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Dolina Mirne na Dolenjskem v halštatskem obdobju
Izvleček: Namen diplomske naloge je na ožjem območju Mirnske doline (natančneje
območju Mirnsko-Mokronoške kotline z okoliškim gričevjem) predstaviti podobo poselitve v
času starejše železne dobe. Omenjena tematika je predstavljena predvsem na podlagi štirih
višinskih naselij: Žempoh nad Ostrožnikom, Križni vrh nad Belim Gričem, Vesela gora v
Brinju in Kincelj nad Trbincem in na podlagi nekaterih grobišč. Sprva so obdelani doslej
znani arheološki podatki o naseljih in pripadajočih grobiščih, nato sledijo prostorske analize
opravljene s pomočjo geografsko informacijskega programa QGIS, s katerimi je avtorica
skušala ugotoviti zaledja oz. pripadajoča območja naselij. Opravljene analize so pokazale, da
je bila poselitev usmerjena v gričevje nad Mirnsko-Mokronoško kotlino. Poleg reliefa je na
izbor kraja za naselje v veliki meri vplivala bližina naravnih virov in poti.
Ključne besede: Mirnsko-Mokronoška kotlina z okoliškim gričevjem, pozna bronasta doba,
starejša železna doba, višinske naselbine, grobišča, prostorske analize

The Mirna valley in the Lower Carniola region during the Hallstatt period
Abstract: The purpose of this bachelor’s thesis is to convey an image of the settlement of the
Mirna valley (more precisely the Mirna-Mokronog basin and its surrounding hills) during the
early Iron Age. The aforementioned theme is mainly presented on the basis of four hilltop
settlements, namely Žempoh above Ostrožnik, Križni vrh above Beli Grič, Vesela gora in
Brinje and Kincelj above Trbinc, as well as based on some burial grounds. The thesis initially
processes available archaeological data about the hilltop settlements and their corresponding
burial grounds, followed by spatial analysis done in the geographic information system QGIS,
which the author used in an attempt to establish the hinterland, i.e. the respective areas of the
hilltop settlements. The conducted analyses show that the settlements targeted the hills rising
above the Mirna-Mokronog basin. In addition to the landscape itself, the position of the
hilltop settlements was largely influenced by the proximity of natural resources and the
availability of pathways.
Key words: the Mirna-Mokronog basin and its surrounding hills, the late Bronze Age, the
early Iron Age, hilltop settlements, burial grounds, spatial analysis
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Uvod

Z diplomsko nalogo sem želela raziskati poselitveno sliko starejše železne dobe na ožjem
območju Mirnske doline oziroma preučiti, kako se je poselitev spreminjala skozi različne
stopnje halštatskega obdobja in kako so nanjo vplivali različni dejavniki, med katerimi sem se
osredotočila predvsem na naravne dejavnike. Iz tega razloga bom podrobneje raziskala naselja
in njihova domnevna zaledja, znotraj katerih lahko opazujemo odnos do reliefa, naravnih
virov, prometnih povezav, grobišč itd. Kot izhodiščno točko pri pisanju diplomske naloge
sem upoštevala delo Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi, iz katerega sem pridobila
večji del podatkov za katalog najdišč (Dular, Tecco Hvala 2007). Poleg tega so mi prostorske
analize opravljene v sklopu tega dela služile za izhodišče lastnih prostorskih analiz.
Najprej naj se ustavim pri samem obravnavanem območju, ki sem ga tekom pisanja
diplomske naloge omejila na Mirnsko-Mokronoško kotlino z okoliškim gričevjem. Temu je
botrovalo več dejavnikov, kot so npr. delitev Mirnske doline v več manjših omočji in
zgostitev najdišč iz časa pozne bronaste in železne dobe na širšem območju MirnskoMokronoške kotline. Podrobnejša zamejitev območja in razlogi zanjo so predstavljeni v
nadaljevanju.
Na začetku diplomske naloge bom na kratko predstavila zgodovino raziskav. Sledil bo oris
dolenjske halštatske skupine, v okviru katerega bom predstavila kronologijo in poselitveno
sliko. Nato bom v posebnem poglavju opisala geografske značilnosti obravnavenega območja.
V osrednjem delu diplomske naloge bom podala katalog najdišč, nato pa bom podrobneje
predstavila arheološke podatke štirih višinskih naselij (Žempoh nad Ostrožnikom, Križni vrh
nad Belim gričem, Vesela gora v Brinju in Kincelj nad Trbincem). Temu bodo sledile
prostorske analize, natančneje analiza najdiščnega zajetja in analiza stroškovnih površin
opravljene s pomočjo geografsko informacijskega programa QGIS. V naslednjem poglavju
bom s primerjavo pridobljenih rezultatov prostorskih analiz z že znanimi arheološkimi in
prostorskimi podatki skušala podati celostno podobo poselitve Mirnsko-Mokronoške kotline z
okoliškim gričevjem v času starejše železne dobe.
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Zgodovina raziskav s poudarkom na širšem območju
Mirnsko-Mokronoške kotline

S proučevanjem prazgodovine na območju Slovenije oz. takratne Kranjske se je resneje začel
ukvarjati leta 1821 v Ljubljani ustanovljen Kranjski domovinski muzej, ki je bil kasneje
preimenovan v Kranjski deželni muzej. Med prvimi območje Mirnske doline omenja kustos
deželnega muzeja Henrik Freyer, ki je v svojem poročilu navedel gomile pri Mirni in
Rakovniku pri Šentrupertu (Dular 2003, 16-17).
Najprej moramo na kratko omeniti nekaj pomembnih avstroogrskih ustanov in z njimi
povezane osebe, ki so pripomogle k razvoju proučevanja prazgodovine. Kot prvega lahko
navedemo Ferdinanda v. Hochstetterja, ki je bil leta 1876 imenovan za intendanta
Naravoslovnega dvornega muzeja na Dunaju, kjer je na novo organiziral več oddelkov, med
drugimi tudi Antropološko-etnografskega. Ta je bil leta 1882 razdeljen na Etnografsko in
Antropološko-prazgodovinsko zbirko, ki jo je kot prvi vodil Josef Szombathy. Naslednji
korak je bila ustanovitev Prazgodovinske komisije, v okviru katere je prišlo do terenskih
raziskav nekropol, ki so zajele tudi področje takratne Kranjske. Znotraj avstroogrske
monarhije je delovala tudi ustanova z imenom Cesarsko-kraljevska Centralna komisija za
raziskovanje in varstvo umetnostnih in zgodovinskih spomenikov (Dular 2003, 18-25).
Poglejmo si še sam razvoj prazgodovinske arheologije na Kranjskem, za katerega je še najbolj
odgovoren kustos (od leta 1852) Deželnega muzeja v Ljubljani Dragotin Dežman oz. Karl
Deschmann (Dular 2003, 26). Po prvem zborovanju avstrijskih antropologov in
prazgodovinarjev v Ljubljani je na območju Kranjske prišlo do več izkopavanj, kar lahko
pripišemo dobrim odnosom med D. Dežmanom in F. von Hochstetterjem. Dobro sodelovanje
med Dunajem in Ljubljano se je končalo leta 1884 s smrtjo F. von Hochstetterja. Njegov
naslednik Josef Szombathy namreč ni bil več naklonjen skupnim izkopavalnim projektom
(Dular 2003, 33-41). Za območje doline Mirne je zelo pomemben samouki starinokop Jernej
Pečnik, ki se je marca leta 1885 odpravil na potovanje po okolici Mokronoga, Mirne,
Trebnjega in Dobrniča. Pri tem je zabeležil več prazgodovinskih najdišč in nekatera tudi
raziskal, najdbe pa poslal v ljubljanski Deželni muzej. Tega leta je tako prekopal plano in
gomilno grobišče Božji grob pri Slepšku, žarno grobišče Pašnik nad Ostrožnikom ter
železnodobno gomilo pri Gorenjih Laknicah. Sledilo je pomembno odkritje latenskega
grobišča na ledini Roje nad vasjo Ribjek, saj latensko gradivo na Kranjskem do takrat še ni
bilo poznano. Kmalu zatem je Pečnik v bližini omenjenega najdišča raziskal še drugo latensko
2

grobišče Vidmarjev gozd nad Ribjekom. Začetna Pečnikova izkopavanja so bila v primerjavi
s kasnejšimi manj kvalitetna (Dular 2003, 43-44). Pečnik npr. tako skorajda ni beležil
odkritega gradiva, zaradi česar nam danes grobne celote niso znane (Dular 2003, 91-92).
Pečnik je leta 1886 znova kopal v Vidmarjevem gozdu nad Ribjekom, vendar je gradivo
pristalo v Naravoslovnem dvornem muzeju na Dunaju (Dular 2003, 43-44). Dve leti kasneje
je sledil izkop do 200 žganih in skeletnih grobov za cerkvijo Sv. Križa v Belem Griču, katerih
najdbe so bile zopet poslane v Ljubljano. Pečnik je tu ponovno kopal leta 1899, ko je našel
šest skeletnih in dva žgana grobova, od katerih je v Naravoslovni muzej na Dunaju poslal le
najdbe enega groba (Dular 2003, 171-172). V devetdesetih letih so se razmere na področju
arheologije Kranjske poslabšale, saj se je kazal spor med Deželnim muzejem na eni strani in
Naravoslovnim dvornim muzejem na drugi, za katerega je po novem delal Pečnik. Kvaliteta
njegovih izkopavanj se je ob tem izboljšala, vendar pa so najdbe potovale na Dunaj (Dular
2003, 59-63). Pečnik je tako leta 1901 izkopaval na Malkovcu, Slepšku in Sajenicah. V
nadaljnjem obdobju do leta 1906 pa je prekopal več manjših gomilnih grobišč znotraj širšega
območja Mirnsko-Mokronoške kotline (Dular 2003, 79-82). Za Deželni muzej je po sporu po
novem izkopaval Ignacij Kušljan (Dular 2003, 62), ki pa je na našem območju leta 1900
prekopal le gomilo v Gorenjih Jesenicah (Dular 2003, 81). Manjša izkopavanja je opravila
tudi zadnja izmed velikih izkopavalcev vojvodinja Mecklenburška, ki je leta 1908 ponovno
kopala na grobišču Sv. Križ (Svoljšak 1990, 49). Z začetkom prve svetovne vojne se je
obsežno izkopavanje gomil končalo. Po vojni so kot posledica razpada avstroogrske države
najdbe obležale v muzejih dveh držav. Zbirka vojvodine Mcklenburške pa je bila celo
prodana v ZDA (Dular 2003, 71-78). Problem prvih izkopavanj je predvsem v zanesljivosti
grobnih celot. Do raznih napak in zamenjav je namreč prišlo že med samim izkopavanjem, pa
tudi kasneje pri inventarizaciji v muzejih (Dular 2003, 98).
Po večletnem odmoru je zaradi naključno odkritih grobov prišlo do nekaj manjših izkopavanj
grobišč. V ta sklop sodi sistematično odkritje gomile v Volčjih njivah v letih 1952 in 1953,
kontrolno izkopavanje na ledini Devce pri Trbincu leta 1980 ter izkop skeleta na grobišču
Roje šest let kasneje (Gabrovec 1956, 62; Breščak 1987, 238; Gabrovec 1990, 107).
Do prvih izkopavanj naselbin znotraj doline Mirne je prišlo leta 1935, ko je Walter Schmid
oz. Franc Šmid na Križnem Vrhu odkril ostaline stavbe iz železne dobe (Dular et al. 1991,
100). Naslednjih raziskav se je lotil Davorin Vuga, ki je leta 1980 sondiral Kincelj nad
Trbincem, kar pa ni dalo vidnejših rezultatov (Tecco Hvala 1990, 29). Gradišča Mirnske
doline so bila podrobneje raziskana v okviru projekta Utrjena prazgodovinska naselja na
3

Dolenjskem, ki ga je začel Janez Dular. V sklopu tega projekta je bilo zabeleženih tudi več do
takrat še neznanih grobišč. Sprva so bili opravljeni ekstenzivni terenski pregledi, kartiranje in
merjenje najdišč, na kar je sledilo sondiranje (po večini ena sonda) posameznih naselij z
metodo kopanja po režnjih (Dular, Tecco Hvala 2007, 5, 26-32). Znotraj našega območja so
bile sondirane naselbine Križni Vrh nad Belim Gričem, Vesela gora v Brinju, Žempoh nad
Ostrožnikom ter Kincelj nad Trbincem (Dular et al. 1991, 66).
Omeniti moramo še zaščitna izkopavanja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
Novo mesto, ki so potekala v osemdesetih letih na območju Ostrožnika in Slepška. Omenjeni
grobišči sta bili namreč v preteklih letih zaradi kopanja peska dodobra uničeni (Svoljšak
1990, 49). Temu je nekoliko kasneje, leta 2007 sledil izkop petih strojnih testnih jarkov na
grobišču Brezje pri Straži (Bavec, Murko 2008, 31).
Po končanem projektu Utrjena prazgodovinska naselja na Dolenjskem je leta 2005 sledilo
zaščitno izkopavanje na Veseli gori, ko je bila izkopana polovica latenskodobnega objekta
(Bavec 2008, 296). Zadnje raziskave naselbin pa so bile opravljene v letih 2008 in 2009, in
sicer na Žempohu nad Ostrožnikom (Bavec 2010, 81-82).
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Oris dolenjske halštatske skupine

3.1 Kronologija
Temeljna dela na temo kronologije dolenjske halštatske skupine je napisal Stane Gabrovec, ki
je v članku Halštatska kultura v Sloveniji postavil novo kronološko shemo, ki z nekaj
spremembami velja še danes. Starejšo železno dobo na Dolenjskem je opredelil v čas od 8. do
4. stol. pr. n. št. in jo razdelil v štiri glavne horizonte (Gabrovec 1964-1965). Gabrovčevo
shemo je kasneje dopolnila Ljubinka Teržan, ki je v članku Certoška fibula podrobneje
razčlenila mlajše halštatsko obdobje (Teržan 1977). Za sam začetek halštatske dobe na
Dolenjskem je pomembna tudi Gabrovčeva kronološka shema pozne bronaste dobe oz.
žarnogrobiščnega obdobja, ki jo je postavil na podlagi gradiva in stratigrafskih podatkov iz
žarnega grobišča SAZU v Ljubljani (Gabrovec 1973). Za sam prehod iz starejše železne v
mlajšo železno dobo pa je pomembna študija Dragana Božiča o mokronoški skupini (Božič
1987).
Če želimo govoriti o dolenjski halštatski skupini, si moramo najprej pogledati konec pozne
bronaste dobe oz. njen prehod v starejšo železno dobo. V času prehoda se je na območju
osrednje Slovenije nahajala ljubljanska žarnogrobiščna skupina, znotraj katere je Gabrovec
razpoznal tri časovne faze Ljubljana I, II in III (Gabrovec 1973, 342-345; Dular 2003, 101). V
fazi Ljubljana Ib se v grobovih pojavijo posamezni predmeti, ki kažejo na prve povezave z
jadransko-sredozemskim območjem. V 8. stol. pr. n. št. (Ljubljana IIa in IIb) se povezave z
omenjenim območjem še okrepijo, hkrati pa se v posameznih predmetih kažejo novi vplivi iz
vzhoda, ki so povezani s pojavom tako imenovanega trakokimerijskega fenomena (Gabrovec
1983, 64, 66). Poleg tega se pojavi železen nakit, ki v fazi Ljubljana IIb povsem prevlada
(Gabrovec 1973, 343). Pomembno je tudi dejstvo, da se na eni strani močno poveča število
planih žarnih nekropol, na drugi strani pa se prvič pojavijo gomile. Za razliko od ljubljanske
nekropole, na kateri se je pokopavanje nadaljevalo tudi po koncu faze Ljubljana IIIa, so bile
novo nastale dolenjske in belokranjske plane nekropole opuščene že na koncu faze Ljubljana
IIb ali na koncu faze Ljubljana IIIa (Dular 1993, 101-102). Ljubljanska žarnogrobiščna in
novo nastala dolenjska halštatska skupina sta tako nekaj časa sobivali. Prva stopnja dolenjske
halštatske skupine Podzemelj 1 je tako kronološko vzporedna s fazo Ljubljana IIb, vzporedni
pa sta tudi nadaljnji stopnji Podzemelj 2 in Ljubljana IIIa (Gabrovec 1987, 37; Dular 2003,
5

117). Če zaključimo, je v 8. stol. pr. n. št. na območju jugovzhodne Slovenije prišlo do raznih
sprememb in novosti, ki so privedle do propada ljubljanske žarnogrobiščne skupine in začetka
nove dolenjske halštatske skupine (Dular, Tecco Hvala 2007, 136). Slednjo v prvi vrsti
označujejo družinske gomile s skeletnimi grobovi ter drugačna struktura grobnih pridatkov.
Pod vplivi, ki so prihajali iz Podonavja in sredozemskega sveta, se je izoblikovala nova
družbena struktura. Družba se je razslojila, kar nam lepo prikažejo različno bogati grobovi v
skoraj vsaki gomili. V najbogatejših moških grobovih lahko prepoznamo vodilne osebnosti
oz. bojevnike (Dular, Tecco Hvala 2007, 240, 250-251).

Slika 1: Poznobronastodbne fibule iz grobišča Pašnik nad Ostrožnikom (po Gabrovec 1973, tab. 1).

Začetek stopnje Podzemelj datiramo v drugo polovico 8. stol. pr. n. št., ko se prvič pojavijo
gomile. V prvi polovici stopnje so bili grobovi še vedno žgani. K moški noši sodijo večglave
igle ter po novem tudi orožje, k ženski pa dvozankaste ločne fibule ter obročast nakit. V drugi
polovici stopnje se uveljavijo skeletni grobovi, ki so nato značilni za vso halštatsko dobo.
Pojavijo se prvi maloštevilni bojevniški grobovi, ki so poleg večglavih igel vsebovali sekiro,
sulične osti, skledasto čelado, kratek ukrivljen meč ter konjsko opremo. Grobovi vsebujejo
tudi keramično posodje, ki je še vedno delano v stari žarnogrobiščni tradiciji. Materialna
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kultura stopnje Podzemelj se tako ni bistveno razlikovala od materialne kulture pozne
bronaste dobe (Gabrovec 1987, 37- 41; Dular 2003, 108-117).
Dolenjska halštatska skupina doseže vrhunec v naslednji stopnji Stična, ko sta v nasprotju s
prejšnjo stopnjo nosilki razvoja osrednja in zahodna Dolenjska (Gabrovec 1987, 42). Glavne
karakteristike stopnje so veliko število gomil, še bolj razslojena družba ter uveljavitev italske
mode (Gabrovec 1987, 42; Dular 2003, 117). V fazo Stična 1 sodi nekaj izjemnih grobov
veljakov, ki so vsebovali napadalno orožje (eno ali dve sulici, bojno sekiro, puščične osti),
obrambno orožje (oklep, čelado s sestavljeno kaloto), večglave igle, vozlaste fibule, orodje ter
konjsko opremo trakokimerijske tradicije. Glavni značilnosti ženskih grobov sta velika
čolničasta fibula ter obročast nakit. Omeniti velja tudi dva primerka situlske umetnosti
(Gabrovec 1987, 43- 50; Dular 2003, 117-118). Bogati grobovi se nadaljujejo v fazo Stična 2.
V ženskih grobovih srečamo več vrst fibul kot so npr. trortaste fibule, čolničaste fibule
šmarješkega tipa, ki se posamično pojavljajo že v prejšnji fazi ter nove majhne čolničaste
fibule, fibule s koščeno in stekleno oblogo, nizke dolgonožne fibule in najstarejše oblike
kačastih fibul (Teržan 1990, 219, karta 15, 220, karta 16; Dular 2003, 130).
Sledi stopnja kačaste fibule, ki sodi na začetek mladohalštatskega obdobja. Bogati bojevniški
grobovi so zelo redki, prav tako ni nobenih sledov situlske umetnosti, za kar so najverjetneje
krivi roparski vpadi vzhodnih (''skitskih'') skupin. Stopnja je dobila ime po kačasti fibuli, ki jo
v tem času nosijo tako moški kot ženske (Gabrovec 1987, 56; Dular 2003, 131). Poleg
različnih variant kačastih fibul so v uporabi tudi živalske fibule, pijavkaste fibule, fibule s
trakastim lokom in certoške fibule II. vrste (Guštin 1974, 96-98; Dular 2003, 131). Pri moških
se nadaljuje značilna kombinacija sekire ter ene ali dveh sulic, nove so dvogrebenaste čelade
ter trokrilne puščične osti. V proizvodnji keramike se v tem času popolnoma uveljavijo
novosti, ki se prvič pojavijo že v fazi Stična 2 in omogočijo izdelavo novih, kompleksnejših
oblik. Nova je torej uporaba ročnega lončarskega vretena ter uporaba lončarske peči, ki je
omogočila reoksidacijski postopek žganja (Gabrovec 1987, 53; Dular 2003, 135).
Sledi stopnja certoške fibule z dvema fazama, med katerima je tekoč prehod. Novost moške
noše je negovska čelada italskega tipa ter konjska oprema narejena po skitskih vzorih
(Gabrovec 1987, 61-62; Dular 2003, 135). V prvo polovico stopnje spadajo certoške fibule Ib,
II., IV. in V. vrste, med katerimi se slednje nahajajo predvsem v ženskih grobovih (Teržan
1977, 391; Gabrovec 1987, 67). V mlajši fazi ostanejo v uporabi certoške fibule Ib. in V.
vrste, na novo pa se jim pridružijo fibule VIIa in XIII. vrste ter samostrelne fibule z naprej
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gledajočo živalsko glavico (Teržan 1977, 392). V nasprotju s prejšnjo stopnjo se sedaj zopet v
večjem številu pojavi kovinsko posodje, še posebej v mlajši fazi, kjer situlska umetnost
doseže svoj vrhunec (Gabrovec 1987, 63).
Zadnja je stopnja negovske čelade, katere vodilni znak je negovska čelada slovenskega tipa
(Gabrovec 1987, 69). V moških grobovih starejše faze najdemo tudi novo pasno spono ter
bogato okovje (Dular 2003, 144). Del bojevniške opreme ostaja skitska konjska oprema ter
kombinacija sekire in dveh sulice, ki pa se v mlajšem delu stopnje skrči na eno sulico in
sekiro (Teržan 1977, 388; Gabrovec 1987, 73). V starejši fazi se pojavijo nove vrste certoških
fibul med katerimi prevladata X in XI vrsta (Teržan 1977, 365, 368). Nove so tudi
vzhodnoalpske živalske fibule. Poleg fibul, nakit sestavljajo še ogrlice iz jantarnih in steklenih
biserov, raznolike zapestnice ter valjasti uhani iz bronaste pločevine (Dular 2003, 144). V
mlajši fazi se certoškim fibulam starejše faze pridružijo fibule VIII in IX (b, c) vrste ter fibule
XII in VII (e, f) vrste, ki se nadaljujejo v latenski čas (Teržan 1977, 365-372). Mlajšo fazo
zaznamujeta tudi novi uhata in plavutasta sekira, ki zamenjata prejšnjo tulasto sekiro ter
svinčene zapestnice, ki so del moške noše (Teržan 1977, 393). V grobovih je bilo odkrito tudi
kovinsko posodje, med katerim prevladujejo stare oblike (Gabrovec 1987, 73). Omeniti je
potrebno še posamezne predmete zgodnjelatenskih oblik med katere spadajo zgodnjelatenski
meči, obroči za spenjanje ter predrte pasne spone (Teržan 1977, 388, 392).
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Slika 2: Gradivo iz gomilnega grobišča Hom pri Sajenicah (1-6) in gomilnega grobišča Kozlevec pri Stanu
(7-8) (po Dular 2003, tab. 5).

3.2 Poselitvena slika
Območje jugovzhodne Slovenije je bilo razmeroma gosto poseljeno že v času pozne bronaste
dobe (sl. 3). Znana so tako nižinska kot višinska naselja, med katerimi slednja prevladujejo
(Dular, Tecco Hvala 2007, 133-134). Večina višinskih naselij sodi v mlajši čas
žarnogrobiščnega obdobja oziroma v fazo Ljubljana I in II (Dular, Tecco Hvala 2007, 71).
Poseljena so bila le občasno, na kar kažejo skromne kulturne plasti in razmeroma preprost tip
obrambnega sistema iz zemlje in lesa. Dular in Tecco Hvala zato predvidevata, da gre morda
za pribežališča, kamor so se ljudje preselili v času nevarnosti (Dular, Tecco Hvala 2007, 135).
V 8. stol. pr. n. št se je poselitvena slika dodobra spremenila. Večina žarnogrobiščnih naselij
je bila dokončno opuščena, le redka so se nadaljevala v starejšo železno dobo. Nastala so nova

9

železnodobna gradišča, ki pa so bila v primerjavi s prejšnjimi maloštevilna (sl. 3). Kljub temu,
da se je v tem času število naselij prepolovilo, pa so novo nastala naselja pridobila na
površini. Povprečna površina gradišč se je namreč z 1,1 povečala na 5,9 hektarja (Dular,
Tecco Hvala 2007, 137-138). Čeprav so bila novo nastala naselja zgrajena na novih mestih sta
bili še vedno poseljeni predvsem Bela krajina in osrednja Dolenjska. Za slednjo so značilna
nekoliko manjša in gosteje posejana gradišča, kar pa je verjetno povezano z dejstvom, da so
nadomestila le po eno ali dve žarnogrobiščni naselji (Dular, Tecco Hvala 2007, 138-139).
Gradišča so bila sedaj pogosto obdana s kamnitim obzidjem. Kljub temu so posamezna
naselja (npr. Križni vrh nad Belim gričem, Vinji vrh nad Vinom itd.) obdržala starejši tip
obrambnega sistema iz zemlje in lesa, saj so bila le ta zgrajena na takšnih mestih, kjer ni bilo
ustreznega materiala za gradnjo kamnitega obzidja (Dular, Tecco Hvala 2007, 79, 82-83). V
tem verjetno tiči tudi eden izmed vzrokov za opustitev žarnogrobiščnih naselij. Poleg tega so
k opustitvi pripomogle tudi družbene spremembe ter lega naselij na ozkih vrhovih, ki niso
omogočali širitve (Dular, Tecco Hvala 2007, 139-140). Slednji vzrok lahko morda pripišemo
tudi naselju Žempoh v Mirnski dolini vendar pa moramo ob tem poudariti, da je naselje nekaj
časa po vsej verjetnosti sobivalo z novo nastalim železnodobnim naseljem Križni vrh (Bavec
et al. 2006, 54). Prva železnodobna gradišča so najverjetneje postavili staroselci, kar
potrjujejo tudi plane žarne nekropole, ki so ležale v bližini nekaterih novih gradišč (Dular,
Tecco Hvala 2007, 140).
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Slika 3: Naselja iz pozne bronaste dobe in starejšega halštatskega obdobja (po Dular, Tecco Hvala 2007,
139, sl.80).

V mlajšem halštatskem obdobju se je situacija nekoliko spremenila (sl. 4).
4) Na eni strani so
zamrla nekatera naselja ob spodnjem toku Krke, na Gorjancih ter v Beli krajini,
krajini po drugi
strani pa je opazna močna
na kolonizacija zahodnega dela Dolenjske. Ponovno so bila poseljena
nekatera opuščena
ena naselja iz časa pozne bronaste dobe. Število naselij
elij se je skorajda
podvojilo, vendar pa se je njihova povprečna
povpre na površina zmanjšala na 1,2 ha. Po večini
ve
naselja
niso bila obdana s kamnitimi obzidji, čee že pa so bila ta ožja in slabše grajena od obzidij
starejših železnodobnih gradišč,
gradiš ki so bila prvič obnovljena
bnovljena ravno na začetku
za
mlajšega
halštatskega obdobja (Dular
Dular Tecco Hvala 2007, 97, 143-145).
Halštaska gradiščaa so bila najverjetneje opuščena
opuš ena po prihodu Keltov okoli leta 300 pr. n. št.
Temu v prid govorijo manjkajoči
manjkajo obodni zidovi ter lončenina izdelana
na v stari halštatski
halšta
tradiciji, na podlagi katere srednjelatenskih plasti ni moč
mo zanesljivo prepoznati. V kolikor se
je življenje na gradiščih
ih nadaljevalo,
nadaljevalo pa so le ta zagotovo izgubila svojo nekdanjo vlogo.
vlogo
Staroselsko prebivalstvo je kljub temu preživelo, vendar je ob tem prevzelo keltske navade.
nav
Poselitev se je kljub temu še vedno gibala znotraj meja stare kulturne krajine, saj je bila
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večina novih planih grobišč (npr. Roje in Vidmarjev gozd nad Ribjekom, Kapiteteljska njiva
iz Znančeve njive v Novem mestu itd.) postavljena blizu opuščenih halštatskih gomil.
Višinska naselja so bila zagotovo ponovno poseljena v poznem latenu, ko so bila nekatera
izmed njih ponovno utrjena (Gabrovec 1987, 116; Dular, Tecco Hvala 2007, 150-152).
Na podlagi odkritih naselij in gomil lahko zaključimo, da je bila poselitev v halštatskem
obdobju usmerjena predvsem v gričevnat svet. Kljub temu obstaja nekaj izjem, ki kažejo na
možnost izvengradiščne poselitve. Najprej naj omenim redka naselja s skromnimi bivalnimi
ostalinami, ki so bila odkrita na pobočjih in ob vznožju nekaterih gradišč. Sem npr. sodita
manjši naselji Marjanov hrib pri Studencu in Vovk pri Beli cerkivi ter ostanki bivališča ob
vznožju Kučarja nad Podzemljem. Poleg tega se na podlagi manjših grobišč zdi privlačna tudi
možnost obstoja zaselkov in kmetij na območjih med gradišči (Dular, Tecco Hvala 2007, 123,
145-148). Na možnost tovrstne poselitve kaže nižinska neutrjena naselbina s pripadajočo
gomilo Grofove njive pri Drnovem. Ob izkopavanju naselbine so bile odkrite ostaline devetih
domnevnih objektov, tri jame ter druge manjše strukture, ki so ležale vzhodno in zahodno od
verjetno sočasne tlakovane poti. Naselbina in gomila sta bili na podlagi radiokarbinskega
datiranja z veliko verjetnostjo postavljeni v starejšo železno dobo. V ta čas, natančnje v čas
certoškega horizonta pa sodijo tudi med seboj primerljivi odlomki lončenine iz naselbine in
grobov (Teržan, Črešnar 2014, 491-504). Ker se manjša grobišča iz območja jugovzhodne
Slovenije med seboj razlikujejo po velikosti in bogastvu gradiva, lahko celo predvidevamo, da
so med nižinskimi naselji obstajale določene razlike (Dular, Tecco Hvala 2007, 148-149).
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Slika 4: Poselitev v mlajšem halštatskem obdobju (po Dular, Tecco Hvala 2007, 144, sl. 82).
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4

Geografske značilnosti
znač
obravnavanega območja
obmo

Kot je omenjeno že v uvodu gre za Mirnsko-Mokronoško kotlino z okoliškim gričevjem.
gri
Prvi
dejavnik pri izbiri območja je sama velikost oziroma delitev Mirnske doline v več
ve manjših
področij, ki so bila morda že v prazgodovini
prazgo
med seboj nekoliko ločena oziroma so oblikovala
neke celote. To je morda razvidno tudi iz karte arheoloških najdišč (Dular, Tecco Hvala 2007,
pril. 1),, kjer lahko znotraj Mirnske doline opazimo področja
ja z večjimi
več
in manjšimi
zgostitvami najdišč. Največja
čja zgostitev se nahaja ravno na območju
ju Mirnsko-Mokronoške
Mir
kotline z okoliškim gričevjem.
evjem. Nazadnje je k izbiri območja pripomoglo tudi dejstvo, da sama
prihajam iz okolice Mokronoga in je bil
b tako že v samem začetku
etku moj cilj raziskati najdišča
najdiš
iz bližnje okolice. Območje
čje sem natančneje
natan neje omejila tako, da sem združila karto arheoloških
najdišč iz knjige Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi (Dular, Tecco Hvala 2007, pril.
1) in zemljevid morfoloških enot in regij iz knjige Mirnska dolina:: regionalna geografija
porečja Mirne na Dolenjskem (Topole 1988, 11, zemljevid 3) (sl. 5). Pri tem sem v večji
ve meri
upoštevala samo lokacijo najdišč.
najdiš To pomeni, da sem nekaj najdiščč kljub temu,
temu da so se
nahajala znotraj geografskih meja izpustila,
izpustila saj so bila preveč oddaljena od ostalih. Po
podrobnejšem pregledu literature najdišč
najdiš in prostorskih analizah pa sem dodala tudi nekaj
novih najdišč, ki se sicer nahajajo izven omenjenih geografskih meja.

Slika 5: Prikaz obravnavanega območja
obmo (vir podatkov: Dular, Tecco Hvala 2007, pril. 1; Topole 1998, 11,
zemljevid 3).
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Dolina reke Mirne oz. Mirnska dolina (sl. 6) je pokrajina znotraj osrednje Dolenjske z
obsegom približno 300 km². Osrednji del predstavlja Mirnsko-Mokronoška kotlina s poplavno
ravnico Mirne in pritoki. Skoraj 10 km dolga in v najširšem delu 5 km široka kotlina sega od
naselja Mirna na zahodu do Pijavic na vzhodu (Topole 1998, 7-8, 32). 14,86 km² veliko dno
kotline je povečini pokrito z aluvialnimi ilovnatimi sedimenti, saj gre za izrazito poplavno
pokrajino s prevladujočim rečno-akumulacijskim tipom reliefa. Nadmorska višina se giblje
med 200 in 300 m, povprečni naklon tal pa znaša le 2º. Ker je območje pogosto poplavljeno,
danes tu leži le manjše naselje Puščava (Topole 1998, 36-37). Nad dnom se terasasto in
nesklenjeno dviguje rob kotline, ki je večkrat prekinjen s poplavnimi ravnicami spodnjih
delov mirnskih pritokov. Območje obsega 11,73 km² in leži v višinskem pasu med 200 in 300
m, povprečna nagnjenost površja pa je 6º. Značilen je rečno-denudacijski tip reliefa. Gre za
pomembno območje znotraj Mirnske doline, saj predstavlja največje mirnsko njivsko območje
in je hkrati najprimernejši prostor za poselitev in komunikacije. Večja naselja oz. vasi so
nastale na severnem obrobju kotline, saj so tu obsežnejša, položnejša in proti soncu obrnjena
slemena. Najpomembnejši naselji sta Mokronog na južnem robu ter Mirna na skrajnem
zahodnem robu (Topole 1998, 33, 37-39). Na severovzhodu se kotlina nadaljuje v 6, 12 km²
veliko kotlino Krmeljska kadunja, ki pa skorajda nima poplavnih površin, zaradi česar je
območje zelo ugodno za poselitev in poljedelstvo. Večina območja spada v višinski pas 200300 m s precejšnim povprečnim naklonom 8º. Prevladuje rečno-denudacijski in fluviokraški
relief. Po kotlini naj bi nekdaj tekla struga Mirne in sicer od Pijavic prek Gabrijel in Krmelja
proti Brezjam (Topole 1988, 35-36).
Nad Mirnsko-Mokronoško kotlino se z vseh strani dviga 300 do 500 m visoko, zelo
razčlenjeno gričevje, kjer se izmenjujejo slemena in doline. Območje je precej strmo s
povprečnim naklonom 14º. Gre za tako imenovani toplotni pas Mirnske doline, ki ga
zaznamuje vinogradništvo. Največ je fluviokraškega in rečno-denudacijskega tipa reliefa. V
manjšem obsegu pa se pojavlja tudi rečno-akumulacijski relief, ki je vezan na poplavna
območja. Danes večji del gričevja pokriva gozd, manjši del pripada vinogradom, travnikom in
njivam (Topole 1988, 8, 17-22). Naselja so precej majhna v obliki zaselkov in se držijo vršnih
položnih in uravnanih delov vzpetin. Senčne in mokrotne doline močno menjavajo smeri in so
zelo slabo prehodne (Topole 1988, 13). Na jugozahodu kotlino obdaja nekoliko nižje 200-400
m visoko Mirnsko gričevje, ki na severu preide v Šentrupertsko gričevje z nadmorsko višino
med 300 in 400 m. Naslednje Spodnjemirnsko gričevje oklepa vzhodni del kotline oziroma
Krmeljsko kadunjo. Območje zahodno od Tržišča je zaradi hitrega menjavanja smeri slemen
15

zelo težko prehodno. Znotraj regije se nahaja tudi poplavni svet, ki zavzema 5,7% in je
največji zunaj kotline. Nadmorska višina se giblje med 200 in 300 m. Kotlino nazadnje obda
še manjše Mokronoško gričevje in sicer ob njeni južni in jugovzhodni strani. Gričevje je
oblikovano v ozek pas in dosega višino med 200 in 400 m (Topole 1998, 17-22). Ozemlje
Mirnsko-Mokronoške kotline z okoliškim gričevjem gradijo predvsem dolomiti in apnenci,
vmes pa so pogosti tudi laporji in skrilavci (Dular et al. 1991, 68). Na območju so prisotne
tudi različne rude. Železova rudo so v preteklosti pridobivali v okolici Hrastnega in Velikega
Cirnika pri Šentrupertu ter pod Škovcem J od Tržišča in v Ajdovskih jamah pri Mokronogu,
kjer so prisotni tudi manjši površinski pojavi cinkove in svinčene rude (Bukovec, Gašperič
2007, 82; Dular, Tecco Hvala 2007, 52).

Slika 6: Porečje Mirne in njen položaj (po Topole 1998, 9, zemljevid 2).
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5

Katalog najdišč

Najdišča sem razvrstila po topografskih enotah, ki se ujemajo s podatki iz Arheološkega
katastra Slovenije (ARKAS). Pri poimenovanju najdišč sem najprej podala ime kraja
(praviloma ime najbližjega oz. ponekod ime bližnjega kraja, če se je ta kraj z najdiščem
povezoval v že obstoječi literaturi). Nato sem podala še samo ime najdišča (praviloma
ledinsko ime). Pri vsakem najdišču sem nato navedla še tip najdišča, okvirno datacijo ter na
koncu še letnice terenskih pregledov in arheoloških izkopavanj, v kolikor so bili ti izvedeni.
Podatke najdišč sem v prvi vrsti povzela po knjigi Halštatske nekropole Dolenjske (Dular
2003) in knjigi Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi (Dular, Tecco Hvala 2007), saj
sta J. Dular in S. Tecco Hvala pregledala večino starih podatkov in jih nato preverila na
terenu. Pomagala pa sem si tudi z Arheološkim katastrom Slovenije (ARKAS 2016) in s
knjigo Arheološka najdišča Slovenije (ANSl 1975) ter ostalo literaturo. Naj še omenim, da je
v ARKASU zabeleženih nekaj najdišč, ki jih knjigi ne omenjata. V kolikor je bilo mogoče
sem preverila še ostale vire, vendar sem večino teh najdišč izločila, saj so bili podatki zelo
skopi in nejasni.

5.1 Topografska enota Rakovnik
Št.: 1: Trstenik, Lačenberg
Gomilno grobišče (2 gomili); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) (ARKAS ID:
091223.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 300).
Št.: 2: Ravnik, Koška hosta
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) in arh.
izkopavanja (1905) (ARKAS ID: 091215.01; Dular 2003, 81; Dular, Tecco Hvala 2007, 300).
Št.: 3: Škrljevo, Rovnice
Gomilno grobišče (2 gomili); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) in arh.
izkopavanja (1905) (ARKAS ID: 091222.01; Dular 2003, 81; Dular, Tecco Hvala 2007, 300).
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Št.: 4: Brinje, Vesela gora
Utrjena višinska naselbina; starejša železna doba, mlajša železna doba; terenski pregledi
(1987) in arh. izkopavanja (1989, 2005) (ARKAS ID: 091202.01-02; Dular, Tecco Hvala
2007, 32, 300; Bavec 2008, 295-296).
Št.: 5: Straža, Brezje
Gomilno grobišče (21 gomil); starejša železna doba, rimska doba; terenski pregledi (1987) in
arh. izkopavanja (2007) (ARKAS ID: 091218.01; Gabrovec 1954, 143; Dular, Tecco Hvala
2007, 300; Bavec, Murko 2008, 31-32).
Št.: 6: Bistrica, Kremenska hosta
Gomilno grobišče (3 gomile); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) in arh.
izkopavanja (1906) (ARKAS ID: 091201.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 300).
Št.: 7: Gorenje Jesenice, Kremen
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) (ARKAS ID:
091205.02; Dular, Tecco Hvala 2007, 300).
Št.: 8: Roženberk, Žontova hosta
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) (ARKAS ID:
091216.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 300).
Št.: 9: Gorenje Jesenice, Dele
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) (ARKAS ID:
091205.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 302).
Št.: 10: Gorenje Jesenice, Zajčji vrh
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) in arh.
izkopavanja (1900) (ARKAS ID: 091205.03; Dular, Tecco Hvala 2007, 302).
Št.: 11: Bistrica, Slančev hrib
Gomilno grobišče (4 gomile); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) (ARKAS ID:
091201.02; Dular, Tecco Hvala 2007, 300).
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Št.: 12: Bistrica, neimenovano najdišče
Gomilno grobišče? (1 gomila?); prazgodovina; terenski pregledi (1987) (ARKAS ID:
091201.03; Križ 1988b, 228).

5.2 Topografska enota Tržišče
Št.: 13: Zgornje Mladetiče, Močile
Gomilno grobišče (3 gomile); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) in arh.
izkopavanja (1903) (ARKAS ID: 122221.01; Dular 2003, 257; Dular, Tecco Hvala 2007,
303).
Št.: 14: Pijavice, Jančev hrib
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1987) (ARKAS ID:
122209.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 303).
Št.: 15: Spodnje Mladetiče, neimenovano najdišče (točna lokacija ni znana)
Posamična najdba (bronasta sekira); pozna bronasta doba (ARKAS ID: 122213.01; Dular,
Tecco Hvala 2007, 303).
Št.: 16: Kaplja vas, Lopanec
Gomilno grobišče (2 gomili); starejša železna doba; terenski pregledi (1993) in arh.
izkopavanja (1905) (ARKAS ID: 122204.04; Dular 2003, 260; Dular, Tecco Hvala 2007,
303).
Št.: 17: Polje pri Tržišču, Gaber
Gomilno grobišče (2 gomili); starejša železna doba; terenski pregledi (1993) (ARKAS ID:
122210.03; Dular, Tecco Hvala 2007, 303).
Št.: 18: Polje pri Tržišču, Mohorjeva njiva
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1993) (ARKAS ID:
122210.04; Dular, Tecco Hvala 2007, 304).
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Št.: 19: Gabrijele, Marof
Gomilno grobišče (4 gomile); starejša železna doba; terenski pregledi (1993) (ARKAS ID:
122202.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 304).
Št.: 20: Polje pri Tržišču, Cimermanova hosta
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1993) (ARKAS ID:
122210.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 304).
Št.: 21: Polje pri Tržišču, Gošča
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1993) (ARKAS ID:
122210.02; Dular, Tecco Hvala 2007, 304).
Št.: 22: Tržišče, Šentjurski hrib
Utrjena višinska naselbina; prazgodovina; terenski pregledi (1993) (ARKAS ID: 122219.05;
Dular, Tecco Hvala 2007, 304).
Št.: 23: Pavla vas, Dolinarjev hrib
Gomilno grobišče (2 gomili); bakrena doba?; starejša železna doba, zgodnji srednji vek?;
terenski pregledi (1986, 1992) (ARKAS ID: 122208.02; Korošec 1965, 74-75; Korošec 1967,
433-434; Dular 2003, 81; Dular, Tecco Hvala 2007, 305).
Št.: 24: Malkovec, Malkovec (točna lokacija ni znana)
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; arh. izkopavanja (1901) (Bavdek 1988,
5; Dular 2003, 265).

5.3 Topografska enota Mokronog
Št.: 25: Ostrožnik, Žempoh
Utrjena višinska naselbina; pozna bronasta doba; terenski pregledi (1986) in arh. izkopavanja
(1989, 2008, 2009) (ARKAS ID: 090912.03; Dular, Tecco Hvala 2007, 32, 307; Bavec 2010,
81).
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Št.: 26: Ostrožnik, Pašnik
Plano grobišče; pozna bronasta doba; terenski pregledi (1986) in arh. izkopavanja (1885,
1987, 1988) (ARKAS ID: 090912.02; Dular 2003, 79; Dular, Tecco Hvala 2007, 307).
Št.: 27: Slepšek, Božji Grob
Plano in gomilno grobišče; pozna bronasta doba, starejša železna doba, mlajša železna doba,
rimska doba; terenski pregledi (1984, 1986) in arh. izkopavanja (1885, 1901, 1985) (ARKAS
ID: 090916.01-03; Dular 2003, 166; Dular, Tecco Hvala 2007, 308).
Št.: 28: Beli Grič, Sveti Križ
Plano in gomilno grobišče; pozna bronasta doba, starejša železna doba, mlajša železna doba,
rimska doba?; terenski pregledi (1984, 1986) in arh. izkopavanja (1888, 1899, 1908) (ARKAS
ID: 090918.01-02; Dular 2003, 171-172; Dular, Tecco Hvala 2007, 308).
Št.: 29: Ribjek, Roje
Plano in gomilno grobišče; starejša železna doba, mlajša železna doba; terenski pregledi
(1986) in arh. izkopavanja (1885, 1986) (Breščak 1987, 238; Dular 2003, 43; Dular, Tecco
Hvala 2007, 308).
Št.: 30: Ribjek, Vidmarjeva hosta
Plano grobišče; mlajša železna doba; terenski pregledi (1986) in arh. izkopavanja (1885,
1886) (ARKAS ID: 090915.01; Dular 2003, 43-44; Dular, Tecco Hvala 2007, 308).
Št.: 31: Ribjek, neimenovano najdišče
Nepremična ostalina (topilnica); prazgodovina (železna doba?); terenski pregledi (1986)
(ARKAS ID: 090915.02; Križ 1987b, 252).
Št.: 32: Beli Grič, Križni vrh
Utrjena višinska naselbina; pozna bronasta doba, starejša železna doba, mlajša železna doba;
terenski pregledi (1986) in arh. izkopavanja (1935, 1988) (ARKAS ID: 090907.01; Dular et
al. 1991, 100; Dular, Tecco Hvala 2007, 32, 308).
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Št.: 33: Gorenji Mokronog, Kalinova hosta
Gomilno grobišče (2 gomili); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (Dular, Tecco
Hvala 2007, 308).
Št.: 34: Gorenji Mokronog, Stranje
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1979, 1986) (ARKAS
ID: 091713.04; Dular, Tecco Hvala 2007, 308).
Št.:35: Gorenje Laknice, Pugelca
Gomilno grobišče (2 gomili); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (ARKAS ID:
090905.03; Dular, Tecco Hvala 2007, 308).
Št.:36: Gorenji Mokronog, neimenovano najdišče (točna lokacija ni znana)
Posamična najdba (železni meč in veriga); mlajša železna doba; terenski pregledi (1979,
1986) (ARKAS ID: 091713.06; Dular, Tecco Hvala 2007, 308).
Št.: 37: Gorenje Laknice, Kocijanova hiša
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) in arh.
izkopavanja (1885) (ARKAS ID: 090905.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 308).
Št.: 38: Log, Špičasti hrib
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (ARKAS ID:
090908.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 307).
Št.: 39: Hrastovica, Grič
Gomilno grobišče (7 gomil); starejša železna doba?; terenski pregledi (1987) (ARKAS ID:
090906.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 303).
Št.: 40: Sv. Vrh, Zapečar 1
Gomilno grobišče (3 gomile); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (ARKAS ID:
090919.03; Dular, Tecco Hvala 2007, 304).
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Št.: 41: Sv. Vrh, Zapečar 2
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (ARKAS ID:
090919.04; Dular, Tecco Hvala 2007, 305).
Št.: 42: Sv. Vrh, Zapečar 3
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (ARKAS ID:
090919.05; Dular, Tecco Hvala 2007, 305).
Št.:43: Sv. Vrh, Pečar
Gomilno grobišče (3 gomile); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (ARKAS ID:
090919.02; Dular 2003, 79; Dular, Tecco Hvala 2007, 305).
Št.: 44: Sv. Vrh, Stara gora
Utrjena višinska naselbina; prazgodovina (železna doba?); terenski pregledi (1986) (ARKAS
ID: 090919.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 305).

5.4 Topografska enota Mirna
Št.: 45: Sajenice, Hom
Gomilno grobišče (2 gomili); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) in arh.
izkopavanja (1901, 1902) (ARKAS ID: 090712.01; Dular 2003, 81; Dular, Tecco Hvala 2007,
299).
Št.: 46: Mirna, Roje
Gomilno grobišče?; nedatirano (starejša železna doba?); terenski pregledi (1986) (ARKAS
ID: 090709.02; Dular, Tecco Hvala 2007, 300).
Št.: 47: Glinek, Površnica
Gomilno grobišče (3 gomile); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (Dular, Tecco
Hvala 2007, 307).
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Št.: 48: Glinek, Gosjak
Gomilno grobišče (3 gomile); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (ARKAS ID:
090704.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 307).
Št.: 49: Volčje njive, Škodetov pruh
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) in arh.
izkopavanja (1952, 1953) (ARKAS ID: 090721.01; Gabrovec 1956, 62; Dular, Tecco Hvala
2007, 307).
Št.: 50: Zabrdje, Rakovniško
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (ARKAS ID:
090722.02; Dular, Tecco Hvala 2007, 307).
Št.: 51: Stan, Kozlevec
Gomilno grobišče (12 gomil); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) in arh.
izkopavanja (1905) (ARKAS ID: 090715.01; Dular 2003, 164; Dular, Tecco Hvala 2007,
307).
Št.: 52: Zabrdje, Radovica
Gomilno grobišče (1 gomila); starejša železna doba; terenski pregledi (1986) (ARKAS ID:
090722.01; Dular, Tecco Hvala 2007, 307).
Št.: 53: Trbinc, Devce
Grobišče; starejša železna doba, rimska doba?; terenski pregledi (1980, 1986) in arh.
izkopavanja (1980) (ARKAS ID: 090720.04; Vuga 1982, 155; Dular, Tecco Hvala 2007,
307).
Št.: 54: Trbinc, Kincelj
Utrjena višinska naselbina; starejša železna doba, mlajša železna doba, pozna antika; terenski
pregledi (1980, 1986, 2006) in arh. izkopavanja (1980, 1989) (ARKAS ID: 090720.01-03;
Vuga 1982, 155; Tecco Hvala 1990, 29; Dular, Tecco Hvala 2007, 32, 306; Križ 2007, 224).
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6

Višinska naselja s pripadajočimi grobišči

Izmed šestih utrjenih višinskih naselij so v nadaljevanju predstaviljena štiri. Naselji Šentjurski
hrib nad Tržiščem in Stara gora v vasi Sv. Vrh sem izločila, saj sta datirani le okvirno v
prazgodovinsko dobo. Natančnejša datacija za sedaj ni mogoča.

6.1 Žempoh nad Ostrožnikom
Naselbina leži na najvišji točki podolgovatega grebena, južno od vasi Ostrožnik. Hrib je z
vseh strani precej strm, še najlažji je dostop s severne strani, od koder vodi nanj tudi današnja
pot. Lega naselbine je ugodna, saj hrib dominira nad celotno bližnjo okolico, vendar pa
njegova lega ni izpostavljena. Poleg vizualnega stika s sosednjo naselbino Križni vrh nad
Belim Gričem so z hriba dobro vidne tudi glavne poti, ki vodijo po Mirnski dolini. Danes sta
od nekdanjega naselja na severni strani ohranjeni dve lepo oblikovani naselbinski terasi.
Manjše terase ležijo tudi na jugovzhodni strani hriba, vendar se le te ne dajo povezati v nek
zaključen sistem. Ker je bila naselbina brez obzidja, nam mesto vhoda ni znano (Dular et al.
1991, 96).

Slika 7: Pogled na naselje Žempoh (foto: Rok Klemen, 2016).
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Ob prvem izkopavanju leta 1989 sta bili izkopani dve sondi. Za datacijo je pomembna sonda
1, znotraj katere je bila prepoznana le ena kulturna plast v kateri so se poleg odlomkov
lončenine nahajali tudi domnevni ostanki dveh zaporednih bivališč. Natančneje lahko
datiramo odlomek lončene kroglaste posode, ki je okrašen z nizom vrezanih visečih
trikotnikov (sl. 9). Tovrsten okras je značilen za fazo Ljubljana II, redki primerki pa segajo že
v fazo Ljubljana Ib (Teržan 1990, 41; Dular et al. 1991, 96, 97-98). Iz edine kulturne plasti je
bil vzet tudi vzorec oglja, ki je bil kasneje radiokarbonsko datiran. Rezultati (cal. 2. Sigma BC
990-820) so pokazali na stopnjo Ljubljana I (Dular, Tecco Hvala 2007, 72; Teržan, Črešnar
2014, 463-465). Ob tem je potrebno opozoriti, da moramo biti pri razlagi datacije pridobljene
iz vzorca oglja nekoliko previdni, saj moramo upoštevati tudi možnost previsoke starosti
zaradi učinka starega lesa (Teržan, Črešnar 2014, 657). Naselbina je bila zadnjič raziskovana
med letoma 2008 in 2009, ko je bilo izkopanih pet naključno postavljenih testnih jarkov, od
katerih so trije vsebovali arheološke ostanke. V prvem testnem jarku so bile odkrite najmanj
štiri nove naselbinske terase. Odkriti jami za stojki ter dve odpadni jami verjetno kažejo na
obstoj bivalnih objektov. Z večjo gotovostjo lahko kot ostanek nekdanje stavbne konstrukcije
opredelimo jamo zapolnjen z ostanki oglja in kamnov v testnem jarku 2 (Bavec 2010, 81-82).

Slika 8: Tloris naselja Žempoh nad Ostrožnikom. M. = 1:1500 (po Dular et al. 1991, 97, sl. 43).
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Slika 9: Odlomek lončene kroglaste posode okrašen z vrezanim motivom visečih trikotnikov (po Dular et
al. 1991, tab. 43: 1).

V literaturi se naselju Žempoh pripisuje plano grobišče, ki leži na skrajnem severnem koncu
grebena tik nad Mirno, na ledini Pašnik južno nad Ostrožnikom (Dular et al. 1991, 96).
Grobišča dandanes praktično ni več, saj je bilo zaradi večletnega kopanja peska uničeno (Križ
1987a, 70). Prvič je bilo raziskano s strani Pečnika, ki naj bi tu odkril neznano število žganih
grobov. Gradivo je kasneje obdelal in objavil Gabrovec, ki je začetek pokopavanja na
nekropoli opredelil v fazo Ljubljana Ib, ne izključuje pa tudi možnosti začetka v fazi
Ljubljana Ia. Pokopavanje se je nato nadaljevalo še v fazo Ljubljana IIIa oziroma Podzemelj 2
(Gabrovec 1973, 366). Leta 1986 je bil ob razširitvi peskokopa odstranjen velik del hriba,
zaradi česar so v naslednjih dveh letih sledila zaščitna izkopavanja, v sklopu katerih je bilo
najdišče dokončno raziskano. V grobovih so bili poleg pepela in kosti tudi razni bronasti
predmeti značilni za pozno bronasto dobo. Niti v enem grobu ni bilo železnega predmeta.
Križ je grobove datiral v čas Ljubljane I in II a oziroma v 9. in začetek 8. stol. pr. n. št. (Križ
1987a, 69-70).
Če upoštevamo datacijo oglja in datacijo grobišča lahko ustanovitev naselbine postavimo v
stopnjo Ljubljana Ib (morda že v stopnjo Ljubljana Ia), nedvomno pa je bila ta obljudena v
stopnji Ljubljana II.

6.2 Križni vrh nad Belim Gričem
Naselje je bilo postavljeno v neposredni bližini (ca. 800 m) Žempoha, na najvišji točki
podolgovatega grebena, južno od vasi Slepšek. Pobočja hriba so z vseh strani zelo strma in
zato težko dostopna. Še najlažji je dostop po grebenu s severne strani, kjer se tik pod vrhom
teren razširi v nekoliko širši hrbet. Položaj naselja je ugoden, saj je s hriba dober pregled nad
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osrednjim delom Mirnske doline. Poleg Žempoha na vzhodu Križni vrh vidno nadzoruje tudi
preostali dve železnodobni naselji. Gradišče ima dva dela in sicer nižji severni ter višji južni
del. Nižji predel ni povsem raven, saj pada proti vzhodu in zahodu. S severne strani prostor
obroblja polkrožna terasa, katere rob poteka po liniji nekdanjega prazgodovinskega oboda.
Proti jugu se dviga Križni vrh oz. južni predel naselja, ki ima dva z manjšim sedlom ločena
vrhova, od katerih ima severno ležeči vrh obliko lepega platoja z jasnimi robovi. Severno
pobočje Križnega vrha oblikujejo tri lepo oblikovane terase, ki so zelo primerne za poselitev.
Obod naselja je kolikor toliko jasen le na zahodni in zlasti severni strani (Dular et al. 1991,
98-100; Dular, Tecco Hvala 2007, 226, sl. 130).

Slika 10: Pogled na naselje Križni vrh in preostali del grebena z juga (foto: Rok Klemen, 2016).

Ob prvem izkopavanju je W. Schmid odkril ostaline stavbe, ki je bila zgrajena iz lesa
ometanega z ilovico, stala pa je na kamnitem temelju. Našel je tudi halštatsko, latensko in
rimsko keramiko ter železovo žlindro (Konzorcij Jutra 1935, 2). Natančnejšo časovno
opredelitev naselja nam podajajo najdbe, ki so bile odkrite ob sondiranju leta 1988 (Dular et
al. 1991, 66). Ob izkopu sonde 1 sta bila zaznana dva razmeroma jasna poselitvena horizonta.
Prvi horizont, ki sodi najverjetneje v pozno bronasto ali na začetek železne dobe, označuje
vrsta lukenj za stojke, ki kažejo na obstoj bivališča. Drugi latenskodoben horizont prav tako
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označujejo stavbne ostaline. Najstarejši predmet iz sonde je odlomek loka vaške vozlaste
fibule, ki začetek poselitve postavlja v stopnjo Podzemelj II. Na kontinuiteto poselitve kaže
gumbast zaključek noge železne certoške fibule (sl. 12). Znotraj sonde 2, ki je bila izkopana v
severnem delu naselja v predelu polkrožne terase sta bili odkriti dve luknji za navpični stojki,
ki sta dovolj dober dokaz obstoja lesene obodne ograje.

Odkriti so bili tudi odlomki

lončenine, ki so sorodni tistim iz Žempoha, zaradi česar lahko domnevni začetek naselbine
opredelimo v fazo Ljubljana II (Dular et al. 1991, 104-105; Dular, Tecco Hvala 2007, 110). V
kolikor je naselbina nastala pred letom 700 pr. n. št. obstaja velika možnost, da je nekaj časa
sobivala s sosednjim Žempohom.

Slika 11: Tloris naselja Križni vrh nad Belim Gričem. M. = 1:1500 (po Dular et al. 1991, pril. 6).

Slika 12: Gumbast zaključek noge železne certoške fibule iz sonde 1 (po Dular et al. 1991, tab. 45: 11).
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Če nadaljujemo pot po grebenu proti vasi Slepšek, naletimo na več grobišč. Tik pod severnim
delom naselja leži plano grobišče Vidmarjeva hosta nad Ribjekom, ki je v literaturi pogosto
združeno s sosednjim grobiščem Roje. Obe grobišči je prekopal Pečnik, ki naj bi tu odkril
okoli 150 žganih grobov (Gabrovec 1966, 176). Božič je grobišči natančneje datiral v latensko
obdobje in sicer v čas od stopnje Mokronog I do IIIa (Božič 1999, 208). Po Dularju in Tecco
Hvala pa naj bi nekropola na Rojah obstajala že v starejši železni dobi, saj so v njegovi
neposredni bližini ležale halštatske gomile (Dular, Tecco Hvala 2007, 129). Pri tem sta Dular
in Tecco Hvala verjetno mislila na le nekaj metrov stran oddaljeno grobišče Sv. Križ v Belem
Griču, na katerem so bili poleg planih žganih grobov iz časa pozne bronaste dobe odkriti tudi
gomilni skeletni grobovi. Poleg tega je bil tu najden tudi latenski meč in dve rimski fibuli, ki
kažeta na občasne pokope tudi v kasnejših obdobjih (Dular 2003, 171-172). Natančnejšo
datacijo grobišča oziroma njegovega začetka podaja Gabrovec, ki najzgodnejše najdbe datira
v stopnjo Ljubljana I in II (Gabrovec 1973, 366). Na skrajnem južnem delu grebena se nahaja
še zadnja nekropola Božji grob pri Slepšku, ki je bila po podatkih iz ANSl sestavljena iz
pretežno žganih grobov in posameznih gomil, od katerih je danes ohranjena le ena (ANSl
1975, 216; Dular 2003, 167). Pečnik naj bi tu odkril žgane grobove v skupinah, ki so bili
bodisi z žarami ali brez njih. Med njimi so ležali skeletni grobovi, ponekod pa so bili odkriti
tudi železni pridatki iz latenskega časa ter rimski grobovi (Dular 2003, 166-167). Gabrovec je
najstarejše gradivo pripisal stopnji Ljubljana I in II. Od tega je stopnji Ljubljana I pripadal
manjši del najdb, ki pa so pretežno sodile v fazo Ljubljana Ib (Gabrovec 1973, 345). Do
podobnih zaključkov je prišla tudi Alma Bavdek v svoji diplomski nalogi, ki je začetek
pokopavanja na nekropoli datirala v fazo Ljubljana Ib, višek pa je postavila v starejše
halštatsko obdobje, saj so bili grobovi v tem času najbolj številni. Zanimivo je tudi dejstvo, da
je bilo na tako obsežnem grobišču odkritih le pet sekir in sedemnajst sulic, na podlagi česar A.
Bavdek sklepa, da gre pri večini moških grobov za nadaljevanje tradicije kulture žarnih
grobišč (pokop brez orožja) (Bavdek 1988, 54-55). Gradišču so morda pripadale tudi nekoliko
bolj oddaljene manjše gomilne nekropole. Severovzhodno od Križnega vrha se nahaja gomila
na Špičastem hribu, jugovzhodno pa si sledijo štiri grobišča in sicer Pugelca pri Gorenjih
Laknicah, Stranje in Kalinova hosta pri Gorenjem Mokronogu ter Kocijanova hiša v Gorenjih
Laknicah (Bavec et al. 2006, 56).
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Slika 13: Del nakita iz grobišča Božji grob pri Slepšku (po Gabrovec 1973, tab. 10).

Glede na grobišči pri Belem Griču in Slepšku ter keramiko iz sonde 2 lahko sklepamo, da je
naselbina nastala v stopnji Ljubljana II, možen pa je tudi začetek v stopnji Ljubljana I, ki pa je
za sedaj še precej vprašljiv. Pri tem je potrebno poudariti na ne tako majhen zamik med
datacijo grobišč in naselja. Če upoštevamo Gabrovčevo datacijo grobišč pri Belem Griču in
Slepšku, vidimo, da naj bi tu pokopavali že vsaj 150 let pred nastankom naselja. Posamične
najdbe iz dveh grobišč nad Ribjekom, ki so datirane v latensko stopnjo Mokronog I bi lahko
celo kazale na obljudenost naselbine v srednjem latenu, vendar zaenkrat tega ne moremo
potrditi.
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6.3 Vesela gora v Brinju
Prazgodovinsko naselje je bilo zgrajeno na najvišjem predelu podolgovatega hrbta znotraj
vasi Vesela gora. Širilo se je po celem platoju severno in južno od cerkve Sv. Frančiška
Ksaverija. Naselje je vizualno nadzorovalo skoraj celotno Mirnsko dolino. Z vrha hriba se
vidi na sočasni naselbini Križni vrh in Kincelj. Naselje lahko v grobem razdelimo v severno
in južno polovico. Obod je razmeroma jasen na severnem delu, kjer je vseskozi ohranjen kot
terasa. Nekoliko je poškodovan le na južni in zahodni strani, kjer se danes nahajajo stavbe. V
severno polovico naselja sta verjetno vodila dva vhoda, ki pa danes nista ohranjena. Nižji
južni del naselja oboda nima ohranjenega, saj je teren na robovih zaradi obdelovanja močno
spremenjen. Zaključek južne polovice lahko morda prepoznamo v gomili podobni tvorbi na
skrajnem južnem delu naselja. Notranjost gradišča je zaradi gradenj in obdelovanja polj
močno spremenjena. V primerjavi s severnim delom pa je notranjost južnega dela razmeroma
široka in ravna (Dular et al. 1991, 94; Dular, Tecco Hvala 2007, 226, sl. 130).

Slika 14: Pogled na naselje Vesela gora s severozahoda (po Dular et al. 1991, 94, sl. 37).

Sondiranje leta 1989 je pokazalo, da je bilo naselje obdano s kamnitim obzidjem. Znotraj
sonde 1 je bila namreč odkrita večja količina kamenja, ki najverjetneje predstavlja ostanke
podrtega obzidja. Med ruševinami so ležali tudi odlomki keramike, na podlagi katerih lahko
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naselbino datiramo v čas starejše železne dobe. Na poselitev v mlajši železni dobi je pokazal
izkop polovice latenskodobnega objekta leta 2005. Ostanki lesene stavbe z ometom iz ilovice
so bili odkriti med cerkvijo in cesto, ki vodi proti Škrljevemu. Nekateri keramični odlomki iz
stavbe nakazujejo, da je bila lončenina izdelana že po rimskih vzorih. Dular in Tecco Hvala
domnevni začetek naselbine postavljata v stopnjo Podzemelj, ponovno poselitev pa v čas
poznega latena (Dular et al. 1991, 95-96; Dular, Tecco Hvala 2007, 73; Bavec 2008, 296).

Slika 15: Tloris naselja Vesela gora v Brinju. M. = 1:1500 (po Dular et al. 1991, pril. 4).

Gradišču so verjetno pripadale tri gomilne nekropole. Največja Brezje pri Straži se je
razprostirala ob južnem vznožju Vesele gore. Kljub temu, da je danes grobišče dokaj
izravnano, šteje 21 gomil (Križ 1988a, 214). Gabrovec je na podlagi grobnih najdb, ki jih je
leta 1953 odkril lastnik zemljišča, grobišče uvrstil v srednjo ter predvsem v mlajšo halštatsko
dobo. Poleg tega omenja tudi rimske grobove in arhitekturne ostanke (Gabrovec 1954, 142146). Ob izkopavanju leta 2007 je bil odkrit ženski grob, ki je verjetno pripadal gomili zunaj
izkopnega polja. Na podlagi dveh bronastih zapestnic (sl. 16) lahko grob postavimo v drugo
pol. 8. stol. pr. n. št. oziroma na začetek halštatske dobe (Bavec, Murko 2008, 32). Gradišču
naj bi pripadala tudi gomila pri Koški hosti pri vasi Ravnik ter dve gomili pri vasi Škrljevo
(Dular, Tecco Hvala 2007, 174).
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Slika 16: Bronasti zapestnici iz ženskega skeletnega groba iz grobišča Brezje pri Straži (po Bavec, Murko
2008, 32).

Glede na grobišče Brezje pri Straži in na podlagi obzidja lahko predpostavimo, da je bila
naselbina na Veseli gori zgrajena v stopnji Podzemelj in je bila nato neprekinjeno poseljena
skozi celotno starejšo železno dobo (Dular, Tecco Hvala 2007, 73). Kljub temu, da je
določitev začetka in konca naselbine le na podlagi omenjenih dejavnikov nekoliko vprašljiva,
sem v nadaljevanju upoštevala obljudenost skozi celotno starejšo železno dobo.

6.4 Kincelj nad Trbincem
Naselbina je zrasla na hribu Kincelj, ki se vzpenja severozahodno od vasi Trbinc. Hrib ima
precej strma pobočja, kar še posebej velja za zahodno in vzhodno stran. Kljub temu, da se v
bližnji okolici nahajata še dve višji vzpetini, lahko rečemo, da je lega naselbine ugodna, saj
zavzema osrednje mesto pri vstopu v Mirnsko dolino. Z hriba sta vidni obe sočasni naselbini
Križni vrh in Vesela gora. Naselje ima ovalno obliko ter sklenjen obod, ki je še najbolj izrazit
na severni strani, kjer je ohranjen kot terasa z zelo jasnim robom. Nekoliko slabše je obod
viden na vzhodni strani, na južni pa je bil zaradi postavitve vinogradov uničen. Mesto vhoda
ni bilo mogoče ugotoviti, domnevamo pa lahko, da se je le ta nahajal na vzhodni strani. V
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notranjosti se teren postopoma spušča od vrha proti severu (Dular et al. 1991, 90; Bavec et al.
2006, 56-57; Dular, Tecco Hvala 2007, 226, sl. 130).

Slika 17: Pogled na naselje Kincelj (foto: Rok Klemen, 2016).

Natančnejša kronološka opredelitev naselja je bila možna po sondiranju leta 1988. Znotraj
sonde 1 so raziskovalci prepoznali tri horizonte. Od spodnjega so se ohranili koščki hišnega
ometa, luknja za stojko in še obrisi treh stojk, ki kažejo na obstoj hiše. Znotraj hiše je bil
najden lok samostrelne certoške fibule XIII. vrste (sl. 19), ki najstarejšo kulturno plast
postavlja v mlajši del certoškega horizonta oz. v negovski horizont (Teržan 1977, 361; Dular
et al. 1991, 91, 93). Drugi poselitveni horizont lahko na podlagi keramike datiramo v mlajšo
železno dobo. Na obstoj naselbine v tem času kaže tudi odlomek steklene zapestnice, ki je bil
odkrit v manjši vrtini leta 1986. Zadnjemu poznoantičnemu horizontu pripadajo ostanki
suhega kamnitega zidu (Tecco Hvala 1990, 29; Dular et al. 1991, 91, 93). Obrambni sistem iz
zemlje oz. lesa je verjetno obstajal že v starejši železni dobi, vendar je bil ta zaradi poselitve v
pozni antiki uničen (Dular, Tecco Hvala 2007, 83).
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Slika 18: Tloris naselja Kincelj nad Trbincem. M. = 1:1500 (po Dular et al 1991, 91, sl. 32).

Slika 19: Fragmentiran lok samostrelne certoške fibule XIII. vrste iz sonde 1 (po Dular et al. 1991, tab. 37:
17).

Naselju je pripadalo grobišče Devce pri Trbincu, ki se je širilo po njivah ob jugovzhodnem
vznožju Kinclja. Leta 1973 je tu domačin odkril zanimiv skeletni grob bojevnika, ki nas
opozarja na problem prehoda iz halštatskega v latensko obdobje. Grob je namreč vseboval
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tipično halštatske predmete (železna uhata sekira, sulična ost, keramika, morebitni ostanki
falere in fragment nanožnice) in značilno latensko čelado (sl. 20). Gabrovec je grob na
podlagi čelade opredelil v čas poznega 4. stol. oz. na začetek 3. stol. pr. n. št. ter ga pripisal
zadnji (negovski) stopnji dolenjske halštatske skupine (Gabrovec 1990, 105-108, 113).
Omeniti moramo še naključno odkrit poznolatenski obroček z izrastki. Ker pa ne vemo, ali
gre za najdbo iz groba, za enkrat še ne moremo govoriti o obstoju latenske nekropole. Na
mestu odkritega bojevniškega grobova je kasneje izkopaval D. Vuga, ki je ob tem naletel na
številne odlomke halštatske in latenske lončenine, vendar gradiva ni objavil (Gabrovec 1990,
107, 111; Tecco Hvala 1990, 29).

Slika 20: Latenska čelada iz grobišča Devce pri Trbincu (po Gabrobvec 1990, 114, sl. 6).
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Če naselbino in grobišče med seboj primerjamo, vidimo, da se čas njunih nastankov ujema in
sodi na konec starejše železne dobe. Na podlagi naselja in latenske lončenine lahko morda
domnevamo, da je bilo pripadajoče grobišče v uporabi tudi v latenskem obdobju.

Datacija
Kat.
št.

Ime najdišča

4

Brinje, Vesela gora

25

Ostrožnik, Žempoh

x

32

Beli Grič, Križni vrh

x

54

Trbinc, Kincelj

22
44

KŽG

Starejša
halšt.
doba
x

x

Mlajša
halšt.
doba
x

LT

Prazg.*

x

Površina
(m^2)

NMV
(m)

Obrambni sistem

35158
ca. 500010000

321

Kamnito obzidje

x

x

29497

x

x

ca. 500010000

Tržišče, Šentjurski
hrib
Sv. Vrh, Stara gora

x

?

x

?

410
400
393
366
418

/
Obod iz zemlje in
lesa
Obod iz zemlje in
lesa ?
?
?

Tabela 1: Podatki o utrjenih višinskih naseljih (vir podatkov: Dular, Tecco Hvala 2007; ARKAS 2016).
* Okvirna datacija v prazgodovinsko obdobje saj natančnejša datacija ni mogoča.
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Slika 21: Primerjalna kronološka tabela višinskih naselij (vir podatkov: Dular et al. 1991; Dular, Tecco
Hvala 2007; Bavec 2008, 296).
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7

Prostorske analize

S pomočjo prostorskih analiz sem želela določiti okvirno zaledje naselij in na podlagi tega
preveriti, kako se s tem ujemajo lege grobišč. Poleg tega me je zanimala tudi lokacijska logika
naselij oz. kako je na izbor kraja za naselje vplival relief in bližina vodnih virov. Pri tem sem
za izhodišče vzela analize, ki so bile opravljene v sklopu knjige Jugovzhodna Slovenija v
starejši železni dobi (Dular, Tecco Hvala 2007) in članka A GIS-based analysis of later
prehistoric settlement patterns in Dolenjska, Slovenia (Stančič et al. 1995). Iz svojega
kataloga najdišč sem v analize vključila najdišča, ki so datirana v pozno bronasto, starejšo
železno ali v mlajšo železno dobo ter imajo znane koordinate.

7.1 Metode dela
Prostorske analize sem opravila s pomočjo geografskega informacijskega programa QGIS.
Najprej sem iz spletnega pregledovalnika eVode – LIDAR zajela digitalni model reliefa
(DMR) Mirnske-Mokronoške kotline z okoliškim gričevjem in ga vstavila v QGIS v
koordinatni sistem »Slovene-National-Grid«. Iz arheološkega katastra na spletu (ARKAS)
sem nato pridobila koordinate v katalogu zbranih naselij in grobišč, kar mi je omogočilo
njihovo kartiranje v sistem QGIS. Pri tem je prišlo do odstopanj med koordinatami najdišč in
koordinatami DMR-ja, kar sem odpravila z georeferenciranjem DMR-ja. Na koncu sem
dodala še karto vode Slovenije in tako dobila osnovo za opravljanje nadalnjih analiz (sl. 22).
Analiza najdiščnega zajetja
Najdišno zajetje je odnos med tehnološkim znanjem in naravnimi viri, ki se nahajajo znotraj
ekonomičnega območja posameznih najdišč (Vita-Finzi, Higgs 1970, 5). Zajetje tako
predstavlja območje potencialnih in dejanskih virov, do katerih so bili prebivalci naselbine še
pripravljeni dostopati.
Okoli naselij sem zarisala 1000, 1500, 2000 in 5000 metrov velike radije (bufferje), ki nam
simulirajo območja najdiščnih zajetij (Stančič et al. 1995, 162). Radij 1500 metrov predstavlja
območje znotraj katerega naj bi se nahajala grobišča posameznega naselja (Dular, Tecco
Hvala 2007, 146).
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Analiza stroškovnih površin
Analiza temelji na metodi najdiščnega
najdiš
zajetja, le da ta pri analizi upošteva še relief pokrajine.
Metoda nam tako omogoča
ča izračun
izra
stroška, izražen v energiji ali času,
u, potreben za prehod
pokrajine (Stančič et al. 1995,
5, 163).
163
Celotne analize stroškovnih površin sem opravila
opravila z uporabo programa QGIS. Pri sami izvedbi
analiz sem si pomagala z napotki opisanimi v članku Manual for creating a site catchment
analysis based on walking time (with barriers) with a Digital Elevation model in ArcGIS
(Seubers Jorn 2014). Naprej sem sloj DMR pretvorila v sloj, ki je vseboval
al podatke o naklonu
pokrajine. Z uporabo Toblerjeve pohodniške funkcije, sem podatke naklona pretvorila v čas
potreben za prehod vsake
ke celice oz. točke
to
v DMR-ju (Seubers Jorn 2014,, 3-4).
3
Na koncu je
bilo potrebno samo še izračunati
čunati celotni strošek, v mojem primeru čas,
as, prehoda pokrajine iz
začetne točke
ke do poljudno izbrane končne točke. S tem sem lahko za vsako naselje določila
dolo
velikost zaledja, čas
as stika zaledji itd.

Slika 22: Karta najdišč iz širšega obmo
območja Mirnsko-Mokronoške doline iz pozne bronaste in železne dobe.
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7.2 Rezultati prostorskih analiz

7.2.1 Žempoh nad Ostrožnikom
Najdiščno zajetje Žempoha (kat. št. 25) se je v veliki meri prekrivalo s najdiščnim zajetjem
naselja Križni vrh (kat. št. 32) (sl. 26). Gradišči sta med seboj oddaljeni ca. 800 m, zato je do
prekrivanja prišlo že v radiju 1000 m. V razdalji 1500 m od naselja se poleg grobišča Pašnik
nad Ostrožnikom (kat. št. 26) nahaja tudi gomila na Špičastem hribu (kat. št. 38), ki pa za
gradišče Žempoh ni relevantna, saj sodi v starejšo železno dobo. Znotraj radija 1500 m se
nahajajo tudi grobišča Božji grob nad Slepškom (kat. št. 27), Sv. Križ v Belem Griču (kat. št.
28), Roje nad Ribjekom (kat. št. 29) in Vidmarjeva hosta nad Ribjekom (kat. št. 30), ki pa
skoraj zagotovo pripadajo sosednji naselbini Križni vrh. Na podlagi analize stroškovnih
površin je do stika zaledij med Žempohom in Križnim vrhom prišlo že po ca. 17 min hoda (sl.
23). Zaradi hribovitega terena je prostor precej majhen, kljub temu pa se na njegovem
skrajnem severnem območju še nahaja nekropola Pašnik (kat. št. 26). Znotraj zaledja se na
njegovem južnem delu nahaja tudi vodni vir, do katerega pa je zaradi zelo strmega pobočja
otežen dostop. Do reke Mirne so prebivalci naselbine potrebovali ca. 30 min (tabela 3).
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Slika 23: Analiza stroškovnih površin (ca. 17 min) za naselbini
nase
Žempoh (kat. št. 25) in Križni vrh (kat. št.
32) v času pozne bronaste dobe .

7.2.2 Križni vrh nad Belim Gričem
Gri
V času
asu nastanka naselbine je bil njen teritorij na podlagi najdiščnega
nega zajetja in analize
stroškovnih površin precej majhen, saj ga je na njegovi zahodni strani
rani omejevala naselbina
Žempoh (kat. št. 25) (sl. 23, sl. 26).
26 Zanimiv je podatek, da se znotraj 17 minutnega poligona
ne nahaja nekropola Božji grob (kat. št. 27), ki je bila v uporabi že v času nastanka naselbine.
naselbine
Grobiščee je kljub temu skoraj zagotovo pripadalo naselbini Križni vrh, saj se tako kot
naselbina nahaja na podolgovatem grebenu nad Mokronoško kotlino. Naslednja
žarnogrobiščna nekropola Sv. Križ (kat. št. 28) leži naa skrajnem severnem delu 17 minutnega
območja. Znotraj območja,
ja, ob zahodnem vznožju hriba se nahaja tudi najbližji vodni vir
(tabela 3). V starejši železni dobi se situacija zaradi opustitve gradišča
gradišča na Žempohu (kat. št.
25) in izgradnje novega gradišča
gradiš na Veseli gori (kat. št. 4) nekoliko spremeni. Vplivno
območje naselbine se je povečalo,
poveč
saj je bila sočasna naselbina na Veseli gori oddaljena ca.
5.5 km. Poligona
oligona obeh naselij se stakneta po ca. 40 min hoda, vendar je bilo zaledje Križnega
vrha v primerjavi z Veselo goro precej manjše,
manjše, saj gre za zelo razgiban teren, ki zajema le
podolgovat greben, na katerem se nahaja naselbina s pripadajočimi
pripadajo imi nekropolami
nekrop
in del
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Mokronoške kotline (sl. 24). Znotraj 40 min poligona se poleg glavnih nekropol Božji grob
(kat. št. 27), Sv. Križ (kat. št. 28), Roje (kat. št. 29) in Vidmarjeva hosta (kat. št. 30) nahajajo
tudi manjša gomilna grobišča Kalinova hosta pri Gorenjem Mokronogu (kat. št. 33), Stranje
pri Gorenjem Mokronogu (kat. št. 34), Pugelca pri Gorenjih Laknicah (kat. št. 35) in Špičasti
hrib nad Logom (kat. št. 38). Izven pade le gomila Kocijanova hiša v Gorenjih Laknicah (kat.
št. 37). Podoben rezultat dobimo tudi s pregledom najdišč znotraj radija 1500 m, s tem da se
gomila na Špičastem hribu (kat. št. 38) nahaja na samem robu, grobišči Kalinova hosta (kat.
št. 33) in Stranje (kat. št. 34) pa ležita zunaj radija (sl. 26). Do naslednjih sprememb je morda
prišlo v času mlajšega halštatskega obdobja, ko se zahodno od naselbine pojavi gradišče
Kincelj nad Trbicem (kat. št. 54), ki pa je od Križnega vrha oddaljen ca. 6.5 km. Na podlagi
stroškovne analize je do stika zaledji prišlo po ca. 55 min hoda (sl. 25). Če upoštevamo
razširitev območja proti vzhodu in zahodu v zaledje Križnega vrha pade tudi šest gomil pri
vasi Glinek (kat. št. 47 in 48) ter gomila Kocijanova hiša (kat. št. 37). Glavni vodotok Mirna
je od naselbine oddaljena ca. 30 min (tabela 3).

7.2.3 Vesela gora v Brinju
Kot sem omenila že zgoraj, je naselbina v starejšem halštatskem obdobju v primerjavi s
Križnim vrhom (kat. št. 32) zajemala precej večje območje (sl. 24), ki ga lahko pripišemo
pretežno ravnemu terenu, ki se dvigne le na zahodni in severni strani. Znotraj 40 min poligona
se poleg glavnih treh nekropol Koška hosta pri Ravniku (kat. št. 2), Rovnice pri Škrljevem
(kat. št. 3) in Brezje pri Straži (kat. št. 5) nahaja tudi gomilno grobišče Kremenska hosta pri
Bistrici (kat. št. 6) in neimenovano grobišče pri Bistrici (kat. št. 12) na skrajnem vzhodnem
delu ter grobišče Roje pri Mirni (kat. št. 46) na jugozahodnem delu. Nekoliko drugačen
rezultat dobimo s pregledom najdišč znotraj radija 1500 m (sl. 26). Dve nekropoli pri vasi
Bistrica (kat. št. 6 in 12) in nekropola Roje pri Mirni (kat. št. 46) namreč padejo izven
območja. Od najbližjega vodnega vira je bila naselbina oddaljena ca. 10 min (tabela 3).
Velikost zaledja se zmanjša v času mlajšega halštatskega obdobja, ko je bila na hribu Kincelj
jugozahodno od naselbine ustanovljena nova naselbina (kat. št. 54). Gradišči sta med seboj
oddaljeni ca. 3,5 km, zato je do prekrivanja najdiščnih zajetji prišlo v radiju 2000 m (sl. 26).
Analiza stroškovnih površin pa je pokazala, da je do stika poligonov prišlo po ca. 30 min
hoda, kar se v grobem ujema z radijem 2000 m (sl. 25). V območje 30 min hoda spadajo
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nekropole Koška hosta (kat. št. 2), Rovnice (kat. št. 3) in Brezje (kat. št. 5). Do Mirne so
prebivalci naselbine
selbine potrebovali ca. 30 min (tabela 3).

Slika 24: Analiza stroškovnih površin (ca. 40 min) za naselbini Križni vrh (kat. št. 32) in Veselo goro (kat.
št. 4) v starejšem halštatskem obdobju.

7.2.4 Kincelj nad Trbincem
Naselje je bilo že na začetku omejeno
omejen z gradiščem na Veseli gori (kat. št. 4) in gradiščem na
Križnem vrhu (kat. št. 32),, ki sta vplivala na velikost njegovega zaledja.. Do stika z Veselo
goro na severovzhodu je prišlo po ca. 30 min hoda, do stika s Križnim
Križnim vrhom pa po ca. 55
min hoda (sl. 25). Če pogledamo katere nekropole padejo znotraj
znotraj domnevnega teritorija
naselja vidimo, da jih je kar precej. Znotraj 30 min poligona poleg nekropole Devce pri
Trbincu (kat. št. 53) leži tudi gomila na hribu Radovica (kat. št. 52). Čee pa pogledamo,
pogledamo kje se
stikata poligona Križnega vrha in Trbinca, bi slednjemu lahko pripisali tudi
tud manjše gomilne
nekropole Lačenberg
enberg pri Trsteniku (kat. št. 1), Hom pri Sajenicah (kat. št. 45) in Rakovniško
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pri Zabrdju (kat. št. 50), večjo
čjo gomilno nekropolo Kozlevec pri Stanu (kat.
kat. št. 51)
51 ter grobišče
Roje pri Mirni (kat. št.46). Podobno kot pri naselju
naselju na Križnem vrhu je tudi tu teren precej
hribovit. Do najbližjega vodnega vira so prebivalci naselbine hodili ca. 15 min, do reke Mirne
pa so hodili ca. 25 min (tabela
tabela 3).
3 Znotraj poligona 1500 m pade veliko manj nekropol kot pri
analizi stroškovnih površin (sl.
sl. 26).
26 Tako v tem radiju ležita le nekropoli Devce (kat. št. 53) in
Roje (kat. št. 46),, le nekaj metrov izven poligona pa leži gomila na hribu Radovica
R
(kat. št.
52).

Slika 25: Analize stroškovnih površin za naselbine Kincelj (kat. št. 54), Križni vrh (kat. št. 32) in Vesela
gora (kat. št. 4) v mlajšem halštatskem obdobju.
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7.3 Komentar analiz
Po opravljenih analizah sem ugotovila, da se poligoni pridobljeni z analizo najdiščnega zajetja
in analizo stroškovnih površin med seboj precej razlikujejo. Razlog tega je v zelo razgibanem
in pretežno hribovitem terenu, ki seveda vpliva na težavnost prehoda pokrajine. Pri analizi
najdiščnega zajetja se je izkazalo, da je postavitev 5 km radijev okoli naselji nesmiselna, saj
so bila naselja v starejši železni dobi v povprečju med seboj oddaljena ca. 5 km, kar pomeni,
da so se 5 km poligoni v veliki meri prekrivali. Podobno situacijo opazimo tudi med naseljem
Žempoh in Križni vrh, kjer je do prekrivanja zaledij prišlo že v radiju 1 km. Za določanje
pripadajočih območji naselij se mi glede na rezultate zdi bolj primerna analiza stroškovnih
površin, saj le ta upošteva tudi relief pokrajine, ki odločujoče vpliva na obvladljivost terena.
Kljub temu s to metodo poselitvenih območji naselij ne moremo natančno zamejiti, saj so na
velikost območji verjetno vplivali tudi drugi dejavniki, kot so npr. velikost naselja, bližina
naravnih virov, bližina poti, bližina grobišč itd. Da le na podlagi analize stroškovnih površin
zaledja naselij ne moremo točno zamejiti kaže tudi naslednja situacija. Ko sem med seboj
primerjala dve razmeroma blizu ležeči naselji, npr. Kincelj in Veselo goro sta bili območji
naselij relativno majhni, saj je do stika prišlo že po ca. 30 min hoda. Ko pa sem v naslednjem
koraku v analizo vključila še tretje nekoliko bolj oddaljeno naselje Križni vrh, sta se
domnevna teritorija obeh prej omenjenih naselij znatno povečala, saj je do stika teritorijev
prišlo šele po ca. 40, 55 min hoda (sl. 25). Pri določanju pripadnosti grobišč k naselbinam se
je kot bolj uporabna izkazala analiza najdiščnega zajetja, saj so se nekropole znotraj radija
1500 m povečini ujemale s podatki iz literature. S podatki iz literature so se načeloma ujemala
tudi grobišča pridobljena z analizo stroškovnih površin, vendar pa so se pri tej metodi glavnim
grobiščem v večini primerov pridružile še številne nove nekropole.

Kat. št.

Ime najdišča

KŽG

4
25
32
54

Brinje, Vesela gora
Ostrožnik, Žempoh
Beli Grič, Križni vrh
Trbinc, Kincelj

ca. 17 min
ca. 17 min

Zaledje
Starejša halšt.
doba
ca. 40 min
ca. 40 min

Tabela 2: Zaledje naselbin glede na analizo stroškovnih površin.
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Mlajša halšt.
doba
ca. 30 min
ca. 40 min
ca. 30 min

Slika 26: Najdiščno zajetje.

Kat. št.
4
25
32
54

Ime najdišča
Brinje, Vesela gora
Ostrožnik, Žempoh
Beli Grič, Križni vrh
Trbinc, Kincelj

Oddaljenost
Do vodnih virov
Do Mirne
ca. 10 min
ca. 30 min
ca. 17 min
ca. 30 min
ca. 15 min
ca. 30 min
ca. 15 min
ca. 25 min

Tabela 3: Oddaljenost do vodnih virov glede na analizo stroškovnih površin.
površin
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8

Razprava

Glede na arheološke podatke in opravljene prostorske analize lahko zaključimo, da so se
znotraj Mirnsko-Mokronoške kotline z okoliškim gričevjem v času od pozne bronaste do
konca starejše železne oz. začetka mlajše železne dobe nahajala vsaj štiri višinska naselja. V
ta čas sta morda sodili tudi višinski naselbini Stara gora v vasi Sv. Vrh ter Šentjurski hrib nad
Tržiščem, ki pa sta zaenkrat datirani le okvirno v prazgodovinsko dobo. Na podlagi Žempoha
nad Ostrožnikom (kat. št. 25), Križnega vrha nad Belim Gričem (kat. št. 32), Vesele gore v
Brinju (kat.št. 4) in Kinclja nad Trbincem (kat. št. 54) si torej poglejmo, kako se je poselitev
spreminjala skozi čas in kateri dejavniki so nanjo vplivali.
V mlajšem času žarnogrobiščnega obdobja se je na obravnavanem območju nahaja precej
majhna višinska naselbina Žempoh (kat. št. 25), ki je pomembna predvsem z vidika prehoda
iz žarnogrobiščnega v halštatsko obdobje. Glede na rezultate prostorskih analiz lahko
predpostavljamo, da se je vplivno območje naselbine ob pojavu sosednjega Križnega vrha
(kat. št. 32) zmanjšalo. Na nekoliko manjši teritorij morda kaže tudi sama velikost naselja, ki
je bila v primerjavi s sosednjim gradiščem približno trikrat manjša (sl. 28) (Dular 1993, 106,
sl. 3). Po do sedaj znanih podatkih lahko naselbini pripišemo le plano žarno nekropolo Pašnik
nad Ostrožnikom (kat. št. 26). Datacija dveh grobišč pri Belem Griču (kat. št. 28) in Slepšku
(kat. št. 27), ki se v literaturi vedno pripisujeta sosednjemu Križnemu vrhu, pa morda celo
nakazuje, da sta grobišči vsaj nekaj časa pripadali Žempohu. Tega za enkrat ne moremo
potrditi, saj temu nasprotuje sama lega grobišč pa tudi njuna velikost. Žempoh je namreč
precej majhna naselbina, kateri je verjetno zadostovalo le eno plano grobišče. Prostorske
analize so pokazale, da je na izbiro lokacije zagotovo vplivala bližina vodnih virov. Poleg
tega lahko sklepamo, da je bil hrib poseljen tudi zaradi velikih strmin, ki so nudile dobro
zaščito. Glede na dokaj kratkotrajno poselitev in lego naselja na precej strmem hribu bi lahko
domnevali, da je naselje prebivalcem služilo kot zatočišče.
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Slika 27: Pogled na naselje Križni vrh (na desni strani) in Žempoh (na levi strani) (foto: Rok Klemen,
2016).

Slika 28: Primerjava velikosti Žempoha in Križnega vrha (po Dular, Tecco Hvala 2007, 141, sl. 81).
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Slika 29: Halštatska naselja in rudonosna območja.
obmo
Točka 246 - Vesela gora, točka
ka 294 - Križni vrh, točka
279 – Kincelj (po
( Dular, Tecco Hvala 2007, 214, sl. 124).

V okolici Mokronoga je proti koncu mlajšega žarnogrobiščnega
nega obdobja prišlo do izgradnje
še enega višinskega naselja Križni vrh (kat. št. 32). Glede na datacijo dveh grobišč
grobiš pri Belem
Griču (kat. št. 28) in Slepšku (kat. št. 27) ter na podlagi lončenine
enine iz samega naselja lahko
sklepamo, da je naselbina vsaj za kratek čas sobivala s sosednjim Žempohom (kat. št. 25). Do
ustanovitve nove naselbine in posledično
posledi
morda tudi do propada Žempoha je morda prišlo
zaradi povečanja
anja števila prebivalcev, ki na Žempohu niso mogli več
ve prebivati,
prebivati saj naselbina ni
omogočala širitve (Bavec 2006, 54; Dular, Tecco Hvala 2007, 140). Na izbiro lokacije je tudi
tu vplivala
vala bližina vodnih virov in dejstvo, da je imela vzpetina zelo strma pobočja.
pobo
Hkrati je
na izbiro kraja za naselbino v veliki meri vplivala
la bližina plitvo ležečih
ležeč rudišč železove
limonitne rude ter manjši površinski pojavi cinkove in svinčene
svin
rude (sl.
sl. 29)
29 (Bavec et al.
2006, 56; Dular, Tecco Hvala 2007, 52). Ob vznožju podolgovatega grebena so bili odkriti
tudi sledovi
edovi domnevne talilne peči,
i, ki kažejo na ukvarjanje z železarstvom (Križ 1987b, 252).
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Mimo naselja so tekle tudi prometne poti, ki pa jih bom podrobneje predstavila v nadaljevanju
(sl. 31) (Dular, Tecco Hvala 2007, 221, sl. 128). Vplivno območje naselbine se je v času
starejše železne dobe znatno povečalo.
pove
Posledično pa se je povečalo
alo tudi število pripadajočih
pripadajo
grobišč. Iz tega razloga bi lahko naselju poleg glavnih nekropol Božji grob (kat. št. 27), Sv.
Križ (kat. št. 28), Roje (kat. št. 29) in Vidmarjeva hosta (kat. št. 30) morda
mor pripisali tudi
nekoliko bolj oddaljene manjše gomilne nekropole Kalinova hosta in Stranje pri Gorenjem
Mokronogu (kat. št. 33 in 34), Pugelca in Kocijanova hiša v Gorenjih Laknicah (kat. št. 35
3 in
37) ter Špičasti hrib nad Logom (kat. št. 38). Ker pa see le te nahajajo na drugi strani dveh
nekoliko večjih
jih desnih pritokov reke Mirne, ki tečeta
te eta zahodno in vzhodno od naselja menim,
da tovrstne predpostavkee za enkrat še ne moremo potrditi.
potrditi Po nastopu
pu naselbine Kincelj (kat.
št. 54) proti koncu starejše železne dobe se je na podlagi
podlagi prostorskih analiz zaledje Križnega
vrha zopet povečalo,, vendar menim, da rezultati ne odražajo dejanskega stanja.

Slika 30: Kmetijska zemljišča 1. kategorije. Točka 246 - Vesela gora, točka 294 - Križni vrh, točka
to
279 –
Kincelj (po
( Dular, Tecco Hvala 2007, 205, sl. 117).
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Križnemu vrhu (kat. št. 32) se je na začetku halštatske dobe pridružila višinska naselbina
Vesela gora (kat. št. 4), ki se nahaja na drugi strani reke Mirne. Po Dularju in Tecco Hvala
lahko obe naselbini zaradi same površine, velikosti pripadajočih grobišč in prisotnosti
prestižnega gradiva v grobiščih opredelimo kot središči (Dular, Tecco Hvala 2007, 195, sl.
113). Glede na rezultate prostorskih analiz je naselbina večji del obstoja obvladovala precej
veliko območje, ki mu je v primerjavi s sočasnim Križnim vrhom pripadal precej večji delež
rodovitne zemlje (sl. 30). Tako lahko sklepamo, da je na lego naselja v največji meri vplivala
bližina rodovitne zemlje ter bližina površinskih pojavov železove rude (sl. 29) (Dular, Tecco
Hvala 2007, 205, sl. 117, 214, sl. 124). Prav tako pa se blizu Vesele gore nahajajo tudi vodni
viri in prometne poti (sl. 31) (Dular, Tecco Hvala 2007, 221, sl. 128). Po Bavcu je naselbina s
severozahodne strani zapirala vhod v Mirnsko-Mokronoško kotlino, na kar kaže tudi obdanost
naselja s kamnitim obzidjem (Bavec et al. 2006, 56). Naselju je skoraj zagotovo pripadala
gomila Koška hosta pri Ravniku (kat. št. 2), dve gomili v vasi Škrljevo (kat. št. 3) ter večje
gomilno grobišče Brezje pri Straži (kat. št. 5). Znotraj zaledja padejo tudi grobišča Kremenska
hosta pri Bistrici (kat. št. 6), neimenovano grobišče pri Bistrici (kat. št. 12) in grobišče Roje
pri Mirni (kat. št. 46), ki pa jih zaradi precejšne oddaljenosti naselju verjetno ne moremo
pripisati. Pri zadnjih dveh tudi ne vemo, če gre res za gomilna grobišča, kar posledično
pomeni, da je nejasna tudi datacija. Zaledje naselja se je po izgradnji Trbinca (kat. št. 54) na
jugozahodu zagotovo nekoliko zmanjšalo, vendar menim, da vseeno ne za toliko, kot nam
prikažejo rezultati prostorskih analiz.
Sredi mlajšega halštatskega obdobja je bilo zgrajeno še zadnje višinsko naselje Kincelj nad
Trbincem (št. 54). Gre za nekoliko manjše gradišče, kar se dobro ujema z ostalimi novo
nastalimi dolenjskimi gradišči tistega časa. Zaradi njegove majhnosti menim, da mu lahko
pripišemo manjše območje (ca. 30 min hoda), ki ga dobimo kadar naselje primerjamo s
zaledjem bližnje Vesele gore. Večje območje (ca. 55 min hoda), ki ga dobimo v primerjavi s
precej bolj oddaljeno naselbino Križni vrh pa je verjetno pretirano. Naselju lahko z gotovostjo
pripišemo le nekropolo Devce (kat. št. 53). V bližini se nahaja tudi grobišče Roje pri Mirni
(kat. št. 46), ki je bilo omenjeno že pri naselbini na Veseli gori in se nahaja nekako na
polovici poti med obema naselbinama. Ker pa grobišče leži na drugi strani reke Mirne kot
samo naselje, menim, da naselju ni pripadalo. Iz tovrstnega razloga lahko izločimo tudi
manjši gomilni nekropoli Lačenberg pri Trsteniku (kat. št. 1) in Hom pri Sajenicah (kat. št.
45). Naselju prav tako verjetno ne moremo pripisati dveh gomil pri vasi Zabrdje (kat. št. 50
in 52) ter grobišče Kozlevec pri Stanu (kat. št. 51), saj jih od naselja ločuje nekoliko večji
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desni pritok reke Mirne. Zanimiva in za sedaj še nerazjasnjena je gomilna nekropola Kozlevec
pri Stanu (kat. št. 51, sl. 33), saj le ta šteje 12 gomil. Kot pri ostalih naselbinah se v bližini
Kinclja nahajajo vodni viri in ležišča železove rude (sl. 29). V primerjavi z ostalimi
naselbinami pa je na območju Kinclja zelo malo rodovitne zemlje, kar je povezano s pretežno
hribovitim terenom (sl. 30) (Dular, Tecco Hvala 2007, 205, sl. 117, 214, sl. 124). Iz tega
razloga pa tudi iz same lege na jugozahodnem robu obravnavanega območja lahko sklepamo,
da gre pri Kinclju za nekakšno utrdbo, katere funkcija je bila ščititi vhod v MirnskoMokronoško kotlino. Na to morda kaže tudi domnevni obod in vizualen stik z mnogimi
takratnimi (tudi bolj oddaljenimi) naselbinami (Bavec et al. 2006, 56; Dular, Tecco Hvala
2007, 226, sl. 130).
Poglejmo si še v kakšni meri se je poselitev v starejši železni dobi naslonila na prometne
povezave. Mirnska dolina predstavlja namreč ugodno naravno povezavo med Dolenjskim
podoljem na zahodu in savsko dolino pri Sevnici na vzhodu. Hkrati pa je dolina preko
Mokronoga in doline Laknice v dobri povezavi s spodnjim tokom reke Krke (Dular, Tecco
Hvala 2007, 57). Če se najprej ustavimo pri reki Mirni lahko hitro ugotovimo, da je le ta
zagotovo vplivala na poselitev, saj so bila tako gradišča kot grobišča od nje v povprečju
oddaljena manj kot 1,5 km. Kljub temu o plovnosti reke verjetno ne moremo govoriti, saj gre
za manjši in dokaj plitev vodotok. V starejši železni dobi so bile verjetno nekoliko bolj
pomembne kopenske poti (Dular, Tecco Hvala 2007, 219). Čeprav o obstoju in poteku le teh
za enkrat še nimamo nobenih materialnih dokazov, pa lahko njihov potek ugotovimo s
pomočjo orodji geografskega informacijskega sistema, kot so to storili avtorji članka Iterative
approach to ancient paths modelling in the Iron Age study of the Dolenjska region (Slovenia)
(Podobnikar, Tecco Hvala, Dular 2004). Pri določanju potencialnih poti med naselbinami
starejše železne dobe so avtorji uporabili digitalni model reliefa in algoritem, ki sloni na
principu stroškovnih razdalj. Na podlagi tega so z uporabo različnih obteževanj ugotovili več
različic povezav med posameznimi naselbinami, nakar so z upoštevanjem števila najdišč v
kilometrskem pasu določili končne poti. Če torej upoštevamo Dularja in Tecco Hvala, ki sta
za osnovo vzela omenjeni članek, se znotraj Mirnsko-Mokronoške kotline nahaja več
potencialnih kopnih poti (sl. 31) (Dular, Tecco Hvala 2007, 221). Ena izmed glavnih poti, ki
je povezovala zahodni in vzhodni del Dolenjske, je bila speljana mimo Kinclja, od koder je
nato vodila do Križnega vrha, tu pa se je mimo dveh nekropol pri Gorenjih Laknicah (kat. št.
35 in 37) in dveh nekropol pri Gorenjem Mokronogu (kat. št. 33 in 34) ter nekoliko
vzhodnejših gomilnih grobišč na grebenu Zapečar (kat. št. 42) in Pečar (kat. št. 43) ter
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naselbine Stara gora v vasi Sv. Vrh (kat. št. 44) nadaljevala proti
ti dolini Laknice (Bavec et al.
2006, 57; Dular, Tecco Hvala 2007, 221, sl. 128, 222).
222) Iz Križnega vrha in Kinclja sta
verjetno vodili tudi krajši, manj pomembni
pomembni poti proti naselbini Sv. Ana nad Vrhpečjo in
naselbini Karlinu nad Brezjem pri Trebelnem znotraj
raj Raduljskega hribovja.
hribovja Omeniti velja še
dve poti, ki sta Mirnsko dolino povezovale z dolino reke Save. Obe poti sta se začeli
za
pri
naselju Vesela gora, nato pa se je prva usmerila proti severozahodu
odu mimo Tihaboja
Tiha
in Moravč
do Litije, druga pot pa je vodila na vzhod mimo Tržišča ter nato ob reki Mirni do Sevnice
(Dular, Tecco Hvala 2007, 221, sl. 128, 222 -223).

Slika 31:: Napovedni model komunikacijske mreže v železni dobi. Točka
To
246 - Vesela gora, točka
to
294 Križni vrh, točka
čka 279 – Kincelj (po Dular, Tecco Hvala 2007, 221, sl. 128).

Poskusimo obrazložiti še situacijo grobišč,
grobiš ki jih za sedaj ne moremo pripisati nobeni od
zgoraj opisanih štirih višinskih naselbin.
n
Če pogledamo na karto najdišč, kaj hitro ugotovimo,
da gre za veliko število nekropol, ki se tako kot višinska naselja s pripadajočimi
pripadajo
nekropolami
po večini nahajajo v gričevnatem
čevnatem svetu, ki obroblja Mirnsko-Mokronoško
Mokronoško kotlino (sl. 22).
Nekoliko izstopajo gomilne nekropole znotraj kotline Krmeljska kadunja,, vendar pa so tudi te
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nekropole postavljene na višje predele. Natančneje gre za gomilo na Jančevem hribu pri
Pijavicah (kat. št. 14), več manjših grobišč pri vasi Polje pri Tržišču (kat. št. 17, 18, 20 in 21)
ter grobišče Marof pri Gabrijelah (kat. št. 19). Ker se v njihovi bližini, na drugi strani reke
Mirne nahaja gradišče Šentjurski hrib nad Tržiščem (kat. št. 22) obstaja verjetnost, da je
katera izmed gomil pripadala omenjenemu gradišču, saj naj bi struga reke Mirne nekdaj tekla
nad omenjenimi gomilami (Topole 1988, 35). Nekoliko dalje proti jugu zopet naletimo na
manjšo skupino gomilnih nekropol Zapečar 1, 2 in 3 pri Sv. Vrhu (kat št. 40, 41 in 42), Pečar
pri Sv. Vrhu (kat. št. 43) in Dolinarjev hrib v Pavli vasi (kat. št. 23), za katere lahko prav tako
le domnevamo, da so pripadale naselbini Stara gora (kat. št. 44). Vrsta gomil (kat. št. 38, 47,
48, 49, 50, 51 in 52) leži tudi med Križnim vrhom in Kincljem, ki so morda označevale prej
omenjeno pot med obema naselbinama. Kot je bilo omenjeno že prej, tu izstopa predvsem
gomilna nekropola Kozlevec pri vasi Stan (kat. št. 51, sl. 33), saj le ta šteje 12 gomil, kar
morebiti kaže na še ne odkrito naselje. Nekoliko večje grobišče s sedmimi gomilami je bilo
zabeleženo tudi na hribu Grič v vasi Hrastovica (kat. št. 39), katerih datacija v starejšo
železno dobo je za enkrat še vprašljiva. Zadnjo večjo skupino manjših gomilnih nekropol
Kremen, Dele in Zajčji vrh pri Gorenjih Jesenicah (kat. št. 7, 9 in 10), Kremenska hosta,
Slančev hrib in neimenovano grobišče pri Bistrici (kat. št. 6, 11 in 12) ter Žontova hosta pri
Roženberku (kat. št. 8) lahko opazimo tudi na levi strani Mirne vzhodno od Vesele gore nad
vasjo Bistrica. Glede na lego omenjenih nekropol lahko predpostavimo, da so nekatere izmed
njih morale pripadati še neodkritim manjšim naseljem oziroma zaselkom zunaj zaledij bližnjih
višinskih gradišč, kot nam to kaže primer nižinskega naselja s pripadajočim gomilnim
grobiščem Grofove njive pri Drnovem (Bavec et al. 2006, 58, 199; Dular, Tecco Hvala 2007,
148; Teržan, Črešnar 2014, 491). Za potrditev tega modela bo treba počakati na dodatne
raziskave oziroma arheološka izkopavanja v prihodnosti.

Kat. št.
4
25
32
54

Ime najdišča
Brinje, Vesela gora
Ostrožnik, Žempoh
Beli Grič, Križni vrh
Trbinc, Kincelj

Grobišča (kat. št.)
Pripadajoča
Možna
2,3,5
/
26
27, 28
27,28,29,30 33,34,35,37,38
53
52

Tabela 4: Pripadnost grobišč glede na prostorske analize in do sedaj znane arheološke podatke.
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Slika 32: Velikost gomilnih grobišč.

Slika 33: Gomilno grobišče Kozlevec pri Stanu (M. = 1:5000) (po Dular 2003, 164, sl. 98).
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9

Sklep

Za poselitev širšega območja Mirnsko-Mokronoške kotline v času starejše železne dobe je
značilno, da so bila naselja in grobišča postavljena v gričevnat svet, ki se dviga nad kotlino. V
samo kotlino oziroma v njen robni del so posegla le redka grobišča, ki pa so bila kljub temu
postavljena na višje predele. Temu je botrovalo več dejavnikov. Najbolj očitni je poplavni
karakter osrednjega dela kotline, zaradi česar se tudi danes tu nahaja le eno naselje. V kolikor
današnjo poselitev primerjamo s takratno, vidimo, da je bila slednja usmerjena v nekoliko
višje, precej strme in danes po večini pogozdene predele oziroma vrhove vzpetin, ki so poleg
dobre obrambe omogočali tudi nadzor nad bližnjo in daljno okolico. Poleg tega so takratni
prebivalci pri izboru lokacije za naselje v veliki meri upoštevali tudi bližino vodnih virov,
bližino rodovitne zemlje in bližino plitvo ležečih rudišč železove rude. Kljub temu, da so se
vodni viri nahajali razmeroma blizu naselij, pa je bil dostop do njih zaradi strmega terena
precej otežen. Rezultati prostorskih analiz so pokazali, da sta največji teritorij pokrivali
naselbini na Križnem vrhu in Veseli gori, kar se dobro ujema z njuno velikostjo. Ker so bila
vsa štiri naselja postavljena na obeh bregovih reke Mirne, menim, da je imela reka zelo
pomembno vlogo pri zamejitvi njihovih območji. V kolikor sta gradišči Stara gora v vasi Sv.
Vrh in Šentjurski hrib nad Tržiščem vzhodno od koltline živeli v starejši železni dobi, sta
morda prav tako kot Vesela gora in Kincelj na zahodni strani, ščitili vhod v MirnskoMokronoško kotlino, iz česar bi lahko sklepali, da je prebivalstvo znotraj obravnavanega
območja resda tvorilo nekakšno skupnost. Zaradi zelo pomanjkljivih dokazov pa kaj takega za
sedaj obstaja le domneva.
Če starejšo železnodobno poselitev primerjamo s poselitvijo v pozni bronasti dobi, vidimo, da
je bila le ta bolj intenzivna v mlajšem obdobju. Deloma lahko to pripišemo tudi stanju
raziskav, saj je plane žarne nekropole na terenu zelo težko prepoznati. Največji razcvet je
obravnavano območje najverjetneje doživelo v starejšem halštatskem obdobju, saj sta v tem
času nastali največji naselbini Križni vrh in Vesela gora. Na to nakazuje tudi grobišče Božji
grob pri Slepšku (kat. št. 27), ki je ravno v tem obdobju obsegalo največje število grobov
(Bavdek 1988, 54). Do ponovnega manjšega vzpona je morda prišlo proti koncu 6. stol. pr. n.
št., ko je bila zgrajena nova naselbina nad Trbincem.
Posebno mesto znotraj Mirnsko-Mokronoške kotline pripada bližnji okolici Mokronoga, saj se
le tu nahaja več arheoloških najdiščih z bogatimi najdbami, ki segajo vse od žarnogrobiščnega
obdobja do konca železne dobe. Zanimiva je predvsem situacija na Križnem vrhu oziroma na
58

dveh pripadajočih latenskih grobiščih nad Ribjekom (kat. št. 29 in 30), ki morda kažejo na
kontinuiteto poselitve iz starejše v mlajšo železno dobo. Na problem zatona halštatske kulture
nas opozarja tudi grob s čelado iz grobišča Devce pri Trbincu (kat. št. 53). Za sedaj lahko na
podlagi sondiranih gradišč čas ponovne poselitve postavimo v pozni laten, kljub temu pa
moramo, saj na nekaterih gradiščih (predvsem na Križnem vrhu) računati na možnost
poselitve že v srednjem latenu.
Kljub temu, da sta nam uporabljeni metodi prostorskih analiz nakazali velikost vplivnih
območij naselij, bi ob tem rada poudarila, da ugotovljeni poligoni ne prikažejo povsem realne
slike, zato moramo biti pri njihovi razlagi previdni. Kot prvo vsi podatki (podatki o rečni
mreži in reliefu) uporabljeni v analizah odražajo današnje stanje, ki se po vsej verjetnosti
nekoliko razlikuje od takratnega. To še posebej velja za podatke o rečni mreži, saj se je tok
reke Mirne in njenih pritokov skozi čas zagotovo spreminjal. Naslednji problem pa je v
samem določanju zaledja z analizo stroškovnih površin, saj območje naselbine ne moremo
zamejiti le na podlagi hoje. Na velikost zaledja so namreč vplivali še razni drugi dejavniki, ne
samo naravni ampak npr. tudi velikost naselbine, bližina poti, bližina grobišč, število
prebivalstva, ekonomska in politična moč naselja, itd. Vseeno nam pridobljeni podatki do
neke mere osvetlijo podobo takratne poselitve.
Ustavimo se še pri samem vzorcu najdišč oziroma ali se danes znana najdišča ujemajo s
takratno poselitvijo. Iz kataloga in karte je moč razbrati, da izmed vseh najdišč močno
prednjačijo gomilna grobišča (sl. 34). Deloma lahko to prisodimo stanju raziskav, saj so
gomile v okolici zelo opazne na pram drugim najdiščem. Tako lahko domnevamo, da se na
obravnavanem območju zagotovo nahaja še kašna do sedaj še nezabeležena plana nekropola.
Veliko število gomil nakazuje tudi na obstoj še neodkritih manjših neutrjenih naselij. Opisano
situacijo bodo lahko rešile le raziskave oziroma arheološka izkopavanja v prihodnosti. Kljub
temu menim, da je vzorec najdišč za potrebe diplomske naloge dovolj reprezentativen, saj me
je zanimala predvsem starejša železna doba, za katero so značilna gomilna grobišča. Dokaj
realno sliko nam prikažejo tudi višinska naselja, saj so tudi ta dobro prepoznavna. Glavni
problem so torej še neodkriti zaselki in kmetije.
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Slika 34: Stevilčna razmerja med tipi najdišč.

Nekoliko problematično je tudi dejstvo, da sem analizo poselitve izvedla pretežno s pomočjo
raziskav naselbin. Zelo pomemben del poselitvene slike so namreč tudi grobišča, ki se med
seboj razlikujejo tako v velikosti kot v bogastvu. Iz gomilnih nekropol lahko tako npr.
prepoznamo potek poti pa tudi velikost populacije in moč naselij, ki se je zagotovo
spreminjala skozi čas. Z natančnejšo raziskavo grobišč, s tem mislim tako na analizo najdb že
odkritih grobišč, pa tudi na nova izkopavanja, bi lahko razjasnili tudi vprašanje njihove
pripadnosti določenim naseljem.
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