim orožjem (Gaspari, Krempuš, Brišnik 2004, 272-273). To
je potrjeno tudi v primeru Brežic, saj se ti masivni noži poleg dveh grobnih celot z orožjem
pojavijo tudi v moških grobovih brez orožja, dvojnem pokopu ženske z otrokom in enem
otroškem pokopu. V tej skupini se masivni nož pojavi le v grobu 32, v grobu 5 pa je bil
podoben nož manjše velikosti.
V posameznem grobu srečamo le eno (grobovi 3, 5, 32) ali dve (grob 50) železni fibuli,
medtem ko se v grobovih 33 in 39 te ne pojavijo. Nakit se pojavi le v grobu 39, pri čemer gre
za srebrn prstan in dve železni zapestnici. Na brežiškem grobišču se v primeru, da se v
posameznem moškem grobu pojavite dve železni zapestnici, vselej pojavljajo v kombinaciji
tudi gladke zapestnice in zapestnice z lečasto odebelitvijo (Jovanović 2006, 135).
Meč in sulica se pojavita v grobovih 21 (Jovanović 2006, 51-52, T. 27, 28), 30 (Jovanović
2006, 58, T. 36, 37), 45 (Jovanović 2006, 67-68, T. 53-55) in 47 (Jovanović 2006, 69-70, T.
59-61). Prisotne so dvodelne pasne verige z značilnimi sploščenimi členi, okrašenimi z
vtolčenimi jamicami (grob 45) in pasna garnitura, sestavljena iz podolgovatih železnih
ploščic, ki se na obeh koncih zaključujejo z obročki iz jezičaste pasne spone (grob 47).
Masiven, liti bronast predmet iz groba 30 verjetno predstavlja spono usnjenega pasu
(Jovanović 2006, 125). V grobu 21 pas ni bil priložen. Od osebnega pribora se kot komplet v
grobu 45 pojavljajo brusni kamen, britev in škarje, v grobu 30 pa le škarje. Skupina od drugih
izstopa po številu železnih fibul in zapestnicah. Pojavljajo se ena (grob 45), dve (grobovi 21
in 30) ali štiri železne fibule (grob 47) ter ena (grobovi 47, 30, 21) ali dve (grob 45) železni
zapestnici. A. Jovanović (2006, 88) bronaste zapestnice v moških grobovih obravnava kot
izjeme. V moških grobovih 30 in 25 so prisotne zaprte, gladke, neokrašene bronaste
zapestnice ovalnega preseka. Takšnega tipa zapestnice na brežiškem grobišču v ženskih
grobovih ne srečamo. Glede na to, da je podobna bronasta gladka zapestnica odkrita tudi v
bojevniškem grobu 9 v Slatini (Pirkmajer 1991, T. 8: 45), grobovih na Kapiteljski njivi (Križ
2001, 81, kat. št. 47, 90, 102; Križ 2005, T. 20: 2), ter da so bronaste zapestnice pogost pojav
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v moških grobovih grobišča Zvonimirovo, jih lahko označimo kot sestavni del moške noše
(Dizdar 2007, 131).
Meč in ščit se pojavita v grobovih 2 (Jovanović 2006, 38-39, T. 2) in 65 (Jovanović 2006, 80,
T. 76-78). V grobu 2 je priložena dvodelna pasna veriga tipa Brežice. V grobu 65 se pojavilo
kovinski obročki, ki so bili tudi v grobu 3 s polno bojno opremo. Priloge fibul in nakita v tej
skupini niso zabeležene. V grobu 2 je priložena ena stekleničasta posoda, v grobu 65 pa
bikonična skleda in nizki lonec s »sploščeno« ramo.
Meč je priložen v grobovih 6 (Jovanović 2006, 41-41, T. 8- 15), 22 (Jovanović 2006, 52-53,
T. 29) in dvojnem pokopu moškega bojevnika in ženske osebe 46 (Jovanović 2006, 68-67, T:
56; 57: 1,2; 58: 2). V grobu 6 so odkriti tudi deli bojnega vozu in je edini grob skupine s
prilogo pasa oz. dvodelne pasne verige s značilnimi sploščenimi členi, okrašenimi z
vtolčenimi jamicami. Grobovi te skupine izstopajo po pridatkih osebnega pribora, prisotne so
pa tudi železne fibule in nakita. V grobu 46 so priloženi britev, škarje in brus, v grobu 22
britev in škarje, v grobu 6 pa masiven nož. Pojavljajo se dve (grob 2) ali tri (grob 6) železne
fibule ter ena (grob 22) železna zapestnica in srebrni prstan (grob 46). V dvojnem grobu 46 je
priložen nizek lonec S profilacije in konična skleda. Na temelju razporeditve pridatkov znotraj
groba je A. Jovanović (2006, 146) lonec opredelila kot pridatek moške osebe, skleda pa naj bi
bila namenjena ženski osebi.
Sulica je priložena v grobovih 11 (Jovanović 2006, 45, T. 19), 28 (Jovanović 2006, 57, T. 35:
4-7), 36 (Jovanović 2006, 62, T. 38: 5-6), in 43 (Jovanović 2006, 66, T. 51: 1-3). V vsakem
grobu se kot priloga pojavi le ena železna fibula. Izjemo predstavlja grob 28 s prilogo
dvodelne pasne verige tipe Brežice in keramičnim lončkom ter priloga bronaste fibule v grobu
43. Antropološka analiza je pokazala, da tej skupini pripadajo izključno posamezniki do ali
okoli 20 let starosti.
V moškem grobu 55 so bili poleg kovinskih delov voza in konjske opreme priloženi še
železna fibula29 in železna zapestnica (Guštin 1984, Sl. 2: 1-4; 120; Jovanović 2006, 75, T.
69, 70).

29

Jovanović ( 2006, 75) navaja železno fibulo in fragment železne fibule, Guštin (1984, 120) pa le železno
fibulo.
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11.1.2. Moški grobovi brez orožja

Moške grobove brez orožja smo prav tako razdelili na nekaj skupin glede na zastopanost
določenih grobnih pridatkov. Tako smo dobili skupino grobov, kjer se pojavlja osebni pribor
in/ali noži, skupino grobov z le kakšnim grobnim pridatkom ter skupino z zgolj keramičnim
posodjem.
Moški grobovi z osebnim priborom in noži
V skupino sodijo grobovi 13 (Jovanović 2006, 46, T. 21, 22), 17 (Jovanović 2006, 49, T. 25:
1-2) , 25, 26 (Jovanović 2006, 55-56, T. 33; T. 34) in 29 (Jovanović 2006, 57, T. 38: 1).
Največ se pojavljajo masivni noži (17, 25, 26), sledijo podobni noži manjše velikosti (26 in
29), britve (13 in 25) in brusi (13 in 26). Pojavljajo se ena (13) ali tri (25) železne fibule ter
ena (17) železna zapestnica. Od keramičnega posodja se v grobu 13 pojavita kantharos in
bikonična skleda ter fragment roba posode, v grobu 26 pa 12 odlomkov različnih posod.
Moški grobovi s skromno grobno sestavo
Tej skupini smo pripisali grobove 19 (Jovanović 2006, 50, T. 26: 1-3), 52 (Jovanović 2006,
73, T. 67: 1), 53 (Jovanović 2006, 73-74, T. 67: 2-4), 60 (Jovanović 2006, 78, T. 74: 3-4) in
66 (Jovanović 2006, 81, T. 79: 1-3). Priložene so priložene le bronasta fibula (53) ter ena (52)
ali dve (60) železni fibuli, železne fibula in železna zapestnica (19) in dvodelna pasna veriga
tipa Brežice (66). Od keramičnega posodja se je v grobu 66 nahajala bikonična skleda z
omfalosnim dnom ter lonec s stopničasto razčlenjenim zgornjim delom, lonec z bikoničnim
trupom in kratkim vratom ter odlomek posode v grobu 10. V grobu 53 se je nahajal le
odlomek posode.
Moški grobovi z keramičnimi pridatki
V moškem grobu 10 (Jovanović 2006, 44-45, T. 18) je priložen le keramičen lonec in odlomki
keramične posode.

11.1.3. Neopredeljeni moški grobovi

Moških grobov 1 in 9 nismo opredelili v nobeno od predstavljenih skupin zaradi nejasnih
okoliščin odkritja ali nepopolne grobne sestave.
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A. Jovanović (2006, 37) navaja, da je v spisu Mestnega muzeja v Krškem navedeno, da so se
v času odkritja groba 1 v grobu ob nizkem loncu S profilacije nahajali sulica in škarje. Meč,
železni deli ščita, brusni kamen, odlomki treh keramičnih posod in kostni ostanki so bili
odkriti kasneje pri pregledu izkopane zemlje. V objavi groba iz leta 1954 niso omenjeni
železni deli ščita, odlomki treh posod, pojavljata pa se dva brusna kamna. Tekom pregleda
gradiva je A. Jovanović ugotovila, da je le en kamen možno interpretirati kot brusni kamen.
Grob 9 je odkrit tekom pregleda območja po opravljenih gradbenih posegih, njegove sestave
pa ne moremo označiti kot v celoti ohranjeno. V grobu so se nahajale le keramične posode30
(Jovanović 2006, 43-44, T. 17).

11.2. Ženski grobovi

Ženski grobovi so s svojimi pridatki v primerjavi z moškimi grobovi precej bolj raznovrstni.
Razdelitev grobov v posamezne skupine na podlagi medsebojne podobnosti grobnih sestavov
je bila zato nekoliko bolj težavna.
Pri določanju vodilnih elementov bogatejših ženskih grobov smo kot izhodišča vzeli
ugotovitve raziskav Jozefa Bujne (1982 ) in M. Dizdarja (2015).
Bujna (1982) je na temelju sestave grobnih celot z območja Karpatske kotline poskušal
rekonstruirati družbeno strukturo latenskega obdobja. Ločil je pet skupin grobov, pri čemer
družbeno najvišjo skupino predstavljajo grobovi s prilogami orožja in bogato opremljeni
ženski grobovi, najnižjo pa grobovi brez grobnih pridatkov. Kot glavno značilnost ženskih
grobov prve skupine je izpostavil pasove.
Dizdar (2015, 59-61) je, kot smo že prej omenili, prišel do podobnega zaključka ter kot
vodilna elementa ženske noše prvih dveh skupin ženskih grobov na grobišču Zvonimirevo
označil železne in bronaste pasove ter sponke tipa Brežice.
Po njegovem zgledu smo v prvo skupino ženskih grobov uvrstili ženske grobove z železnimi
ali bronastimi pasovi in sponkami tipa Brežice, v drugo grobove s pasom ali sponko tipa
Brežice. Kot pomembni elementi teh grobov so se izkazali tudi pari bronastih fibul, ki se
pojavljajo le v grobovih s pasovi in/ali sponko tipa Brežice. Pari bronastih fibul so zabeleženi
30

Kozarec, lonček z bikoničnim trupom in kratkim vratom, lonec in skleda.
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v treh ženskih grobovih s pasovi in sponkami ter v po enem grobu, v katerem je bil le pas in le
sponka. V tretjo in četrto skupino sodijo grobovi z nakitom, v peto pa grobovi z keramičnim
posodjem ali le keramičnimi odlomki. V zadnjo, šesto skupino sodijo grobovi brez grobnih
pridatkov.
Čeprav so se železni in bronasti pasovi, sponka tipa Brežice in pa tudi pari bronastih fibul
pokazali kot elementi bogatejših brežiških ženskih grobov, so se med grobovi pokazale tudi
nekatere izjeme. To sta grobova 18 in 57 s pridatkom pasu, vendar s skromno grobno sestavo
ter grob 4 z bogatejšo grobno sestavo, a brez pridatkov pasu ali sponke tipa Brežice ter grob
56 z izjemno bogato grobno sestavo. Omenjeni grobovi so, razen groba 56, zaradi tega
uvrščeni v skupino neopredeljenih ženskih grobov. Grob 56 je, kljub izjemni grobni sestavi,
uvrščen v prvo skupino ženskih grobov na podlagi pasu in sponke tipa Brežice. Izjeme kažejo
na obstoj še nekaterih kazalcev družbenega statusa, ki jih, za enkrat, nismo uspeli prepoznati.

Sponka tipa Brežice
Sponka tipa Brežice, ki jo v njeni osnovni obliki sestavljajo dolga paličasta igla z verižico
pripeto na ušesce igle, po interpretaciji M. Guština (Guštin 2003) predstavlja tip igle za
spenjanje tkanine oz. ogrinjala. Izdelana je iz tenkega v večini primerov polkrožno kovanega
železa dolžine med 15 in 20 cm ter širine med 0,8 do 1,0 cm. Okroglo ušesce je premera do
2,5 cm. Na sprednji strani so igle pogosto okrašene v obliki paralelnih ali križnih vrezov, kar
nakazuje tudi na dekorativni namen teh predmetov. M. Guštin (2003, 324) je predmete tega
tipa poimenoval sponka tipa Brežice, po najdišču, kjer so odkrite v največjem številu.
Po drugemu mnenju sponka predstavlja obesek simboličnega pomena, ki je nošen obešen za
železne ali bronaste pasove (Božič 1987, 875-876; Majnarić Pandžić 2001, 86). Na takšen
način nošnje bi lahko nakazovalo odkritje vseh sponk tipa Brežice na grobišču Zvonimirovo v
ženskih grobnih celotah ž železnimi ali bronastimi pasovi. Na grobišču Kapiteljska njiva je v
grobu 194 (Križ 2005, T. 56: 6) sponka odkrita s krajšim delom dvodelnega pasu, ki se
končuje z dvema večjima zankama (Dizdar 2013, 224).
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A. Jovanović (2006, 141) je mnenja, da ni dovolj zanesljivih dokazov za rekonstrukcijo
njihovega načina nošenja in namena, ter jih v svoji magistrski nalogi imenuje »železni
paličasti predmet«31.
Glede na njihovo razprostranjenost na skoraj izključno ozemlje severno-vzhodne Slovenije in
osrednje Hrvaške se domneva, da predstavljajo del ženske nošnje, specifične za
srednjelatensko obdobje območja, pripisanega plemenski zvezi Tavriskov (Guštin 2003, 325).
Na brežiškemu grobišču je bila sponka tipa Brežice odkrita v devetih grobnih celotah (Sl. 31).
Osem grobov je pripadalo ženskim osebam, en pa otroku. Pripadajoča verižica je odkrita v
vseh grobovih razen v otroškem. Železni ali bronasti pasovi so bili prisotni v vseh grobovih
razen v enem ženskem in otroškem pokopu, niso pa vsi grobovi s pasom vsebovali tudi
sponke tipa Brežice.

Slika 43. Grobovi z grobišča v Brežicah s sponko tipa Brežice (po Guštin 2003, Sl. 2)

Prva skupina bogatejših ženskih grobov
V to skupino smo uvrstili grobove 12 (Jovanović 2006, 45-46, T. 20), 16 (Jovanović 2006,
48-49, T. 24), 23 (Jovanović 2006, 53-54, T. 30, 31), 35 (Jovanović 2006, 61-62, T. 44), 49
(Jovanović 2006, 71-71, T. 63) in 56 (Jovanović 2006, 75-76, T. 71-73). Grob 5632 glede na

31

Mi smo uporabljali izraz sponka tipa Brežice le zato, ker se ta izraz bolj uveljavil v strokovni literaturi.
Grob je med ostalim vseboval pas tipa Brežice in pas tipa Mokronog ter tri železne zapestnice. Tako pas tipa
Mokronog kot železne zapestnice so bolj značilnost moških grobov. Kombinacija orehastih nanožnic, bronastih
zapestnic z bradavico, železne fibule z dvema velikima gumboma na nogi ter pasne verige tipa Brežice se poleg
32
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grobne pridatke predstavlja najbogatejši ženski grob na obravnavanem območju ter po številu
grobnih pridatkov izstopa od drugih ženskih grobov. V vseh grobovih so prisotni železni ali
bronasti pasovi ter železne sponke tipa Brežice. Od železnih pasov se pojavljajo dvodelne
pasne verige tipa Brežice (12, 23, 49, 56), dvodelna pasna veriga tipa Mokronog (56) ter
pasna garnitura iz masivnih okroglih členov (16). Od bronastih se pojavlja pasna garnitura
sestavljena iz bronastih pravokotnih ploščic (35). Pojavljajo se ena (23), dve (16, 35, 49), tri
(56) ali štiri (12) železne fibule ter ena (56) ali dve (23) bronasti fibuli. Slednje so v paru
prisotne v treh grobnih celotah te skupine (12, 35, 49). Od funkcionalno dekorativnih
predmetov se v grobu 23 pojavijo še štiri bronaste toke. Nakit je najštevilčneje zastopan v
grobu 56, kjer se pojavijo bronaste nožnice iz večjih lupin, tri železne in ena bronasta
zapestnica, bronasti prstan in ena steklena jagoda. Bronaste nanožnice le iz manjših lupin se
pojavijo še v grobu 16, po ena steklena zapestnica pa v grobovih 12 in 35. Pojavita se tudi po
en gladki (12) in bradavičasti obroček (23). Orodje predstavljajo dve keramični vretenci in srp
iz groba 56 ter srpasti nož iz groba 16. Keramično posodje se v kombinaciji sklede in lonca
pojavi le v grobu 23.
Druga skupina bogatejših ženskih grobov
V drugo skupino ženskih grobov smo umestili grobove 15 (Jovanović 2006, 47-48, T. 23), 27
(Jovanović 2006, 56-57, T. 35: 1-3), 41 (Jovanović 2006, 64-65, T. 49) in 48 (Jovanović
2006, 70-71, T. 62). V tej skupini grobov se železni ali bronasti pasovi ne pojavljajo skupaj s
sponko tipa Brežice. Prisotne so železne dvodelne pasne verige tipa Brežice (27), železne
pasne veriga tipa »lisičji rep« (41) ter t. i. bronasti sklepanec (15). Sponka tipa Brežice je
prisotna le v grobu 48. Pojavljajo se priloge ene (27, 41) ali dveh (48) posamičnih bronastih
fibul. Pari bronastih fibul so prisotni v dveh grobnih celotah (41, 48). Dve železni fibuli sta
položeni v grob 15 ter le ena v grob 41. V grobu 15 so se nahajale še steklena zapestnica,
sedem steklenih jagod in trije bradavičasti obročki. Grobova 27 in 41 sta vsebovala še
nanožnice bronastih lupin manjših dimenzij (41) ter bronasto zapestnico (27). V grobu 48 so
položeni tudi dve bronasti toki.
Keramično vretence se je nahajalo le v grobu 41. Keramično posodje predstavljajo
stekleničasta posoda ter odlomki dveh loncev natančneje nedoločljivih oblik in posamezni
odlomki posodja brez tipoloških značilnosti (15). V grobu 48 so se nahajali odlomki sklede.

groba 56 v Brežicah, skupaj pojavi tudi v grobu 7 iz Mokronoga, grobu 2 iz Slatine v Rožni dolini ter grobovih
194 (Jovanović 2006, 140), 199a in 132 s Kapiteljske njive v Novem Mestu (Cestnik 2014, 383).
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Tretja skupina ženskih grobov
Pridatke grobov 34 (Jovanović 2006, 60-61, T. 38: 3-4) in 42 (Jovanović 2006, 65-66, T. 50)
predstavljajo le po ena steklena zapestnica in keramično vretence (34) ter lonček in lonec z
cilindričnim vratom (42). Skupini lahko pripišemo tudi ženski pokop dvojnega groba 46 (
Jovanović 2006, 68-69; T. 57: 3, 4-9; 58: 1), v katerem so bili le nakit oz. tri steklene in tri
jantarne jagode ter bronasta verižica. Na temelju razporeda pridatkov v grobu 46 je A.
Jovanović (2006, 146) opredelila skledo kot pridatek ženske osebe.
Četrta skupina ženskih grobov
V tej skupini se nahaja le grob 31 (Jovanović 2006, 58, 59, T. 38: 2) z eno železno in eno
bronasto fibulo.
Peta skupina ženskih grobov
Skupino predstavljajo grobovi 38, 59 in 68, kjer so se nahajale priloge keramičnega posodja
ali keramičnih odlomkov. V grobu 38 je bil nizek lonec z ostrim prehodom vratu v rame ter
trije odlomki različnih keramičnih posod (Jovanović 2006, 62-63, T. 47: 1). V grobovih 59
(Jovanović 2006, 77, 74: 2) in 68 (Jovanović 2006, 82) so bili le odlomki tipološko
nedoločljivih posod.
Šesta skupina ženskih grobov
Skupino predstavljata grobova 62 in 69 brez pridatkov (Jovanović 2006, 78, 82), pri katerih je
analiza kostnih ostankov pokazala, da gre za pokope ženskih oseb.

11.3. Neopredeljeni ženski grobovi
V skupino neopredeljenih ženskih grobov sodijo grobovi 4, 7, 8, 18, 57 in 61.
Grob 4 je, čeprav bi glede na svojo grobno sestavo lahko sodil v drugo skupino ženskih
grobov, uvrščen v to skupino, ker ni ustrezal našim kriterijem za razvrščanje grobov. V grob
so bili položeni železna fibula, bronasta zapestnica in nanožnice, železni prstan in bronasti
obroček (Jovanović 2006, 39-40, T. 5).
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V grobu 57 se je nahajal železni pas, ki ga zaradi slabe ohranjenosti ni bilo možno tipološko
opredeliti in je predstavljal edino grobno prilogo (Jovanović 2006, 77). V grobu 18
(Jovanović 2006, 50, T. 25: 3-5) se je poleg železnega pasu tipa Brežice nahajala le ena
bronasta fibula. Grobova zaradi skromne sestave nista uvrščena v drugo skupino ženskih
grobov.
Ostanki grobov 7 in 8 (Jovanović 2006, 43) so odkriti s pregledom območja po strojnem
posegu, njihova grobna sestava pa je verjetno le deloma ohranjena. V grobu 7 (Jovanović
2006, T. 16: 1) se je nahajala bronasta fibula, v grobu 8 (Jovanović 2006, T. 16: 2-3) pa
odlomek posode in bronast obroček.
Grob 61 (Jovanović 2006, 78) je odkrit tekom pregleda območja po strojnem posegu, zaradi
česar je njegova grobna sestava verjetno le deloma ohranjena. V grobni jami so odkrite le
razmetane kosti.

11.4. Otroški grobovi
Otroške grobove predstavljajo grobovi 24 (do 2 leti starosti), 64 (4-5 let starosti), 67 in 71 (do
6 let starosti). Med grobni pridatki prevladujejo predmeti značilni za žensko nošo.
V grobu 67 (Jovanović 2006, 81, T. 79: 4-6) je bila priložena le bronasta fibula ter fragmenti
bronaste in železne žice neznane namembnosti, v grobu 64 (Jovanović 2006, 79, T. 75: 4-6)
pa železna fibula, bronasta zapestnica in majhen železni nož. V grobu 24 (Jovanović 2006,
54-55, T. 32) srečamo stekleno zapestnico, železno fibulo, gladki bronasti obroček in
stekleničasto posodo.
Grob 71 (Jovanović 2006, 83-84, T. 81) s svojim bogatim grobnim inventarjem predstavlja
izjemo med otroški grobovi. Tako kot bogatejši ženski grobovi, je tudi ta grob vseboval par
bronastih fibul in sponko tipa Brežice. Poleg tega pa še par železnih fibul, dve posamični
železni fibuli, fragment bronaste lupinaste nanožnice in železni masivni nož. Železne fibule se
na obravnavanem območju grobišča v paru pojavijo le v tej grobni celoti.
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11.5. Dvojni grob 40
Grob 40 s pokopom odrasle ženske osebe in otroka obravnavamo posebej, ker zaradi tega, ker
so bile žgane kosti obeh položene v ene kupček, ni možno opredeliti, kateri grobni pridatki so
pripadali kateremu posamezniku.
V grobu so se nahajali železni masivni nož, železni nož srpaste oblike, železni pas tipa
Brežice, bronasta nanožnica velikih dimenzij, bronasti obroček, bronasti bradavičasti obroček
s podaljškom, dve železni fibuli, železni obroček in keramični lonček (Jovanović 2006, 6364, T. 47: 2-4, T. 48).

11.6. Neopredeljeni grobovi
V skupino neopredeljenih grobov sodijo grobovi 14, 20, 37, 44, 51, 54, 58, 63, 70 in 73.
Grobni inventar je precej skromen, sestavljen načeloma iz prilog ene železne fibule in/ali
keramičnih posod ali le odlomkov keramike. Zaradi slabe ohranjenosti kostnih ostankov,
antropološka analiza ni omogočila nobenih podatkov.
Grob 14 (Jovanović 2006, 47, T. 16: 4), je vseboval le železno fibulo grob 20 (Jovanović
2006, 51, T. 26: 4-5) pa je vseboval železni okov, fragment železne žice in keramična
odlomka.
V grobovih 51 (Jovanović 2006, 73) in 73 ( Jovanović 2006, 84, T. 79: 9) so bile žgane kosti
razmetane po grobni jami. V slednjem se je nahajala še priloga železne fibule, medtem ko je
bil grob 51 brez grobnih pridatkov. V grobu 63 (Jovanović 2006, 79, T. 75: 1-3) se je poleg
železne fibule in odlomkov keramike nahajal tudi bronasti prstan.
Le keramično posodje je bilo v grobovih 54 (Jovanović 2006, 74, T. 68), 58 (Jovanović 2006,
77, T. 74: 1) in 70. V grobu 54 se je nahajal lonec »S« profilacije z ozkim vratom in dvema
gladkima vodoravnima rebroma na vratu (Jovanović 2006, 150). V grobu 58 se je nahajal
podoben lonec »S« profilacije le da, s širokim trebuhom in daljšo ramo okrašeno z dvema
vodoravnima vrezanima kanelurama (Jovanović 2006, 150). Ker je bil grob poškodovan
tekom izkopa, njegova sestava, ni ohranjena v celoti (Jovanović 2006, 77). Bikonična skleda z
omfalosnim dnom, kakršna je odkrita v grobu 66, se je nahajala tudi v grobu 70 (Jovanović
2006, 147).
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Grob 37 ni zabeležen v dokumentaciji in grobni inventar pod to številko ne obstaja (Jovanović
2006, 62).
V »grobu« 44 (Jovanović 2006, T. 52) so se nahajale ena železna fibula, par bronastih fibul,
bronasta verižica in odlomek tipološko nerazpoznavne posode (Jovanović 2006, 66-67). V
skupino neopredeljenih grobov je uvrščen, ker je vseboval le kosti mlade svinje.

12. Struktura grobišča

Slika 44. Obravnavane skupine grobov (vir podatkov: Dolinar 2015, © ZVKDS CPA).

Na obravnavanem delu brežiškega grobišča so grobovi razporejeni v neenakomernih in
neizrazitih skupinah. Koncentracija grobov je najizrazitejša na osrednjem predelu
obravnavanega območja, medtem ko so na vzhodnem in zahodnem delu grobišča grobovi
nekoliko redkejši. V obzir je treba vzeti, da so bile na teh območjih arheološke raziskave
opravljene po gradbenih posegih, zato opisana situacija verjetno ne predstavlja realnega stanja
(Jovanović 2006, 35).
Na obravnavanem območju grobišča smo ločili jugozahodno, osrednjo in severovzhodno
skupino grobov (Sl. 44). Prva, jugozahodna skupina je bila vidno ločena od ostalih grobov ter
v primerjavi z drugima dvema skupinama predstavlja izrazito strnjeno skupino grobov.
Znotraj druge, osrednje skupine grobov, so opazne neizrazite, manjše zgostitve grobov. Za
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tretjo, severovzhodno skupino grobov pa je značilno, da grobovi delujejo »razmetano« ter
med njimi ni možno ločiti posameznih manjših zgostitev. Grobovi 2, 3 in 38 niso
obravnavani, ker bi glede na svoj položaj sodili med skupino grobov odkritih v letih 2014 in
2015.
Na grobiščih v Dobovi, na Beletovem vrtu v Novem mestu ali na grobišču v Slatini v Rožni
dolini pri Celju so opažene koncentracije starejših ali mlajših grobov na enem območju
grobišča. Pokopi bojevnikov z mečem so predstavljali jedro grobišča v Dobovi, grobovi
ostalih posameznikov pa so bili razporejeni okoli njih. Najstarejši bojevniški grobovi so ležali
na njegovem severnem območju, proti jugu pa mlajši bojevniški grobovi. Podobna
razporeditev grobov je opažena tudi na grobišču Beletov vrt v Novem mestu, kjer na
zahodnem območju ležijo poznolatenski grobovi, na vzhodnem pa rimski (Božič 1987, 888;
isti 2008, 112). Različne koncentracije grobov na grobišču v Slatini v Rožni dolini pri Celju
kažejo na razporeditev kronološko mlajših grobov na enem predelu grobišča ter starejših na
drugem (Dizdar 2013, 24).
Na brežiškem grobišču so tudi opažene kocentracije grobov okoli nekaterih bojevniških
grobov, ki v le-teh predstavljajo ali sodijo med najstarejše grobove. Prav tako se pokazalo, da
na območju severovzhodne skupine prevladujejo le grobovi datirani v tretjo ali mlajšo
časovno fazo grobišča.
Razvoj grobišča v Brežicah bi lahko primerjamo z razvojem jugozahodnega območja grobišča
na Kapiteljski njivi v Novem mestu in grobišča Zvonimirovo na Hrvaškem. Vojka Cestnik
(Cestnik 2014, 392) je s prostorsko analizo grobov prišla do zaključka, da je razvoj tega
grobišča na Kapiteljski njivi vezan na nastanek in razvoj posameznih skupin grobov, ki so
nastajale skozi daljše časovno obdobje in jih lahko razlagamo kot rodovno-družinske
skupnosti. Na grobišču Zvonimirovo je možno nekatere grobove povezati v skupine, ki bi
lahko predstavljale nekdanje rodovne skupnosti. Opažena je večja koncentracija ženskih
grobov na severovzhodnem območju grobišča in moških na severozahodnem. Večina
bogatejših grobov leži na severnem območju grobišča, opazna je tudi razporeditev moških
grobov s sulicami na južnem delu grobišča (Dizdar 2013, 22-23).
Na Brežiškem grobišču so tako grobovi moških kot žensk razporejeni približno enakomerno
po vsem grobišču. Tudi pri opazovanju razporeditve grobov glede na starost dobo
posameznikov, z izjemo otroških pokopov, ni opaziti prostorskih koncentracij določenih
starostnih skupin znotraj grobišča. Medtem ko so bogatejši moški grobovi zastopani skoraj na
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vseh delih grobišča, večji del bogatejših ženskih grobov leži na osrednjem območju grobišča.
Koncentracija moških in ženskih grobov s skromnimi pridatki je opazna na vzhodnem predelu
osrednje skupine grobov.
V nadaljevanju bomo podrobneje analizirali posamezne zgostitve grobov.

12.1. Jugozahodna skupina grobov

Slika 45. Jugozahodna skupina grobov (vir podatkov: Jovanović 2006; Dolinar 2015, ©
ZVKDS CPA).

Na jugozahodnem obrobju obravnavanega območja grobišča se nahaja, od drugih grobov
ločena, zelo strnjena skupina grobov (Sl. 45). Zaradi tega je A. Jovanović (2007, 16) sklepala,
da gre za posameznike s posebnim družbenim statusom ali rodovno povezanostjo. V nasprotju
z ostalimi območji grobišča se nekatere grobne jame na tem delu grobišča stikajo.
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Skupino predstavljajo bojevniški grob 39 z mečem, ščitom in sulico, grob 22 z mečem,
grobova 21 in 45 mečem in sulico, grob 43 z sulico, dvojni pokop moškega bojevnika z
mečem in ženske v grobu 46, ženski grobovi 23, 41 in 42, grob otroka 24 ter »grob« 44, v
katerem so se nahajale le kosti svinje s pridatki, značilnimi za žensko nošo.
Ob grobu 21 leži grob 21a, za katerega med opisi grobov A. Jovanović (Jovanović 2006, 52)
navaja, da ni določen na temelju vidnega vkopa grobne jame ampak le po dveh železnih
fibulah in nekaj ožganih kosteh ob kamniti plošči nad polnilom groba 21.
Na temelju terenske dokumentacije A. Jovanović (Jovanović 2006, 53) domneva, da je grob
23 deloma ležal nad grobom 21. Grob 24 pa enim delom seka »grob« 44 (Jovanović 2006,
166).
Skupina grobov 42, 45 in 46 ima najbolj pregledno dokumentiran stratigrafski odnos. Nad
vkopom groba 46 je deloma ležal vkop grob 45, ki ga je sekal vkop groba 42 (Jovanović
2006, 166). Domnevno pokrivanje grobnih jam s kamnitimi ploščami je dokumentirano pri
grobovih 21 in 22 (Jovanović 2006, 86).
Kot je razvidno se znotraj skupine nahajajo le moški bojevniški grobovi, ki so poleg tega, da
ležijo neposredno eden zraven drugega, od ostalih moških bojevniških grobov razlikujejo tudi
po svoji grobni sestavi. Slednje se nanaša predvsem na pridatke dekorativnih elementov noše
in osebnega pribora. Železne zapestnice in prstani33 so najštevilčnejši med moškimi grobovi
te skupine, medtem ko so brus, britev in škarje kot komplet na območju celotnega grobišča
priloženi le v grobovih 45 in dvojnem grobu 46, v grobu 22 pa srečamo kombinacijo britve in
škarij.
Vkopa ženskih grobov 23 in 42 sta v stiku z vkopoma moških grobov 21 in 45 z mečem in
sulico. V grobu 42 in ženskem pokopu iz dvojnega groba 46 je bil le nakit, medtem ko sodita
grobova 23 in 41 med bogatejše ženske grobove.
Otroški grob 24 je edini posamezen otroški pokop, ki leži zunaj skoncentrirane skupine
otroških pokopov na drugem predelu grobišča. Ob tem pa po grobnih pridatkih ne odstopa od
ostalih otroških grobov. Njegov vkop deloma seka vkop »groba« 44, v katerem so bili poleg

33

Pridatki po ene železne zapestnice v grobovih 21 in 22, po dve v grobovih 39 in 45 ter pridatki srebrnih
prstanov v grobovih 46 in 39. Izven te skupine je po ena železna zapestnica položena le še v grobovih 17, 30 in
47. Grobova 46 in 39 sta edina moška groba s prstani, ki obenem predstavljata edine predmete z obravnavanega
območja grobišča, izdelane iz dragocenih kovin.

95

kosti svinje še par bronastih fibul, železna fibula, bronasta verižica in odlomek keramične
posode.
Med najstarejše pokope skupine sodijo dvojni pokop moškega bojevnika z mečem in ženske
osebe v grobu 46, pokop moškega z sulico v grobu 43, ki leži zraven groba 46 ter pokop
ženske osebe v grobu 41. V drugi fazi se poleg grobov 46 in 43 pojavi grob 45 s pokopom
moškega bojevnika z mečem in sulico ter nekoliko oddaljen grob 21 s pokopom še enega
moškega bojevnika z isto opravo. V tretji fazi se v bližini ženskega groba 41 iz prve faze
pojavi bojevniški grob 39 s polno bojno opremo ter »grob« 44. Grob 24 se na podlagi steklene
zapestnice umešča v tretjo z možnostjo datacije tudi v mlajše faze. V četrto fazo sodi moški
grob 22 z mečem, grob 21a in ženski grob 42, ki se pojavi ob grobovih 46, 43 in 45. Najmlajši
grob v skupini predstavlja pokop ženske v grobu 23.
Z njene severne in vzhodne strani opisano skupino »obkrožajo« moška grobova z mečem,
ščitom in sulico, grobova 5 in 33, ženski grob 4, neopredeljeni grob 20 in dvojni pokop
ženske in otroka v grobu 40. Slednjega označuje tudi osamljena lega znotraj obravnavanega
območja.
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12.2. Osrednja skupina grobov

Slika 46. Osrednja skupina grobov (vir podatkov: Jovanović 2006; Dolinar 2015, © ZVKDS
CPA).
Na osrednjem območju grobišča (Sl. 46) opažamo prostorske zgostitve grobov okoli
bojevniških grobov 30, 32, 50 in morda groba 47. Omenjeni bojevniški grobovi predstavljajo
ali sodijo k najstarejšim pokopom znotraj teh zgostitev. Grobova 32 in 50 sodita v prvo fazo
grobišča, grobova 30 in 47 v drugo. Okoli bojevniških grobov 6 in 65 ni opaziti prostorske
zgostitve grobov kot ob omenjenih bojevniških grobovih. V primerjavi grobovi moških
bojevnikov na jugozahodnem predelu grobišča so grobovi moških bojevnikov na osrednjem
območju bolj oddaljeni eden od drugega. Izjemo predstavljata grobova 36 in 28 moških oseb s
priloženo le sulico, ki ležita v bližini grobov 30 in 32. Bojevniški grob 11 s sulico leži na
severni strani, oddeljen od ostalih grobov osrednjega območja grobišča. Vzhodno in
jugovzhodno od teh grupacij grobov je opazna skupina moških in ženskih grobov z zelo
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skromno grobno sestavo ali brez grobnih pridatkov 34 in otroških pokopov 64, 67 in 71.
Otroški pokopi časovno sodijo v prvo, drugo in tretjo kronološko fazo grobišča, kar kaže na
namensko pokopavanje otrok na določenem območju grobišča daljše časovno obdobje. Skoraj
vsi bogatejši ženski grobovi se nahajajo na osrednjem območju grobišča.
V neposredni bližini moškega bojevniškega groba 30 z mečem in sulico leži njemu sočasen
ženski grob 49. Opazna je zgostitev moških grobov, v katerih so bili priloženi orodje ali
osebni pribor (grobovi 13, 26, 29). Nekoliko proti severovzhodu ležita moški bojevniški grob
36 z le sulico in ženski grob 35 (Jovanović 2006, 61). Vkopa grobov 35 in 36 mejita na svoji
južni oz. severni strani. Antropološka analiza je pokazala, da gre za pokope oseb med 15 in 19
letom starosti. V primeru groba 35 je analiza potrdila, da gre za pokop ženske osebe na kar so
nakazovali že grobni pridatki. V primeru groba 36 z antropološko analizo ni bilo možno
določiti spola osebe, vendar pa priloga sulice kaže na pokop moškega. Tako grob 13 kot
grobova 35 in 36 pripadajo naslednji časovni fazi grobišča oz. tretji fazi. Tej skupini grobov
bi mogoče lahko pripisali tudi ženski grob 12 v bližini moškega groba 13. Ta bi z datacijo v
četrto fazo obenem predstavljal najmlajši vkop te skupine. Ženske grobove 12, 35 in 49
povezuje dokaj podoben sestav grobnih pridatkov. V vseh treh grobovih so priloženi bronasti
(35) ali železni pasovi (12, 49), sponka tipa Brežice, par bronastih fibul in tri (12) ali dve (35,
49) železni fibuli. Grobovoma 12 in 35 je priložena tudi po ena steklena zapestnica.
Moški bojevniški grob 32 z mečem, ščitom in sulico za razliko od moškega groba 30
obkrožajo pokopi žensk, (27, 31 in 34) ter pokop moškega s sulico (28). Pridatki v ženskih
grobovih so tukaj skromnejši. V primeru moškega groba 28 gre za edinega izmed grobov s
sulico, kjer je priložena tudi pasna spona. Bojevniški grob 32 s polno bojno opremo in grob
28 le s sulico sta sočasna in sodita v prvo fazo grobišča. Isto situacijo v času prve faze
srečamo med grobovi 46 in 43 na območju jugozahodne skupine. Ženski grob 34 sodi v čas
četrte faze, medtem ko sta ženska grobova 27 in 31 iz peti, zadnje časovne faze grobišča.
Ob moškem bojevniškem grobu 50 s polno bojno opremo sta moška grobova 53 in 55 ter
neopredeljeni grob 54, med katerimi izstopa le grob 55 s konjsko opremo in deli bojnega
voza. Za moškim bojevniškim grobom 50 iz prve faze se v drugi časovni fazi pojavi grob 55.

34

V ženskih grobovih 61(poškodovan), 62 in 69 so odkrite le žgane kosti. Pridatki le keramičnega posodja ali
odlomkov so se nahajali v ženskih grobovih 59 in 68 ter neopredeljenemu grobu 58. V neopredeljenemu grobu
73 in moškemu grobu 60 so se nahajali le po ena oziroma dve železni fibuli. V neopredeljenemu grobu 70 se ob
železni fibuli nahajalo še keramično posodje. Skromne priloge nakita ali le železnega pasu pa srečamo v
grobovih 63, 66 in 72.
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Deli bojnega vozu se pojavijo tudi v grobu 6, ki je sočasen z grobom 55, je pa od slednjega
prostorsko zelo oddaljen. Grob 54 sodi šele v peto fazo.
Ob moškem bojevniškem grobu 47 z mečem in sulico leži le skromen ženski grob 18 in
nekoliko oddaljen, po grobni sestavi prav tako skromen, ženski grob 48. Proti vzhodu ležijo
nekoliko oddeljeni moška grobova 25 in 52 ter neopredeljena grobova 19 in 51. Osebni pribor
je bil le v grobu 25, medtem ko so ostali grobovi imeli le železne fibule in/ali zapestnice ali pa
so bili brez pridatkov. Sočasne grobove v skupini predstavljata moška grobova 25 in 47,
datirana v drugo fazo ter neopredeljeni grob 19 in ženski grob 48, ki sodita v četrto fazo.
Bogatejših ženskih grobov 15, 16 in 56 glede na njihov položaj znotraj osrednjega območja
grobišča ni možno priključiti nobeni od opisanih zgostitev grobov. V njihovi bližini se
nahajata le neopredeljen grob 14 in moški grob 17 z masivnim nože in železno zapestnico.
Čeprav grob 56 po svoji grobni sestavi izstopa od ostalih ženskih grobov, sta si z ženskim
grobom 16 podobna predvsem po tem, da se v obeh ob železnem pasu pojavljata tako sponka
tipa Brežice kot bronaste nanožnice. Ženski grob 16 sodi v prvo fazo, grob 56 v drugo in grob
15 v peto časovno fazo grobišča.

12.3. Severovzhodna skupina grobov

Slika 47. Severovzhodna skupina grobov (vir podatkov: Jovanović 2006; Dolinar 2015, ©
ZVKDS CPA) .
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Na severovzhodnem območju grobišča je število in gostota grobov precej nižja kot v
osrednjem območju (Sl. 47). Med grobovi, ki jih je bilo možno časovno umestiti, se ne
pojavljajo grobovi prve dve fazi grobišča35. Polovico grobov skupine predstavljajo grobovi s
le keramičnimi posodami36. V ženskem grobu 7 se je nahajala bronasta fibula, v ženskem
grobu 8 pa odlomek posode in bronasti obroček. V grobu 2a bi lahko glede na grobne pridatke
bil izpričan dvojni pokop moškega in ženske. Posebnost predstavljata grobova 1a in 3a, kjer je
pokope možno interpretirati kot pokope v žari, kar v dosedanjih raziskavah grobišča še ni
zabeleženo. Žgane kosti so se nahajale v prostoročno izdelani keramični skledi v grobu 1a ter
v prostoročno izdelanem loncu v grobu 3a. V slednjem so se nahajali tudi odlomki
prostoročno izdelanega lonca, okrašenega z navpičnim glavičenjem. Grob 1a, kjer se v grobu
nahajala le skleda, v celoti zapolnjena s kostmi, predstavlja skrajnjo vzhodno točko grobišča
in je precej oddaljen od drugih grobov. Skoraj enako situacijo imamo tudi na nasprotni
zahodni strani grobišča. Na tem območju grobišča so dokumentirani tudi grobišču sočasni
jarki (Sl. 11). En jarek je potekal med grobovoma 5a in 7a, drugi za grobom 1a. Tretji jarek je
potekal na območju nekoliko bolj vzhodno od območja grobišča. Namena teh jarkov za enkrat
nismo mogli določiti.

35
36

V čas druge faze najdišča bi mogoče sodil le grob 3a. Je pa bolj verjetno, da grob sodi v katero od mlajših faz.
Grobovi 1a, 3a, 5a ter moška grobova 9 (poškodovan) in 10.
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13. Sklep
Na podlagi analiziranih keramičnih in steklenih pridatkov je bilo možno grobove 2a-7a
umestiti v čas med tretjo in peto fazo grobišča oz. od časa prehodne stopnje Lt C1/ Lt C2 do
Lt C2/Lt D. Grob 3a zaradi keramičnih pridatkov, ki imajo primerjave tako v grobovih
srednjega kot poznega latena, za enkrat ni bilo možno bolj natančno opredeliti. Časovna
opredelitev grobov, z izjemo groba 1a, ki ga ni bilo možno datirati, potrjujejo ugotovitev iz
prejšnjih raziskav. Se pa odstopanja od dosedanjih ugotovitev kažejo v prilaganju prostoročno
izdelanih keramičnih posod ter domnevni pokopi v žarah v grobovih 1a in 3a.
Opredelitev grobov na moške in ženske po arheoloških najdbah je v večini primerov potrjena
z rezultati antropološke analize, obenem je omogočena natančna spolna opredelitev večine
grobov s skromno grobno sestavo. Analiza je razkrila tudi obstoj otroških grobov in pokopov
z dvema osebama. Sprva je bil kot dvojni grob pravilno prepoznan le grob 46 s pokopom
moške in ženske osebe, antropološka analiza pa je razkrila že omenjen pokop ženske in otroka
v grobu 40. Otroški pokopi so bili zaradi pridatkov, karakterističnih za žensko nošo, sprva
opredeljeni kot pokopi ženskih oseb. Pri razdelitvi moških grobov z orožjem na manjše
podskupine, glede na prisotnost določenih tipov orožja, se je pokazala očitna homogenost
med grobovi posameznih podskupin. Ženski grobovi so se za razliko od moških, pokazali kot
precej bolj raznovrstni. Pri razdelitvi ženskih grobov se je deloma potrdilo, da so pridatki
železnih ali bronastih pasov, sponk tipa Brežice, pa tudi bronastih fibul v pasu, značilnost
bogatejših grobov. Izjeme med njimi pa kažejo na obstoj še nekaterih kazalcev družbenega
statusa, ki jih, za enkrat, nismo uspeli prepoznati. Na slojevitost takratne skupnosti nam kaže
tudi obstoj grobov z maloštevilni grobni pridatki ali brez njih. Slednji po rezultatih
antropološke analize pripadajo le ženskim osebam. V otroških grobovih se, kot je že
omenjeno, pojavljajo večinoma pridatki značilni za žensko nošo.
Na grobišču smo glede na prostorsko razporeditev grobov ločili tri očitne večje skupine
grobov: jugozahodno, osrednjo in severovzhodno. Skupine so si glede na odnose grobov
znotraj njih različne. Znotraj jugozahodne skupine so grobovi zelo strnjeni in prevladujejo
bojevniški grobovi, ki se od ostalih razlikujejo po številčnosti pridatkov, nakita in osebnega
pribora. Prav tako se na tem območju nahajata oba dvojna grobova, lega otroškega groba pa
ni posebej izpostavljena. Na območju osrednje skupine smo opazili grupacije okoli nekaterih
bojevniških grobov. Na tem območju leži tudi večina ženskih bogatejših grobov. Vzhodno in
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jugovzhodno od teh grupacij grobov je opazna skupina moških in ženskih grobov z zelo
skromno grobno sestavo ali brez grobnih pridatkov, ter otroških grobov. Otroški pokopi
časovno sodijo v prvo, drugo in tretjo časovno fazo grobišča, kar kaže na namensko
pokopavanje otrok na določenem območju grobišča v daljšem časovnem obdobju. Na
severovzhodnem območju grobišča sta število in gostota grobov precej manjša. Delujejo bolj
»razmetano«, določenih grupacij pa nismo opazili. Med grobovi, ki jih je bilo možno časovno
umestiti, se ne pojavljajo grobovi iz prvih dveh časovnih faz grobišča. Med grobovi te
skupine se pojavlja prostoročno izdelana keramika in možni pokopi v žarah, čez območje pa
so potekali tudi trije jarki. Analiza je pokazala, da se na obravnavanem območju grobišča v
prostorski razporeditvi grobov odraža družbena struktura skupnosti, ter da je nastanek in
razvoj nekaterih grupacij grobov možno razlagati kot rodovno-družinske skupnosti, ki so
nastajale skozi daljše časovno obdobje.
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Summary
The La Tene Period flat cremation cemetery in Brežice lies on the left bank of the river Sava,
not far from its confluence with the river Krka. The cemetery dates to the Middle La Tene
period and ends at the beginning of the Late La Tene period. It belongs to the Mokronog
cultural group. The site is located in a strategically important area, in the immediate vicinity
of the navigable rivers Sava and Krka and the so called »Brežice`s passage« transit zone. The
first grave was unearthed during the construction works in 1948 and another in 1954.
Extensive archaeological rescue excavations were carried out in 1981 and 1982. New
excavations took place again in 1997, 2010-2011 and 2014-2015. The total number of graves
discovered so far is 143, and the corresponding settlement is not yet discovered. Only graves
1 (Bregant 1954), 2 (Šribar 1965), 6 (Guštin 1984b), 49 (Guštin 1984a), 55 (Guštin 1984b)
and 56 (Jovanović 2011) were published.
We have summarized the history and results of the past researches and presented ceramic and
glass objects from graves 1a-7a, discovered during archaeological research in 2014-2015. The
graves contained handmade and wheel thrown pottery. Handmade pottery has been
documented so far only in grave 97, discovered during the excavations in 2010 and 2011
(Jovanović 2012, 29). After the analysis of the ceramic and glass objects, the graves were
placed within the existing time phases of the cemetery. On the basis of grave goods of the first
73 graves, discovered during excavation in 1997, Alenka Jovanović recognized five time
phases corresponding to the Lt C1a (1), Lt C1b (2), Lt C1 / C2 (3), Lt C2 (4) and Lt C2 / D
(5) chronological phases.
The division of graves on male and female graves based on the characteristic types of grave
inventory was confirmed in most cases by the results of anthropological analysis. The division
was also possible for the graves with a modest or without grave inventory. The analysis also
revealed the existence of children's burials and double graves. In the distribution of male
graves with weapons to smaller subgroups based on the presence of certain types of weapons,
obvious homogeneity between the graves of individual subgroups has been demonstrated.
Women's graves, unlike men’s, proved to be much more diverse. In the distribution of female
graves, it has been partly confirmed that the contributions of iron or bronze belts and Brežice
type buckle, as well as the pairs of bronze fibulas, are characteristic of richer graves. The
exceptions between them indicate the existence of some indicators of social status, which for
now, have not been recognized.
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Considering the spatial arrangement of the graves, we identified three distinct groups of
graves: southwestern, central and northeast. The groups are different in terms of the
relationship between the graves within them. The analysis has shown that the social structure
of the community is reflected in the spatial distribution of the graves. The formation and
development of certain grave groups can be interpreted as burials of members of the same
family over a longer period of time.
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