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Izvleček
Analiza pokopavanja v izbranih gomilah Novega mesta

Avtorica v prvem delu diplomskega dela analizira grobne celote v gomilah I in II iz Kandije.
Na podlagi pridatkov, skuša kronološko opredeliti grobove obeh gomil ter jim določiti spol.
Glede na pridatke oz. »nošo« pokojnikov, grobove razdeli na posamezne skupine, ki jih nato
primerja s skupinami iz drugih gomilnih grobišč. Med drugim predstavi tudi delitev grobov
glede na pridano keramično posodje.
V drugem delu se avtorica ukvarja z gomilama III in XIV s Kapiteljske njive. Tudi tu grobove
obeh gomil razdeli po skupinah glede na pridatke in keramično posodje. S tem pokaže, da so
grobovi določenih skupin, s posameznimi izjemami, vkopani na določenih predelih gomil. Na
podlagi pridatkov ter lege grobov v nadaljevanju išče tudi ožje povezave med grobovi.
Ugotovite vseh štirih gomil so sproti predstavljene v tabelah in tlorisih gomil.

Ključne besede:
Starejša železna doba, Novo mesto, Kandija, Kapiteljske njive, gomilno grobišče, način pokopa
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Abstract

Analysis of the burial practice in chosen barrows of Novo mesto

In the first part of diploma, author analyses the graves from the barrows I and II in Kandija.
Based on the grave goods, she tries to chronologically define graves and to determine the sex
of the buried individuals. Depending on the grave goods and other belongings of the deceased,
she divides graves into groups, which are then compared with groops from others barrow
cemeteries. She also presents the division of graves according to ceramic pottery they
contained.
In the second part, the author deals with barrows III and XIV from Kapiteljska njiva. Graves
of the both barrows were also divided into groups, according to grave goods and pottery they
contained. With this, she shows that the graves of certain groops – with some exceptions, were
dug in in certain areas of the barrows. Based on the grave goods and the location of the graves,
she continued searching for closer links between the graves.
Findings from all four barrows are presented in tables and floor plans of the barrows.

Key words:
Early Iron age, Novo mesto, Kandija, Kapiteljske njive, barrow cemetery, burial practice
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1. Uvod
Novo mesto že od nekdaj slovi po arheoloških najdbah, ki datirajo vse od prazgodovine naprej.
Predvsem najdbe starejše železne dobe pa so mesto postavile v sam evropski arheološki vrh. V
tem času namreč zacvetita tako kultura kot tudi gospodarstvo, kar se nam še posebej kaže preko
širokega spektra keramičnega posodja, bogate situlske umetnosti ter drugih kovinskih
predmetov, ki so bili najdeni v gomilnih grobiščih novomeške pokrajine. Gomilna grobišča, so
sicer v tem obdobju značilna za ves dolenjski prostor. V grobove umrlih so polagali različne
predmete in posodje, ki nam danes preko podrobne analize nudijo vpogled v način pokopavanja
ter delno tudi v splošno življenje takratnega prebivalstva.
V diplomskem delu sem v podrobnejšo analizo vključila štiri gomile, dveh največjih
starejšeželeznodobnih grobišč v Novem mestu. V prvem delu sem obravnavala gomili I in II iz
Kandije. Grobove obeh gomil sem najprej datirala na podlagi grobnih vsebin ter jim določila
spol. Pri dataciji sem uporabila kronologijo, ki jo je za dolenjski prostor postavil Stane
Gabrovec. Tako moške kot ženske grobove sem v nadaljevanju razdelila na več skupin, ki so
temeljile predvsem na različnih kombinacijah keramičnega posodja ter drugih predmetov v
grobovih. Naredila sem tudi primerjavo med skupinami, ki sem jih določila sama ter skupinami,
ki jih je na podlagi grobnih vsebin v Podzemlju, Vačah in Stični, določila Biba Teržan (Teržan,
1985).
V drugem delu na podoben način obravnavam gomili III in XIV s Kapiteljske njive. Grobove
slednjih, je datiral že Borut Križ v svojem doktoratu (Križ 2018), prav tako je grobovom določil
spol ter usmeritev. Tudi tu sem grobove razdelila po skupinah glede na pridatke ter jih
primerjala s skupinami Teržanove. V obeh gomilah so se pokazale posebnosti v legi grobov,
glede na datacijo, usmeritev, spol, skupino pridatkov ter skupino keramičnega posodja. Na
podlagi vseh omenjenih podatkov, sem pri obeh skušala izluščiti tudi ožje povezave med
pokopanimi.
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2. Zgodovina in geografski oris prostora

Novomeška pokrajina leži v osrčju Dolenjske na jugovzhodnem delu Slovenije. Na vzhodu
meji na Krško ravan, na jugu na Gorjance, na zahodu pa jo omejuje potok Črmošnjičica . Na
severnem delu se stika s Suho krajino, Dolenjskim podoljem in Raduljskim hribovjem. Večina
ozemlja se nahaja med 200 in 300 m nadmorske višine, sicer pa pokrajino na vseh smereh –
razen na severovzhodu – obdajajo slemena in planote, ki ji dajejo značaj kotline. Tako kot za
večino dolenjskega prostora je tudi za novomeško pokrajino značilna zakraselost. Tla večinoma
sestavljajo apnenec, dolomit ter glina oziroma melj. Veliko je tudi površinskih nahajališč rud,
ki so v preteklosti imela velik pomen. Eden glavnih vodnih virov predstavlja reka Krka, ki se
ji na tem območju priključi še nekaj manjših pritokov. Novomeška pokrajina je lahko prehodna
in odpira prostor ob Krki naprej na vzhod proti Savi ter naprej v Podonavje. Na drugi strani je
preko Dolenjskega podolja naravno povezana z Ljubljanskim barjem (Dular, Tecco Hvala
2007, 46-57).
Na območju, kjer Krka naredi oster dvojni zavoj ter s tem tvori polotok, leži Novo mesto.
Samo na ožjem območju Novega mesta je do sedaj znanih 13 najdišč, ki segajo od kamene dobe
pa vse do srednjega veka. Naravna zaščita, rodovitnost zemlje, zadostnost vode ter lahka
prehodnost so v preteklosti omogočali kontinuirano poselitev (Križ 2016, 11). Najverjetneje še
pred letom 800 pr. n. št., je na terasi vzpetine Marof nastala utrjena naselbina. Marof leži na
severovzhodno nad srednjeveškim mestnim jedrom Novega mesta, na vrh njegove terase pa se
še danes lahko povzpnemo po isti poti. Naselbina je bila kontinuirano poseljena vse do mlajše
železne dobe (Knez 1986, 11).
S prehodom pozne bronaste dobe v starejšo železno dobo pride do sprememb, kar se še
posebno opazi v načinu pokopa. Žarne grobove postopoma nadomestijo skeletni pokopi v
gomilah. Ta način pokopa je sicer v času starejše železne dobe značilen za celotni dolenjski
prostor. (Knez 1971, 17). Gomilna grobišča se v Novem mestu nahajajo na različnih lokacijah,
vendar vseeno ostajajo v vidnem polju naselbine na Marofu (Knez 1986, 17). Nekaj posameznih
gomil zasledimo v Portovalu, na Malenškovi njivi, v Smolovi hosti, na Zagrebški cesti,
Mestnih njivah ter na Mačkovcu (sl. 1). Največji do sedaj odkriti gomilni grobišči pa poznamo
iz Kandije in Kapiteljske njive (Križ 2012, 63). Prvo se nahaja na desnem bregu reke Krke, na
območju prej znanem kot Znančeve njive. Tla so sestavljena iz
8

Slika 1: Prazgodovinska najdišča na območju novega mesta (Križ 2018, 2, sl. 1)

rdeče neprepustne ilovice imenovane tudi terra rossa (Knez 1972, 72). Celotno zemljišče je
nagnjeno proti zahodu. Grobišče je bilo v uporabi v starejši železni dobi, ko so nastale vsaj 4
rodovne gomile, ter mlajši železni dobi, ko so ponovno dominirali plani, žgani pokopi (Knez
1986, 21,22). Grobišče Kapiteljska njiva leži na levem bregu Krke, natančneje na hribu
severozahodno od mestnega jedra, tik ob prazgodovinskem utrjenem gradišču Marof. Geološko
osnovo hriba predstavlja oranžno-rumena, pogosto gruščnata in marmorirana ilovica. Gre za
zemljišče z dokaj ravno površino, ki v celoti meri preko 22.000 m2. Do začetka devetdesetih let
je bilo območje v uporabi kot njivska površina (Križ 2013, 12). S pokopavanjem so tu začeli že
v pozni bronasti dobi. O tem nam priča do sedaj izkopanih 340 žganih, žarnih grobov. Da je
9

bilo grobišče v uporabi še vse do konca mlajše železne dobe, pa nam potrjuje do sedaj odkritih
67 starejšeželeznodobnih gomil s 1159 grobovi ter 711 žganih planih srednjelatenskih grobov
(Križ 2018, 5). Najstarejši skeletni grobovi so ležali na južnem najbolj izpostavljenem in najbolj
vidnem delu Kapiteljske njive (Križ 2013, 11).

3. Arheološke raziskave
Prvo raziskovanje gomil v Novem mestu je na pobudo poklicnega kopača Jerneja Pečnika
potekalo že leta 1894. Izkopali so gomili na Marofu, najdbe pa so bile poslane v Dvorni muzej
na Dunaju. Leta 1939 je odkritje halštatskega oklepa v Kandiji močno povečalo zanimanje za
halštatsko kulturo. Vzpodbudne nadaljnja odkritja so vodila k načrtnemu raziskovanju, ki ga je
kmalu prekinila 2. svetovna vojna. Obširnejše raziskave z značajem zaščite so se odvijale med
leti 1967 in 1970 na desnem bregu reke Krke, na območju Kandije oz. Znančevih njiv. Povod
za izkopavanje je bila načrtovana gradnja stanovanjskih blokov. V štirih sezonah so poleg nekaj
keltskih grobov izkopali še štiri gomile, med njimi tudi gomili II. in III., ki sem ju vključila v
svoje diplomsko delo. Zaradi nagnjenosti zemljišča je prišlo do močnejše preperelosti in erozije
tal, kar je gomile in višje ležeče grobove v njih izpostavilo uničenju. Pri tem je imelo veliko
vpliv tudi oranje njiv (Knez 1986, 18-26).
Kar zadeva Kapiteljske njive, so šele slučajne najdbe v osemdesetih letih 20. stoletja
vzpodbudile Toneta Kneza, kustosa Dolenjskega muzeja Novo mesto, da je začel s
sistematičnimi zavarovalnimi izkopavanji. Sprva je izkopaval le posamezne grobove, po letu
1986 pa je to preraslo v vsakoletno sistematično izkopavanje, predvsem zaradi potrebe po
zavarovanju celotnega grobišča (Križ 2013, 13). Tako so leta 1991 uspeli zaustaviti kmetijsko
dejavnost in celotno območje namenili arheološkim izkopavanjem (Križ 1997, 15). Večstoletna
kmetijska obdelava ter erozijski procesi so sicer botrovali k stanjšanju plasti zemlje, ki je
pokrivala grobove. Plitveje vkopani grobovi so bili zato slabše ohranjeni ali pa so bili
popolnoma uničeni. Veliko škode je nastalo tudi v času 2. svetovne vojne, ko je bilo to območje
del novomeškega obrambnega sistema. Italijanska vojska je leta 1942 začela kopati obrambne
jarke in bunkerje, ki so ponekod potekali preko gomil in poškodovali grobove v njih. Po vojni
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so bili vojaški objekti zasuti a še danes se ponekod opazijo manjše vzpetinice, ki nakazujejo
njihov položaj (Križ 2013, 13).
V agresivni kisli ilovici, ki je osnova tal obeh najdišč, se organski ostanki navadno ne ohranijo,
zato jih tudi v grobovih večinoma niso našli. Njihova prisotnost se kaže predvsem v pasovih
različno obarvane zemlje ter njihovih odtisih na drugih predmetih. Ponekod so se drobni delci
organskih predmetov ohranili le zaradi stika z bronastimi predmeti (Križ 2013, 38-39.)
Najdbe obeh grobišč hrani Dolenjski muzej Novo mesto. Zaradi velikega števila vsi najdeni
predmeti še niso restavrirani in obdelani, kljub temu pa se muzej že od samega začetka trudi
najdišči predstaviti širši javnosti z različnimi razstavami in publikacijami. Najbolj znana je
arheološka serija Carniola Archaeologica, ki jo je Tone Knez že leta 1986 začel s svojo prvo
knjigo Novo mesto I., v kateri je predstavil izkopavanja v Kandiji. Kasneje je v seriji izšlo še
šest knjig (Novo mesto II, III, IV, V, Vi in VII), ki predstavljajo izkopavanja gomil na
območju Novega mesta. Zadnje štiri knjige je izdal Borut Križ, ki se že vrsto let ukvarja z
izkopavanji na Kapiteljski njivi. Leta 2018 je napisal tudi doktorat z naslovom Način
pokapanja starejšeg železnog doba na grobišču Kapiteljska njiva v Novem mestu, v katerem
je predstavil vseh 67 gomil ter njim pripadajoče grobove.
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4. Gomili iz Kandije

4.1. Gomila

I

Z izkopavanjem gomile I so pričeli leta 1967. Najprej so izkopali jugovzhodno in
severozahodno četrtino gomile. Zaradi pomanjkanja denarja so morali nadaljnje raziskave
opustiti do leta 1968, ko so ponovno nadaljevali z izkopavanji ter izkopali še celotno zahodno
polovico gomile.
Gomila je v premeru merila 28 metrov, v višino pa je tedaj merila še okoli 1,80 m. Vseh 30
grobov v gomili je bilo skeletnih in najverjetneje pokopanih v lesenih »krstah«. Kamnitih
grobnih konstrukcij niso odkrili pri noben od grobov. Bogatejša grobova v tej gomili
predstavljata grob 23, v katerem je bila bronasta dvogrebenasta čelada, orožje in pasna spone,
ter grob 31, ki je vseboval garnituro orožja in lepo okrašene keramične posode (Knez 1986, 66).

4.1.1. Datacija grobov

Grobove sem datirala na podlagi pridanega keramičnega posodja ter ostalih kovinskih
pridatkov. Pri tem sem si pomagala z Dularjevo študijo halštatske keramike na Dolenjskem
(Dular, 1982) ter drugo pregledno literaturo, ki temelji na podobnih gomilnih grobiščih na
Dolenjskem. Datacije grobov so le okvirne, saj je bila v mnogih grobovih pridana keramika, ki
je značilna za daljše časovno obdobje1.
Med najstarejše grobove v tej gomili sodijo grobovi I/2, I/6, I/12 in I/15 (sl. 2). Te, razen groba
I/12, vsebujejo le keramične pridatke, kar otežuje njihovo ožjo datacijo. Okvirno jih postavljam
v kačasti ali certoški horizont. Grob I/2 v ta čas postavljam glede na pridano posodje. V grobu
je bil odlomek lonca s stožčastim vratom, tipa 4, ki je značilen tako za kačasti kot certoški
horizont (Dular 1982, 25). Tudi buča tipa 2 je vezana na daljše časovno obdobje, saj se pojavlja
1

Enako velja tudi za grobove gomile II.
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že v stopnji Stična in se obdrži tudi še v certoškem horizontu (Dular 1982, 40). Narebren
fragment lončenine najverjetneje predstavlja skledo na nogi, ki jo Dular uvršča pod tip 2.
Takšne posode se na Dolenjskem pojavijo v kačastem horizontu ter se obdržijo še v negovskem
horizontu. V negovskem horizontu so redke (Dular 1982, 73). Grob je vseboval še odlomek
nedoločljivega tipa posode ter vretence.
Podobno je tudi pri grobu I/6. Ta je vseboval dva ciborija z visokim stožčastim vratom, tipa
1, ki je značilen vse od stopnje Stična pa do certoškega horizonta (Dular 1982, 44, 45). V enako
časovno obdobje sodi tudi pridana narebrena skodelica z nogo in presegajočim ročajem (Dular
1982, 64, 65). Drugih pridatkov grob ni vseboval.

Slika 2: Datacija grobov gomile I.

V grobu I/15 je bila pridana skleda s profiliranim vratom, tipa 4 , ki ni vezana na ožje časovno
obdobje. V uporabi so bile vse od stopnje Stična do negovskega horizonta (Dular 1982, 70,71).
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Odlomek profilirane noge je bil najverjetneje del ciborija, tipa 11. Te so značilni za kačasti in
certoški horizont (Dular 1982, 52).
V grobu I/12 je bil od keramičnega posodja pridan le ciborij tipa 3. Te so značilni za stopnjo
Stična in kačasti horizont. Poleg keramike, vseboval tudi druge pridatke. Sulico, kamnit brus
ter železen kavelj, ki je bil najverjetneje del bronaste pasne spone. Slednje se pojavijo v
kačastem horizontu in v so v uporabi vse do negovskega horizonta (Tecco Hvala 2012, 171).
Nobenega od omenjenih štirih grobov, na podlagi pridatkov, ne moremo z zanesljivostjo
umestiti v kačasti ali certoški horizont.
V certoški pa verjetno že sodijo grobovi I/3, I/4, I/23 in I/31. Grob I/3 v to obdobje umešča
bronasta certoška fibula tipa V (Teržan 1976, 353). Poleg so bili še fragmenti skodele in posode
s protomi na ramenu ter skleda tipa 1, ki je po Dularju značilna za horizont Stična (Dular 1982,
68).
Certoška fibula tipa V je bila pridana tudi v grob I/4. Poleg so bili še sulica, okrašena bronasta
pasna spona ter bronasti pasni jeziček z narebrenim obročkom. Slednji se pojavljajo tudi drugod
v gomilah. V Dolenjskih Toplicah v grobu II/23 , na Magdalenski gori v grobu 13/153 ter
navsezadnje tudi v Kandiji v IV/2. Vsi trije so datirani v certoški horizont (Dular 2003, 135,
136; Božič 2018, 181; Križ 2018, 182).
Takšni narebreni bronasti obročki so bili najdeni tudi v grobu I/23, precej bogatim s pridatki.
Vseboval je kar tri pasne spone, med katerimi je ena enaka sponi najdeni v grobu I/4, ena pa je
sorodna sponi, ki je bila najdena v grobu IV/3 prav tako v Kandiji. Grob IV/3 je datiran v
negovski horizont (Božič 2018, 181). V grobu I/23 je bilo tudi večje število puščičnih osti, štirih
različnih tipov. Železna puščica z dvema robovoma, ki je značilna za horizont Stična, dve
bronasti trirobi puščici, značilni za kačasti horizont, tri železne puščice z okroglim presekom,
značilne za certoški horizont, ter železna puščica s pravokotnim presekom (Dular 2003, 117,
135). Na enem mestu imamo tako »zbirko« puščic, značilnih za tri različne horizonte. Grob je
vseboval še dve sekiri. Tulasto sekiro, značilno za celotno haštatsko obdobje ter sekiro z
enostranskimi plavutmi, ki je značilna predvsem za grobove negovskega horizonta. V Novem
mestu se pojavlja že v certoškem horizontu (Tecco Hvala 2012, 115-116, 118-199). V grob je
bila pridana tudi dvogrebenasta čelada. Te se pojavijo že v kačastem horizontu in v uporabi
ostanejo še v certoškem horizontu (Dular 2003, 131,135-136). Med ostalimi pridatki sta bili še
dve sulici, stožčasta bronasta jagoda ter odlomek noge fibule, najverjetneje certoške. Od
keramičnega posodja sta bila v grobu dva ciborija tipa 10. Ciboriji tega tipa so bili v uporabi
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konec kačastega in v certoškem horizontu (Dular 1982, 52). Poleg je bila še skleda tipa 5,
katerega Dular prav tako uvršča v kačasti in certoški horizont, z redkimi izjemami v negovskem
horizontu (Dular 1982, 71). Poleg vsega naštetega so bili v grobu najdeni še fragmenti uvihane
bronaste pločevine, ki bi lahko bili deli ciste. Te so značilne za certoški in negovski horizont
(Dular 2003, 136, 344). Na podlagi vseh pridatkov, lahko grob datiramo v certoški horizont.
Zadnji grob, ki ga lahko umestimo v to obdobje je grob I/31. Sem ga uvrščata dve certoški
fibuli tipa V, ki so bile v uporabi predvsem v prvi polovici 5. stoletja, pa tudi še v
prednegovskem času (Teržan 1976, 353). V grobu so bili še sulica, tulasta sekira, obroček, nož,
bronast prstan ter prevrtana bronasta jagoda. Od keramičnega posodja so bili vanj pridana dva
ciborija tipa 1, skupaj z pokrovi, okrašenimi z bradavicami, šrafuro in punktirani trikotniki.
Držaj enega izmed pokrovov je bil v obliki živalskih glav. Držaj drugega je bil najverjetneje
enako oblikovan, vendar je bil odlomljen. Pokrovi z živalsko oblikovanimi držaji (tip 2), so
značilni predvsem za kačasti horizont. Nekoliko mlajši so v Novem mestu (Dular 1982, 78, 79).
V grobu je bila še en ciborij tipa 3 ter skleda tipa 5 (Dular 1982, 71).
Naslednjih pet grobov sodi v certoški ali negovski horizont. Grob I/16 je poleg sulice in
vretenca vseboval še jugovzhodnoalpsko živalsko fibulo, značilno za čas od druge četrtine 5.
stoletja do konca 5. stoletja (Tecco Hvala 2012, 264,265). Enak primerek fibule je bil najden
tudi v grobu IV/3, ki je bil kot že rečeno datiran v negovski horizont. V grob sta bili pridani
tudi dve bučasti posodi. Pri eni gre za tip 3, ki je značilen za certoški in negovski horizont, pri
drugi pa za tip 1, ki se prvič pojavi v horizontu Stična in se nato obdrži vse do konca halštata
(Dular 1982, 39-41). Poleg so bili še skleda tipa 1 ter skleda in skodelica, ki sta bili okrašeni z
bradavicami.
Naslednji tak grob je grob I/22. Ta je vseboval fibulo z lokom v obliki mačke. Takšen tip fibul
Guštin uvršča v čas od 2. polovice 6. st. pr. n. št. do 1. polovice 5. st. pr. n. št. V njem sta bili
tudi dve bronasti narebreni zapestnici s presegajočima koncema. Gre za tip IIIc, ki se pojavi že
v horizontu Stična, nato pa se obdrži vse do vključno certoškega horizonta (Tecco Hvala 2012,
301). V certoški horizont je datiran tudi grob IV/20, ki je vseboval enak tip zapestnic (Božič
2018, 181). V grob je bilo pridanih še sedem vretenc, ogrlica ter dva odlomka posod.
Grob I/24 je bil s pridatki precej skromen. Vseboval je dva ciborija, ki sta ohranjena le v nekaj
fragmentih. Pri prvem gre za tip 4, ki ga Dular uvršča v kačasti, predvsem pa certoški horizont.
Pri drugem je ohranjen le fragment ramena in vratu (Dular 1982, 46,47). Na podlagi
rekonstrukcije, ki jo ponuja Knez (Knez 1968, Tab. 5), gre najverjetneje za enak tip ciborija kot
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pri prvem. V grobu je bil še fragment profilirane okrogle bronaste pločevine. Pri tem bi lahko
šlo za ostanek ciste, ki grob postavlja v certoški ali negovski horizont.
Tudi grob I/27 je bil precje skromen s pridatki. V certoški ali negovski horizont ga lahko
umestimo le na podlagi ciborija tipa 3 in sklede tipa 5. Primerjavo prvemu najdemo v grobu
III/17 na Kapiteljski njivi, ki je datiran v certoški horizont (Križ, 2018, 182; 1997, 62). Skledi
z nagubanimi rameni pa lahko najdemo primerjavo v grobovih XI/21 in V/14, pri čemer je prvi
datiran v certoški, drugi pa v negovski horizont (Teržan 1976, 387). V grob je bil pridan še
manjši lonček oziroma skodelica.
Zadnji grob, ki ga uvrščam v ta čas je grob I/30. V njem je bila peresovina certoške fibule.
Najverjetneje gre za fibulo tipa XIII, ki je značilna za certoški horizont, obdrži pa se tudi še v
negovskem horizontu. Poleg je bil še pokrov tipa 4, ki se pojavlja v kačastem in certoškem
horizontu.
V negovski horizont sem datirala tri grobove. Grob I/9 v ta čas postavljajo pridana sulica in
sekira. Sulica sodi v skupino sulic, ki imajo krajši list in daljši tul ter so značilne predvsem za
negovski horizont (Tecco Hvala 2012, 127). Knez sekiro označuje kot tulasto sekiro, vendar
gre v tem primeru najverjetneje za sekiro z enostranskimi plavutmi. Poleg je bil še kos železa,
ki je verjetno ostanek pasne spone ter nož s ploščatim nastavkom. Slednji je bil v uporabi že v
certoškem horizontu, vendar je v širšo rabo prišel šele v negovskem horizontu (Teržan 1976,
387).
Grob I/14 je vseboval sulico ter dva keramični posodi. Lonec z nazobčanim rebrom na ramenu
sodi med lonce tipa 5. Lonci niso omejeni na krajše časovno obdobje, pojavljajo se tako v
starejšem kot tudi mlajšem halštatu (Kovačević 2008, 56-57, 62). Lonci tega tipa so pogosti
tudi na drugih grobiščih. V Dolenjskih toplicah imamo primer takega lonca v grobu III/22, ki
je datiran v negovski horizont (Kovačević 2008, 56-57, 62). V isti horizont je datiran tudi grob
III/34 iz Kapiteljske njive (Križ, 2018, 182; 1997, 73). Drugo posodo Knez označuje kot skledo
z bradavicami. Podobni skledi najdemo tudi na Kapiteljski njivi in sicer v grobovih III/42 in
III/51, datiranih v negovski horizont (Križ, 2018, 182; 1997, 77, 80). Na podlagi pridane
keramike ter njene primerjave z grobovi iz drugih grobišč, lahko tudi ta grob datiramo v
negovski horizont.
Tretji grob, ki sem ga datirala v to obdobje je grob I/20. V njem so bili sulica, tulasta sekira,
deli pasne garniture ter dva noža. Podobni deli pasne garniture se pojavljajo tudi v že večkrat
omenjenem negovskem grobu IV/3. Eden izmed nožev je bil zložljiv ter je imel roževinasto
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oblogo in kavelj za pripenjanje. Takšni noži se pojavijo že ob koncu certoškega horizonta, bolj
značilni pa so za naslednji, negovski horizont (Tecco Hvala 2012, 115, 116).

Grobove I/1, I/5 in I/13 sem lahko le okvirno datirala v čas od kačastega do negovskega
horizonta. V grobu I/1 so bili pridani sulica ter dve vretenci. Poleg teh so bili v grobu najdeni
še fagmenti dveh ciborijev tipa 3, dva manjša lončka oziroma skodelici ter skleda tipa 4. Sklede
tipa 4 so se pojavile že v stopnji Stična in bile nato v uporabi od kačastega horizonta naprej,
vse do konca halštata.
V grobu I/5 je bila le skleda z nogo, ki jo po Dularju uvrščamo v tip 5. Tako kot skleda tipa 4,
je tudi ta datirana v širše časovno obdobje (Dular 1982, 72,73).
Tudi grob I/13 je vseboval samo keramiko. V njem sta bili skleda tipa 4 ter skodelica s
presegajočim ročajem in narebrenim trebuhom. Slednja se prav tako kot skleda tipa 4 pojavlja
vse od stopnje Stična do certoškega horizonta. Redke se pojavljajo tudi še v negovskem
horizontu (Dular 1982, 64,65).

4.1.2. Ženski grobovi

Ženske grobove sem določila na podlagi pridatkov v grobovih. Za značilne ženske pridatke
štejemo zapestnice, fibule, steklene in jantarne jagode, vretenca ipd. V tej gomili sem ženski
spol lahko določila sedmim pokojnicam, katerih grobovi so bili vkopani po celotnem obodu
gomile (sl. 3). Eden od grobov je datiran v kačasti ali certoški horizont (I/2), eden v certoški
horizont (I/3), dva v certoški ali negovski horizont (I/22 in I/30), pri treh pa datacija ni bila
mogoča (I/8, I/11 in I/25).
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Slika 3: Ženski grobovi v gomili I.

4.1.3. Skupine pridatkov v ženskih grobovih

Ženke grobove sem glede na pridatke razvrstila v štiri skupine (sl. 4, 5). Te lahko tudi
primerjamo s skupinami, ki jih je Biba Teržan določila na podlagi gomilnih grobišč v
Podzemlju, Vačah in Stični (Teržan 1985).
V gomili I so za prvo skupino so značilne zapestnice v paru. Sem sodi grob I/22, ki leži na
zahodu gomile in je poleg zapestnic vseboval še fibulo, jantarne jagode ter sedem vretenc.
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Skupina

Značilni pridatki

Grobovi

Skupine pridatkov
(po Teržan 1985)
2. skupina

1.

2 zapestnice v paru
( + fibula, ogrlica, vretence)

v mlajšem halštatu (Podzemelj)
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2. skupina
v mlajšem halštatu (Stična in Vače)

Datacija
Certoški
ali
negovski
horizont
Gr. 3:
certoški
horizont

Gr. 8: skupina 7
v mlajšem halštatu (Stična, Vače)

2.

Fibula
(+ jagode)

3,8,30

Gr. 8:
ni datiran

Gr. 3 in 30: skupina 6
v mlajšem halštatu (Podzemelj)

Gr. 30:
certoški
ali
negovski
horizont

3.

Steklene in/ali jantarne jagode +
vretence
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7. skupina
v mlajšem halštatu (Podzemelj)

Ni datiran
Gr. 2:
kačasti ali
certoški

4.

Vretence

2,11

/

horizont
Gr. 11:
ni datiran

Slika 4: Tabela kombinacij pridatkov v ženskih grobovih gomile I.

Teržanova grobove, v katerih se pojavljajo zapestnice v parih, uvršča v 2. skupino, mlajšega
halštata tako v Podzemlju kot tudi v Vačah in Stični (Teržan 1985, 80, 92).
V naslednjo skupino sodijo trije grobovi, pri katerih je bila vodilni pridatek ena fibula. Grob
I/3 na jugu gomile in grob I/30 na zahodu gomile sta imela pridano samo fibulo. Primerjamo ju
lahko s 6. skupino v Podzemlju (Teržan 1985, 80). Grob I/8, ki je bil vkopan na vzhodu gomile,
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je poleg fibule vseboval še stekleno jagodo. V Stični in Vačah takšni grobovi spadajo v 7.
skupino (Teržan 1985, 92).
V tretjo skupino spada samo grob I/25, ki je bil vkopan na jugozahodu gomile. Vseboval je le
jagode in vretence. Grobove s temi pridatki Teržanova v Podzemlju uvršča v 7. skupino (Teržan
1985, 80).
V zadnjo skupino sodita grobova II/2 in II/11, ki sta vsebovala le vretence. Ta skupina se ne
pojavlja na najdiščih, ki jih je obravnavala Teržanova.

Slika 5: Skupine pridatkov v ženskih grobovih gomile I.
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4.1.4. Moški grobovi

Za moški spol so značilni pridatki kot so sulice, sekire, pasne spone in pasne garniture, čelade,
puščice noži, konjska oprema, šila, kamniti brusi ipd. V nekaterih grobovih so pridane še fibule,
jagode ali vretence. Moški spol sem določila desetim pokojnikom (sl. 6), ki so tako kot ženski
grobovi razporejeni po celotnem obodu gomile. En grob sodi v kačasti ali certoški horizont
(I/12), trije sodijo v certoški horizont (I/4, I/23 in I/31), eden v certoški ali negovski horizont
(I/16), ter trije v negovski horizont (I/9, I/14 in I/20). Grob I/1 je okvirno datiran v čas med
kačastim in certoškim horizontom, medtem ko grob I/10 ni datiran.

Slika 6: Moški grobovi v gomili I.
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4.1.5. Skupine pridatkov v moških grobovih

Tudi moške grobove sem glede na pridatke razdelila v štiri skupine (sl. 7, 8). V prvo skupino
sodita grobova I/23 in I/31. Oba ležita na vzhodu gomile in imata pridani dve sulici in sekiro,
ki so značilni pridatki te skupine. V grob I/23 sta bili poleg sulic pridani dve sekiri. Zraven so
bile še čelada, puščice, pasna spona in deli pasne garniture, nož, fibula ter bronasta jagoda. Grob
I/31 vseboval precej manj pridatkov. V njem so bili poleg sulic in sekire še fibule, nož, bronast
prstan in prevrtano bronasto jagodo. Grobove z dvema sulicama in sekiro Teržanova uvršča v
1. skupino v tako v Podzemlju kot tudi Vačah in v Stični (Teržan 1985, 80,84).
V 2. skupino sodijo grobovi, v katerih je bila ena sulica in ena sekira. Sem spadata grobova
I/9 in I/20. Ležita v vzhodnem in severozahodnem delu gomile. V grobu I/9 sta bila poleg
pridana še pasna spona in vretence, v grobu I/20 pa deli pasne garniture. Oba grobova sta
vsebovala še nož. Drugo skupino lahko primerjamo s skupino 3 v Vačah in Stični (Teržan 1985,
84).
Največ grobov sodi v 3. skupino. Vkopani so na severu oz. severovzhodu (I/12, I/14 in I/16)
in na jugu oz. jugovzhodu gomile (I/1 in I/4). Vsem je skupna ena sulica, poleg pa so lahko
imeli pridano še fibulo, pasno spono, kamnit brus ali vretence. Ena pridana sulica je značilna
za 4. skupino v Podzemlju v starohalštatskem obdobju (Teržan 1985, 80).
Vretence, značilnejše za ženske grobove, se tu pojavlja tudi v treh moških grobovih (I/9, I/1
in 16), ki sodijo v 2. in 3. skupino.
V zadnjo, četrto skupino sem uvrstila grob I/10, ki je bil vkopan v vzhodni del gomile in je
vseboval samo nož. Skupina je podobna 5. skupini starejšega halštata v Podzemlju (Teržan
1985, 80), le da so tam grobovi poleg noža vsebovali še druge pridatke, v grob I/10 pa je bil
samo nož.
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Skupina

Značilni pridatki

Grobovi

Skupine pridatkov
(po Teržan 1985)

Datacija

2 sulici + 2 sekiri
(čelada, puščice, nož, fibula, pasna

1.

spona, deli pasne garniture, cista,
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v mlaj. Halštatu

br. jagoda)

(Podzemelj, Vače in

2 sulici + 1 sekira
(fibule, nož, br. prstan, prevrtana

1. skupina

31

Certoški horizont

Stična)

br. jagoda)
1 sulica + 1 sekira

2.

(nož, pasna spona, pasna garnitura,

3. skupina
9,20

vretence)

v mlaj. halštatu (Vače,

Negovski horizont

Stična)
Gr. 12:
kačasti ali certoški
horizont
Gr. 4:
certoški horizont

1 sulica

3.

(+ fibula, pasna spona, kamnit

4. skupina
1,4,12,14,16

brus, vretence)

v starejšem halštatu
(Podzemelj)

Gr. 16:
certoški ali
negovski horizont
Gr. 14 :
negovski horizont
Gr. 1:
od kačastega do
negovskega
horizonta

5. skupina

4.

Nož

10

v star. halštatu
(Podzemelj),
( ta vsebuje le nož)

Slika 7: Tabela skupin pridatkov v moških grobovih gomile I.
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Ni datiran

Slika 8: Skupine pridatkov v moških grobovih gomile I.

4.1.6. Primerjava moških in ženskih skupin pridatkov

Če primerjamo ženske in moške skupine pridatkov, lahko opazimo, da se pojavljajo le na
določenih predelih gomile, z izjemo nekaterih grobov (sl. 9). Tako se na primer grobovi 1.
skupine pojavljajo le na zahodni polovici gomile. Grobovi 2. skupine so vkopani severozahodni
del in vzhodni del gomile. Izjema pri tej skupini je ženski grob I/3, ki je vkopan na jugu gomile.
V tretjo skupino sodijo grobovi na severu oz. severovzhodu gomile ter na jugu oz. jugovzhodu
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gomile. Izjema je le grob I/25, ki leži na jugozahodu gomile. Grobovi četrte skupine ležijo na
vzhodni polovici gomile.

Slika 9: Skupine pridatkov pri moških in ženskih grobovih v gomili I.
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4.1.7. Kombinacije keramičnega posodja

Keramično posodje sem razdelila v osem skupin (sl. 10, 11), glede na njihovo število in
velikost. Med večje posode pri tem spadajo večji lonci z nogo ali brez, ciboriji ter buče. Med
manjše posode pa sodijo razni manjši lončki, skodelice, sklede ter latvice2. Za prvo kombinacijo
je značilna 1 večja posoda. V tej gomili je bila pridana v moški grob I/12 ter v grob I/28,
kateremu spol ni določen. Prvi leži na jugovzhodu gomile, drugi pa na jugu oz. jugovzhodu
gomile. Za naslednjo kombinacijo je značilna 1 manjša posoda. Pojavi se samo v grobu I/5, ki
leži na jugu gomile in nima določenega spola.

Slika 10: Skupine keramičnega posodja v grobovih gomile I.

2

Enako velja tudi pri vseh nadaljnjih gomilah.
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Kombinacijo 1 večje in 1 manjše posode je vsebovalo največ grobov. Na severu oz.
severovzhodu moški grob I/14 in grob I/15, kateremu spol ni bil določen. Na jugu oz.
jugozahodu ženska grobova I/3 in I/25, na vzhodu pa v ženskem grobu I/8.
Četrta skupina posodja se pojavi le v grobu I/27, ki nima določenega spola in leži na
jugozahodnem delu gomile.
V peto skupino, za katero so značilne 2 večje in 1 manjša posoda, spada ženski grob I/2 na
jugovzhodu gomile, grob I/6, kateremu spol ni določen ter na južnem delu gomile, ter moški
grob I/31 na jugozahodnem delu gomile.
Več večjih posod (skupina 6) se pojavlja v grobovih I/21 in /24, ki ležita na vzhodu gomile in
nimata določenega spola ter v moškem grobu I/4 na jugu gomile.
Več manjših posod je bilo najdenih le v ženskem grobu I/11 in v grobu I/13 na severnem delu
gomile, kateremu spol ni določen.
Za zadnjo skupino je značilno večje število posod, tako večjih kot manjših. Sem spadajo moški
grobovi I/1, I/16 in I/23.

Skupine keramičnega posodja
7
6
5

Število grobov

4
3
2
1
0
Kačasti ali certoški
horizont

Certoški horizont

Certoški ali negovski
horizont

Negovski horizont

Od kačastega do
Nedatirani grobovi
negovskega horizonta

Datacija grobov
1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5. skupina

6. skupina

7. skupina

8. skupina

Slika 11: Skupine keramičnega posodja v posameznih obdobjih
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Brez keramike ali le fragmenti

4.2. Gomila II.
Gomilo II, katere položaj se je kazal že na površju, so izkopali leta 1969. Tako kot vse druge
gomile iz tega najdišča so tudi to izkopali po enaki metodi. Razdelili so jo na štiri četrtine z
vmesnimi profili, nato pa pričeli s kopanjem v jugozahodnem delu gomile, od koder so pomikali
naprej v smeri urinega kazalca. Omenjena vmesna pasova so izkopali oziroma raziskali na
koncu, po izkopu vseh četrtin (Knez 1986, 25).
Gomila, ki je bila precej sploščena, je v premeru merila 27 metrov, okoli nje pa ni bilo najdenih
sledov morebitnega kamnitega venca. Odkrili so 22 skeletnih grobov, v krogu vkopanih v obod
gomile. Centralnega groba gomila ni imela. Prav tako niso našli grobov na zahodnem delu
gomile, za katere se domneva, da so bili uničeni z oranjem. Gomila II je sicer vsebovala tri
bogate grobove, med katerimi izstopa ženski grob (III/3), v katerem je bil tudi zlat diadem
(Knez 1986, 75).

4.2.1. Datacija grobov

V gomili II sem izmed 22 grobov datirala 17 grobov (sl. 12). Med najstarejše sodijo grobovi
II/1, II/13 in II/22. Prvi je vseboval večje število posodja. Fragment noge posode, fragment
latvice ter dva manjša lončka oziroma skodelici so tipološko težko določljivi. Skledi z
nagubanimi rameni tipa 2 (z nogo) in tipa 5 (brez noge), grob umeščata v kačasti ali certoški
horizont. V njem so bili še ostanki sulice, dve vretenci, dva glinena čepka in fragmenti
zakrivljenega paličastega železa.
V grobu I/13 sta bila najdena le ogrlica in fragment lonca s stožčastim vratom tipa 4. Slednji
je značilen za kačasti in certoški horizont (Dular 1982, 25).
Tudi tretji grob, grob I/22, sodi v ta čas. V njem je bil prav tako lonec s stožčastim vratom tipa
4, skleda tipa 5 ter buča tipa 1. Buče tega tipa se pojavijo že v stopnji Stična, vendar so takrat
še redke. Bolj pogoste so kasneje v kačastem in certoškem horizontu. Poleg keramike je grob
vseboval še dve ogrlici, eno iz jantarnih in drugo iz steklenih jagod.
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Slika 12: Datacija grobov gomile II.

V certoški horizont spadata dva grobova. Grob I/8 sta v to obdobje datirala že Gabrovec in
Teržanova (Gabrovec, Teržan 2010, 182). V njem sta bili dve fibuli. V prvem primeru gre za
bronasto rtasto fibulo tipa VII, ki se pojavi na prehodu iz kačastega v certoški horizont in se
nato obdrži do konca tega obdobja (Ogrin 1998, 125). V drugem pa gre za certoško fibulo tipa
V, ki je značilna za certoški in negovski horizont (Teržan 1976, 353). Tudi dve masivni bronasti
narebreni zapestnici, tipa IVc, sodita v to obdobje. Votla, prečno nažlebljena bronasta
zapestnica, tipa V5, se pojavi že v stopnji Stična. V času kačastega horizonta je redka, nato pa
se razmahne spet v certoškem horizontu. Za negovski horizont ni več značilna. K pokojnici sta
bili pridani še dve bronasti, nesklenjeni, narebreni nanožnici, tipa IIIb. Te so bile v uporabi
skoraj ves mlajši halštat. Pojavile so se že v stopnji Stična, nato pa so se obdržale vse do
certoškega horizonta. V Novem mestu tudi še v negovskem horizontu (Tecco Hvala 2012, 306309, 320). V grobu so bili še dve jantarni ogrlici, dve vretenci, dva kosa amorfnega železa,
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košarasti obeski ter dva ciborija tipa 3. Ne smemo pozabiti še na pridan diadem iz tanke zlate
pločevine, ki kaže na višji status pokojnice.
Tudi grob II/19 je bil bogat s pridatki. V to obdobje ga uvrščajo predvsem štiri certoške fibule,
tipov II, V in XIII. Najstarejši med njimi je tip II, ki ga Teržanova umešča v čas kačastega in
certoškega horizonta (Teržan 1976, 361). Poleg sta bili pridani še dve bronasti votli zapestnici
tipov V5 in V2, ter dve masivni bronasti narebreni nanožnici tipa IIIa. Tako zapestnice tipa II
kot tudi nanožnice tipa IIIa, se pojavijo že v horizontu Stična, najbolj pogoste pa so v kačastem
in certoškem horizontu (Tecco Hvala 2012, 301, 318). Grob je vseboval še bronast scepter, dve
ogrlici, sedem vretenc, bronasto cedilo ter kos amorfnega brona. Od keramičnega posodja so
bili vanj pridani skleda z nogo, tipa 1 in dva ciborija s pokrovi, tipa 10. Ciboriji tega tipa se
pojavijo v kačastem horizontu in so nato značilni predvsem za certoški horizont. Redki primerki
so datirani v negovski horizont (Dular 1982, 51,52). Pokrovi sodijo pod tip 3 in so v uporabi od
stopnje Stična do vključno certoškega horizonta (Dular 1982, 79,80). Na podlagi vseh pridatkov
tako lahko grob upravičeno umestimo v certoški horizont.
Pet grobov sodi v certoški ali negovski horizont. Grob II/4 v ta čas postavljata dve certoški
fibuli tipa XIII. Poleg je imel pridani še dve sulici, dve tulasti sekiri, bronast obroček, stekleno
jagodo ter kamnit brus. Od keramičnega posodja je vseboval ciborij tipa 3, ter lonec tipa 5, ki
je značilen zako za starejši kot tudi mlajši halštat (Dular 1982, 31).
Tudi grob II/7 je uvrščen v certoški ali negovski horizont na podlagi pridane certoške fibule
tipa XIII. V njem so bili še bronasto ušesce, kos ploščatega železa, lonec s štirimi ročaji, dva
ciborija ter še nekaj odlomkov lončenine. Ciboriju tipa 3 je pripadal še pokrov tipa 1, ki je se
pojavlja že v stopnji Stična, bolj pogost pa je v kasnejših obdobjih, v Novem mestu predvsem
v certoškem horizontu (Dular 1982, 78). Drugi ciborij spada pod ciborije tipa 4. Datacija teh je
precej težavna. Kot pravi Dular, bi se ciboriji tega tipa lahko pojavljali že v kačastem horizontu,
bolj zanesljivo pa so bili v uporabi v certoškem horizontu. To datacijo postavlja na podlagi tega
groba in groba II/17, ki ju kot kaže umešča v certoški horizont (Dular 1982, 46,47).
Grob II/9 je tako kot prejšnja dva grobova vseboval fibuli tipa XIII, zraven so bili pridani še
dve sulici, dve sekiri, nož, kamnit brus, deli pasne garniture ter železna pravokotna pasna spona
z bronastimi zakovicami, ki jo Tecco Hvala označuje kot pridatek bogatejših grobov (Tecco
Hvala 2012, 169). Grob je vseboval tudi dve bikonični posodi z nogo in tremi prevrtanimi
ročaji, skledo tipa 5 ter nekaj drugih lončenih fragmentov.
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Grob II/15, ki ga prav tako ne moremo z zanesljivostjo datirati v certoški ali negovski horizont
je od keramičnega posodja vseboval, le majhen kroglast lonček ter skledo tipa 5. Poleg sta bila
še dva bronasta narebrena obročka ter obroček z bradavicami, ki se pojavlja tako v certoških
kot tudi negovskih grobovih. Kot primer lahko vzamemo certoški grob II/23 iz Dolenjskih
Toplic ter negovski grob IV/3 iz Kandije. Grob je vseboval še dve ogrlici (jantarno in stekleno),
vretence ter bronasto votlo zapestnico tipa V2.
V že prej omenjeni grob II/17 je bilo pridano le keramično posodje. Ciborij tipa 4, ter buči tipa
1 in 3. Tip 3 je značilen tako za certoški in negovski horizont (Dular 1982, 41).
V negovski horizont sem datirala naslednjih 5 grobov. Grob II/2 v ta horizont postavljata
certoški fibuli tipa XII. Tip velja za poslednjo halštatsko izvedbo certoških fibul. V Dolenjskih
Toplicah se takšna fibula pojavi v grobu XIII/4, ki je datiran v zaključno fazo negovskega
horizonta (Tecco Hvala 2007, 371). Tudi fibula iz groba IV/16 je datirana v ta horizont (Božič
2018, 181). V grobu je bila še tretja fibula, od katere se je ohranili le obloga iz sive steklene
paste. Fibule s stekleno oblogo so značilne predvsem v ženskih grobovih v horizontu Stična,
pojavljajo pa se tudi kasneje. Pokojnice, ki h katerim so bile pridane, naj bi bile višjega statusa
(Tecco Hvala 2012, 230). V grobu II/2 je bil pokopan moški. V njem so bile tudi štiri narebrene
zapestnice tipa IVa, ki so značilne predvsem za ženske grobove certoškega horizonta (Tecco
Hvala 2012, 308), votla zapestnica tipa V5 ter ogrlica. Med tipično moške pridatke groba pa
štejemo pridano sulico, fragmente dveh okrašenih pasnih spon ter obročke in druge dele pasne
garniture. Zadnji so bili najdeni tudi v negovskem grobu IV/3. Keramičnega posodja v grobu
ni bilo.
Grob II/5 prav tako v negovski horizont uvršča fibula. V tem primeru bronasta fibula s konjsko
glavo, ki je značilna predvsem za ta horizont (Teržan 1976, 390). Poleg so bili še okrašena
bronasta pasna spona, sulica, tulasta sekira, obroček z bradavicami ter nekaj odlomkov
lončenine.
V grob II/6 je bila pridana tulasta sekira z ušescem, nož in deli pasne garniture, med katerimi
so bili tudi nažlebljeni obročki. Ti so bili najdeni tako v grobovih certoškega (grob II/23 v
Dolenjskih Toplicah) kot tudi negovskega horizonta (grobova III/47 in XIV/41 na Kapiteljski
njivi). Od keramičnega posodja sta bili v grob pridani dve skledi z nogo in narebrenimi rameni,
tipa 2 ter ciborij tipa 10. Sicer grob v negovski horizont postavlja bronasta situla. Okrašena je
le z enim figuralnim pasom, ki ga spremlja ponavljajoči se rastlinski okras. Tako okrašene situle
so značilne na prehodu iz 5. v 4. st. pr. n. št. (Križ 2012, 61).
31

Naslednji negovski grob je grob II/11. Vanj so bile pridane dve certoški fibuli tipa X, ki je
značilen za starejšo fazo negovskega horizonta (Teržan 1976, 331, 392), dve glinasti vretenci
ter zvončasti obeski. Poleg sta bila še en večji in manjši lonec z nogo, latvica ter buča tipa 1.
Zadnji grob, ki sem ga datirala v negovski horizont je grob II/14. V njem sta bili certoški fibuli
tipa XIII, nož, vretence, skleda z nogo tipa 1 ter lonec tipa 7, ki je značilen za negovski horizont
(Dular 1982, 32,33).
Grob II/21 sem lahko datirala le okvirno v čas od kačastega do vključno negovskega horizonta.
Vseboval je dve sulici, nož, jagode, skledo tipa 4 ter skledo tipa 2, ki je značilna predvsem za
kačasti horizont (Dular 1982, 68 -69).
Omeniti moram še grob II/3. Gre za žgan grob, ki je bil kot navaja Knez, naknadno vkopan v
gomilo. V njem so bili pridatki značilni za halštatsko in latensko obdobje (Knez 1986, 26). Pod
prvo štejemo 4 sulice, dve tulasti sekiri, del bronastega pasnega jezička z bradavičastim
obročkom ter skodela s presegajočim ročajem ter nagubanimi rameni, ki je pogosta v kačastem
in certoškem horizontu (Dular 1982, 64,65). Med latenske pridatke sodijo pravokotna ščitna
grba z rebrom na sredini, del železne verige (del pasne garniture) ter bogato okrašen lonec.

4.2.2. Ženski grobovi

V gomili sem ženski spol lahko določila 11 pokojnikom (sl. 13). Čeprav je bil del gomile
uničen, lahko opazimo, da se ženski grobovi pojavljajo predvsem na vzhodni polovici gomile.
Le grob II/7 sega že nekoliko v zahodno polovico. Dva grobova sta datirana v kačasti ali
certoški horizont (II/13 in II/22), dva v certoški horizont (II/8 in II/19), dva v certoški ali
negovski horizont (II/7 in II/15) ter dva v negovski horizont (II/11 in II/14). Trije grobovi niso
datirani (II/10, II/12 in II/20).
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Slika 13: Ženski grobovi v gomili II.

4.2.3. Skupine pridatkov v ženskih grobovih

Ženske grobove gomile II sem umestila v 6 skupin (sl. 14, 15). Za prvo skupino sta tako kot
pri gomili I, značilni zapestnici v paru, vendar pa se tu poleg pojavita še dve nanožnici. Tako
grob II/8 kot grob II/19 sta poleg zapestnic in nanožnic vsebovala še fibule v paru, ogrlice v
paru ter vretenca. Grob II/8 je vseboval še diadem, bronast obesek ter dva kosa amorfnega
železa. V grobu II/19 pa so bili še scepter, bronasto cedilo in 1 kos amorfnega brona. Grobove,
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ki so poleg zapestnic v paru vsebovali še nanožnici, Teržanova umešča v 1. skupino, tako v
Vačah kot tudi v Stični (Teržan 1985, 92). Grobova ležita na severovzhodni in jugovzhodni
četrtini gomile.

Skupine
Skupina

Pridatki

Grobovi

pridatkov

Datacija

(po Teržan 1985)
2 zapestnici

1.

(+ 2 nanožnici, fibule v paru +

1. skupina
8, 19

ogrlice v paru + vretenca)

2.

3.

1 zapestnica
( + jagode, vretenca, obročki,…)

2 fibule
( + obeski, vretenca, nož)

v mlaj. halštatu
(Vače, Stična)
5. skupina

15

v mlaj. halštatu
(Vače, Stična)

1 fibula

11, 14

v star. halštatu

6.

Steklene in/ali jantarne jagode

Vretence

negovski horizont

Negovski horizont

(Podzemelj)

7

v star. halštatu
(Podzemelj),

5.

Certoški ali

5. skupina

6. skupina

4.

Certoški horizont

13, 22

/

10, 12, 20

/

Certoški ali
negovski horizont
Kačasti ali
certoški horizont
Grobovi niso
datirani

Slika 14: Tabela skupin pridatkov v ženskih grobovih gomile II

V drugo skupino sodi grob II/15, ki ga lahko primerjamo z grobovi 5. skupine v Vačah in
Stični (Teržan 1985, 92). V njem je bila pridana ena zapestnica, poleg pa so bili še štiri ogrlice,
vretence in trije obročki. Ležal je na vzhodu gomile.
Tretjo skupino sestavljata grobova II/11 in II/14, ki sta vsebovala dve fibuli. Prvi je poleg
vseboval še dve vretenci in zvončaste železne obeske, ki so bili verjetno del pasne garniture. V
drugem sta bila poleg fibul, pridana še nož in vretence. Vkopana sta bila v severovzhodnem in
jugovzhodnem delu gomile. Grobovi z dvema fibulama so se pojavljali v starejšem halštatu v
Podzemlju, Teržanova pa jih uvršča v 5. skupino (Teržan 1985, 80).
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Četrta skupina je podobna prejšnji le da je tu pridana le ena fibula. Skupina je enaka 2. skupini
gomile I ter 6. skupini v Podzemlju, v starohalštatskem obdobju. V tej gomili vanjo sodi le grob
II/7, ki je ležal na severu gomile.
Grobova II/13 in II/22 sta vsebovala le jantarne in steklene jagode. Prvi je bil vkopan v
notranjem krogu grobov na vzhodu gomile, drugi pa na jugu gomile. Spadata v peto skupino,
katera se na drugih najdiščih ne pojavlja.
Prav tako se drugod ne pojavlja naslednja skupina, skupina 6. Sem sodijo grobovi II/10, II/12
in I/20, ki so vsebovali le vretenca. V grobu II/10 so bili še fragmenti bronaste pločevine, ki so
bili najverjetneje ostanki neokrašene situle. Vkopan je bil v južni del gomile, medtem ko sta
bila grobova II/12 in II/20 vkopana v vzhodni del gomile.

Slika 15: Skupine pridatkov v ženskih grobovih gomile II.
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4.2.4. Moški grobovi

Moški spol sem v tej gomili določila osmim pokojnikom (sl. 16). Skupina šestih je vkopana
na jugu gomile, grobova II/6 in II/9 pa sta bila vkopana na severozahodu in jugovzhodu gomile.
Tudi pri moških grobovih lahko slutimo, da so bili vkopani predvsem v zahodno polovico
gomile. Žal tega ne moremo zanesljivo vedeti saj je bil, kot že rečeno, zahodni del gomile
uničen. En grob je datiran v kačasti ali certoški horizont (II/1), dva v certoški horizont ali
negovski horizont (II/4 in II/9) in trije v negovski horizont ( II/2, II/5 in II/6). Moški grob II/3
je datiran v latensko obdobje. Grob II/21 pa je le okvirno datiran v čas od kačastega do
negovskega horizonta.

Slika 16: Moški grobovi v gomili II.
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4.2.5. Skupine pridatkov v moških grobovih
Moške grobove sem v tej gomili razdelila v 5 skupin (sl. 17, 18). Prva skupina je enaka prvi
skupini gomile I. Grobovi te skupine so vsebovali dve sulice in dve sekire, poleg pa so bili
lahko še pridani deli pasne garniture, fibule, obročki, jagode ali kamnit brus. Grob II/3 je
vseboval še ščitno grbo, grob II/9 pa prevrtano bronasto jagodo z železnim jedrom. Primerjava
tej skupini je kot že rečeno skupina 1 na vseh treh najdiščih, ki jih obravnava Teržanova.

Skupina

Pridatki

Grobovi

Skupine pridatkov
(po Teržan 1985)

Datacija
Gr. 4 in 9:

2 sulice + 2 sekiri

1.

( + deli pasne garniture, fibule,

3,4,9

obročki, jagode, kamnit brus)

1. skupina

certoški ali

v mlajšem halštatu

negovski

(Podzemelj, Vače in

horizont

Stična),
Gr. 3: latensko
obdobje
2. skupina

2.

2 sulice ( + nož, jagode)

21

v mlajšem halštatu
(Podzemelj, Vače in
Stična)

1 sulica + sekira

3.

( + fibule, pasna plošča,

3. skupina
5

obročki,…)

v mlajšem halštatu
(Vače, Stična)

Od kačastega
do negovskega
horizonta

Negovski
horizont
Gr. 1: kačasti

1 sulica

4.

( + fibule, deli pasne garniture,
nož, jagode, zapestnice, pasna

4. skupina
1,2

v mlajšem halštatu
(Podzemelj)

plošča, vretenca…)

ali certoški
horizont
Gr. 2: negovski
horizont

1 sekira

5.

( + deli pasne garniture, nož,

4. skupina
6

obročki, situla)

v mlajšem halštatu
(Vače, Stična)

Slika 17: Tabela skupin pridatkov v moških grobovih gomile II.
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Negovski
horizont

V drugo skupino sodi grob II/21 na jugu gomile, ki je vseboval dve sulici brez sekire, zraven
pa so bili še nož in jagode. Grobove, v katerih sta bili značilni dve sulici, je Teržanova umestila
v 2. skupino v Podzemlju, Vačah in Stični (Teržan 1985, 80,84).
V tretjo skupino sem uvrstila grob II/5, ki prav tako leži na jugu gomile. Vanj sta bili pridani
sulica in sekira, ki sta glavna pridatka te skupine. Poleg so bile pridane še fibule, pasna plošča
in obročki. V Vačah in Stični Teržanova to skupino opredeljuje kot tretjo (Teržan 1985, 84).
V četrto skupino sodita grobova II/1 in II/2, ki sta prav tako del južne skupine moških grobov.
Kot vodilni pridatek skupine sta vsebovala eno sulico. V grobu II/2 so bili pridani še pasna
garnitura, pasna plošča, nož, jagode, zapestnica in vretence. V grobu I/1 je bilo poleg sulice le
še vretence. Takšni grobovi se pojavljajo v Podzemlju v mlajšem halštatu in prav tako spadajo
v 4. skupino (Teržan 1985, 80).

Slika 18: Skupine pridatkov v moških grobovih gomile II.
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V zadnjo skupino sodi grob I/6, ki je bil vkopan na severozahodu gomile. Kot vodilni pridatek
je vseboval eno sekiro, zraven pa so bili še deli pasne garniture, nož, obročki in situla. Grobovi
z eno sekiro v Vačah in v Stični, po Teržanovi sodijo v 4. skupino.

4.2.6. Primerjava ženskih in moških skupin pridatkov

Tudi pri gomili II lahko opazimo, da so grobovi nekaterih skupin vkopani v isti predel gomile
(sl. 19). Grobovi prve skupine supine se pojavljajo na južni polovici gomile, z izjemo ženskega
groba II/19, ki je vkopan v severnem delu. V drugo skupino sodita le dva grobova. Moški grob

Slika 19: Skupine pridatkov pri moških in ženskih grobovih gomile II.
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II/23 na jugu gomile ter ženski grob II/15 na vzhodu gomile. Tretjo skupino sestavljajo trije
grobovi ki so vkopani na jugu (II/5), jugovzhodu (II/11) in severovzhodu (II/14) gomile. Dva
grobova 4. skupine ležita na jugu oz. jugozahodu gomile, medtem, ko en grob leži na severu
oz. severozahodu. Grobovi 5. skupine so med seboj oddaljeni. Eden leži na severu oz.
severozahodu gomile, drugi na jugu oz. jugovzhodu gomile, tretji pa leži v notranjem krogu
grobov na vzhodu gomile. Šesta skupina je omejena le na jugovzhodno četrtino gomile. Trije
grobovi na severovzhodu gomile so vsebovali le keramično posodje (II/16, II/17) ali pa so bili
prazni (II/18).

4.2.7. Skupine keramičnega posodja v grobovih

Tudi v gomili II sem grobove razdelila glede na pridano keramično posodje (sl. 20, 21). V
prvo skupino, za katero je značilna 1 večja posoda, sodita grobova II/13 in II/20. V drugo
skupino sodi le grob II/10, ki je vseboval le eno manjšo posodo. Eno večjo in eno manjšo posodo
sta vsebovala grobova II/14 in III/3. Grob II/6 je vseboval 1 večjo in dve manjši posodi, kar ga
uvršča v 4. skupino. Dve večji in 1 manjšo posodo vsebujejo grobovi 4 grobovi. To so grobovi
II/9, II/19, II/21 in II/22. V šesto skupino sodi pet grobov, ki vsebujejo več večjih posod (II/4,
II/7, II/8, II/12 in II/17). Za šesto skupino je značilnih več manjših posod. Sem spadata grobova
II/1 in II/15. V zadnjo skupino sodi le grob II/11, ki vseboval tako več večjih kot tudi več manjši
posod. Skupine posodja v tej gomili niso omejene le na en del, temveč so razprostranjene preko
celotne gomile.
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Slika 20: Skupine keramičnega posodja v grobovih gomile II.

Skupine keramičnega posodja
4

Število grobov

3

2

1

0
Kačasti ali certoški Certoški horizont
horizont

Certoški ali
Negovski horizont
negovski horizont

Od kačastega do Naknadno vkopan Nedatirani grobovi
negovskega
latenski grob
horizonta

Datacija grobov
1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5. skupina

6. skupina

7. skupina

8. skupina

Slika 21: Skupine keramičnega posodja v posameznih obdobjih.
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Brez keramike ali le fragmenti

5. Gomili s Kapiteljske njive

5.1. Gomila III
K izkopavanju gomile III, ki v tistem času ni bila več vidna na površini, so leta 1991 pritegnili
rezultati izkopavanj iz leta 1990, ko so odkrili prva dva grobova (III/1 in III/2). V letu 1991 so
odkrili naslednjih 16 grobov, nato pa leta 1992 raziskali še preostali del gomile. Gomila III
okroglega tlorisa, ki je v premeru merila 22 – 24 metrov, je bila nasuta na južni del platoja
Kapiteljske njive. Pripisujemo ji 56 skeletnih grobov, poleg tega pa je gomila pokrivala še vsaj
deset žganih grobov iz časa kulture žarnih grobišč (Križ 1997, 19). Skeletni grobovi so bili
večinoma vkopani na obodu gomile, le nekaj jih je pozicioniranih bližje središču gomile.
Centralnega groba gomila ni imela. Na južnem delu, kjer teren pada, je koncentracija grobov
večja. Pokojni so bili pokopani v lesenih konstrukcijah, najverjetneje krstah. O tem nam pričajo
rjavo-črni pasovi gline, ki so se kot ostanki krst ohranili na dnu grobov. Velikost ter globina
grobov variirata (Križ 1997, 36).
Strelski jarek, izkopan v času 2. svetovne vojne je potekal tudi preko gomile III, v loku od
severa proti jugovzhodu, ter s tem poškodoval vsaj sedem grobov. Od njega se je nato odcepil
še en krak proti jugu. Jarek je v večini primerov posegal vse do ali celo preko globine grobov,
s čimer je uničil njihovo vsebino. Grobovi, ki niso bili vkopani v sterilno osnovo pač pa v plašč
gomile, so bili večinoma uničeni z oranjem (Križ 1997, 19). Med 56 odkritimi grobovi sta tudi
dva bogatejša, t.i. knežja grobova (III/12 in III/22), ki sta vsebovala bogate kovinske pridatke
(Križ 1997, 24).

5.1.1. Datacija

V gomili je med 56 grobovi datiranih 39 grobov (sl. 22). Najstarejši grob v gomili predstavlja
ženski grob III/9, ki ga je Križ datiral v stopnjo Stična (Križ 2018, 180). Grob se je nahajal na
vzhodni polovici gomile. Poškodovala sta ga mlajša grobova III/8 in III/12, zato meja groba ni
bila več določljiva. V kačasti horizont spada skupina petih grobov, ki tvorijo manjši krog na
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spodnji, južni polovici gomile (Križ 2018, 180-182). To so grobovi III/1, III/3, III/22, III/38 ter
grob III/6 a,b, pri katerem gre najverjetneje za dvojni grob. Ker sta bila grobova III/6 a in III/6
b poškodovana, ju ob izkopavanju natančno niso mogli ločiti. V polnilu obeh grobnih jam so
raztreseno ležali odlomki vsaj štirih keramičnih posod (Križ 1997, 55,56). V certoški horizont
je datiranih največ grobov – osemnajst. Grobovi se pojavljajo po celotnem območju gomile,
vendar jih je mnogo več na vzhodni polovici gomile. Najmlajši grobovi gomile III, spadajo v
negovski horizont. Z izjemo grobov III/4 in III/26, vseh ostalih 13 grobov leži na zahodni
polovici gomile. S koncem tega horizonta se je pokopavanje v tej gomili zaključilo (Križ 2018,
180-182).

Slika 22: Datacija gomile III (po Križu 2018, 180-182)
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5.1.2. Smer pokopa

Usmerjenost pokojnikov, je bila glede na lego pridatkov v grobovih določena 34. grobovom
(Križ 2018, 27, 182). Pri tem se je izrisala zanimiva slika (sl. 23). Grobovi na severni polovici
gomile so usmerjeni v smeri urinega kazalca. Grobovi južne polovice gomile pa so usmerjeni
v nasprotni smeri urinega kazalca. Meje med obema skupinama sicer niso natančno določene
oz. se nekoliko prekrivajo na vhodnem in zahodnem delu gomile. Tako najdemo na vzhodni
Fani grobova III/7 in III/11, ki sta bila usmerjena v smeri urinega kazalca, med grobovi, ki so
že usmerjeni v nasprotno smer. Podobno je tudi pri grobu III/49, ki leži na severozahodni strani
gomile, vendar je usmerjen v nasprotno smer urinega kazalca. Z usmeritvijo nekoliko izstopa
grob III/38, ki leži na južnem delu gomile, vendar ne sledi usmeritvi sosednjih grobov in je
usmerjen v smeri ure (Križ 2018, 180-182).

Slika 23: Smer pokopa v gomili III (po Križu 2018, 180-182) .
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5.1.3. Ženski grobovi

Med 47 grobovi, je bil ženski spol določen 31 pokojnicam (sl. 24). Značilen zanje je tako kot
pri drugih gomilah, pridan nakit kot so zapestnice, nanožnice, fibule, ogrlice, lasni obročki, ipd.
Med ženske grobove spadajo tudi grobovi z vretenci. Slednji se v tej gomili ne pojavljajo v
moških grobovih. Ležali so preko celotnega oboda gomile. Med ženske grobove, kot najstarejši
spada že prej omenjeni grob III/9, ki je datiran v stopnjo Stična. V naslednjo stopnjo sodita dva
grobova, grob III/3 in grob III/38. Največ ženskih grobov (12) je datiranih v certoški horizont.
Osem grobov pa spada v negovski horizont. Preostalih osem ženskih grobov ni bilo mogoče
datirati (Križ 2018, 180-182).

Slika 24: Ženski grobovi v gomili II (po Križu 2018, 180-182).
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5.1.4. Kombinacije pridatkov v ženskih grobovih

Pri gomili III sem pridatke ženskih grobov razdelila v 6 skupin (sl. 25, 26). V prvo skupino
spadajo grobovi, v katerih so bile zapestnice v parih, poleg njih pa so bile lahko pridane še
nanožnice v parih, fibule, steklene in/ali jantarne jagode, vretenca, ipd. Sem sodijo štirje ženski
grobovi. Grobova III/7 in III/11 ležita v vzhodnem delu gomile in sta datirana v certoško
stopnjo. Grobova III/19 in III/16 b, datirana v negovski horizont, sta ležala v severnem in
jugovzhodnem delu gomile. Grobovi z zapestnicami spadajo pod 1. skupino, grobovi, ki so
imeli pridani še dve nanožnici pa sodijo v 2. skupino mlajšega halštata v Vačah in Stični.
V drugo skupino sodijo grobovi z eno zapestnico, poleg katere so bile lahko še fibule, steklene
in/ali jantarne jagode, vretenca... Grobova III/4 in III/5 ležita na vzhodni polovici gomile in sta
datirana v negovski in certoški horizont. Grob III/41, ki ga prav tako uvrščam v to skupino pa
leži na južnem delu gomile in je datiran v negovski horizont. Druga skupina je enaka skupini
5, v Stični in Vačah.
Pet grobov tvori naslednjo, trejo skupino. V tej skupini grobovi vsebujejo eno fibulo, zraven
pa so lahko bila še vretenca, steklene in/ali jantarne jagode in obročki. Trije grobovi ležijo na
severozahodnem (III/20 in III/54) in zahodnem delu gomile (III/50), dva pa na južnem (III/46)
in jugovzhodnem delu gomile (III/28). Vsi grobovi razen groba III/54, so datirani v certoški
horizont. Grob III/54 je datiran v negovski horizont. Grobovi, ki poleg fibule vsebujejo še druge
drobne pridatke, v Vačah in Stični sodijo v 10. skupino (Teržan 1985, 92).
V četrto skupino spadajo grobovi, v katerih so bile jantarne in/ali steklene jagode ter vretence.
Štirje so vkopani na zahodnem delu gomile. Pri tem je eden datiran v certoški horizont (III/36),
dva pa v negovski horizont (III/34 in III/49). Grob III/44 ni datiran. Grobovi III/38, III/3 in
III/10 so ločeni od te skupine in so vkopani na južnem, jugovzhodnem in severovzhodnem delu
gomile. Grobova III/3 in III/38 sta datirana v kačasti horizont, grob III/10 pa v certoški horizont.
Grobovi s takšnimi pridatki, v mlajšem halštatu v Podzemlju, sodijo v 7. skupino.
Za peto skupino so značilni grobovi, ki so vsebovali le steklene ali jantarne jagode. V tej
gomili so se takšni grobovi nahajali v dveh »skupinah«, na severnem in južnem delu gomile,
en sam grob pa je bil vkopan v vzhodni del gomile (III/9). V južni skupini noben od grobov ni
datiran (III/29, III/32, III/48 in III/53). Izjema je grob III/55, ki je datiran v certoški horizont.
Severno skupino sestavljajo trije grobovi (III/2, III/18 in III/23). Datiran je le grob III/23 in
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Skupina

Pridatki

Grobovi

1.

Datacija

1. Skupina
7

v mlajšem halštatu
(Vače, Stična)

(+ 2 ogrlici, vretence)

2. skupina

Zapestnice v paru (+
steklene in/ali jantarne

(po Teržan 1985)

Gr. 7:

Zapestnice v paru +
nanožnice v paru

Skupine pridatkov

11,16 b, 19

jagode, fibula, vretence)

v mlajšem halštatu
(Podzemelj, Stična in
Vače)

Certoški horizont

Gr. 11:
Certoški horizont
Gr. 16 b, 19:
Negovski horizont
Gr. 4, 41:

2.

1 zapestnica (+ ogrlica,
fibula, nož, vretence, šilo)

5. skupina
4,5, 41

v mlajšem halštatu
(Vače, Stična)

negovski horizont
5:
certoški horizont
Gr. 20,28,46,50,54:

1 fibula

3.

(+ogrlica, jagoda, vretence,

9. in 10 skupina
20,28,46,50,54

(Vače, Stična)

obroček)

certoški horizont

v mlajšem halštatu
Gr. 54:
negovski horizont
Gr. 34, 49:
negovski horizont

4.

Steklene in/ali jantarne

3,10,34,36,38,44,

jagode + vretence
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Skupina 7.
v mlajšem halštatu
(Podzemelj)

Gr. 3, 38:
kačasti horizont
Gr. 10, 36:
certoški horizont
Gr. 44:
ni datiran
Gr. 2,18,29,32, 53,48:
niso datirani

2,9,18,23,29,32,4

5.

Samo steklene in/ali

8,53,55

jantarne jagode

/

Gr. 9:
Stopnja Stična
Gr. 23,55:
certoški horizont
Gr. 24, 31:

6.

Samo vretenca

24,31,37

/

negovski horizont
Gr. 37:
ni datiran

Slika 25: Tabela skupin pridatkov v ženskih grobovih gomile III.
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sicer v certoški horizont. Grob III/9 sodi v horizont Stična. Peta skupina nima primerjave z
drugimi najdišči, ki jih je obravnavala Teržanova.
V zadnjo, po pridatkih najrevnejšo skupino, spadajo grobovi, ki so vsebovali samo vretence.
To so grobovi III/24, III/31 in III/37. Prvi leži na južnem delu gomile in je datiran v negovski
horizont. Druga dva grobova ležita na zahodnem delu gomile. Grob III/31 je datiran v negovski
horizont medtem, ko grob III/37 ni datiran. Tudi ta skupina grobov se drugod ne pojavlja.

Slika 26: Skupine pridatkov v ženskih grobovih gomile III.
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5.1.5. Moški grobovi

Moški spol je bil določen le pri devetih pokopanih (sl. 27). Vsi, z izjemo groba III/47, so bili
vkopani v vzhodno polovico gomile. Najstarejši moški grob je grob III/22, datiran v kačasti
horizont in spada, med t.i. knežje grobove. V naslednji, certoški horizont spadajo štirje grobovi
(III/8, III/12, III/13 in III/17), v negovski horizont pa trije grobovi (III/21, III/26 in III/47). Med
moškimi grobovi ni bil datiran le grob IIII/39 (Križ 2018, 180-182).

Slika 27: Moški grobovi v gomili III (po Križu 2018,. 180-182 )
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5.1.6. Kombinacije pridatkov v moških grobovih

Moške grobove sem glede na pridatke razdelila v 6 skupin (sl. 28, 29). V prvo skupino spada
grob III/8, ki je vseboval dve sulice in sekiro, zraven pa sta bili še fibula in zapestnica. Leži na
vzhodni polovici gomile in je datiran v certoški horizont. Skupina sovpada s 1. skupino
mlajšega halštata v Podzemlju, Vačah in Stični.
V naslednjo skupino sodita dva grobova. To sta grobova III/13 in III/26 v katerih sta bili sulica
in sekira kot značilna pridatka te skupine. Zraven sta imela oba pridano še stekleno jagodo. V
grobu III/26 sta bila še nož in šilo. Oba ležita na vzhodnem robu gomile. Grob III/13 je datiran
v certoški horizont, grob III/26 pa v negovski horizont. Grobovi s sulico in sekiro v Vačah in
Stični sodijo v 3. skupino.
Trije grobovi spadajo v tretjo skupino. Za to skupino je značilna samo ena sulica, kateri pa je
bila lahko pridana še pasna spona, ogrlica, obročki, bronasta utež ter kamniti brus. V dveh
primerih (grobova III/17 in III/21) je bilo pridano še vretence. Slednja ležita v severni polovici
gomile in sta datirana v certoški in negovski horizont. Grob III/22 leži na južni polovici gomile
in je datiran v kačasti horizont. Poleg že omenjenih pridatkov je bila v njem še pravokotna
železna ščitna plošča ter bronasto cedilo, ki grob uvrščajo med bogatejše grobove. Na podlagi
teh bi morali grob najverjetneje uvrstiti višje, v 1. ali 2. skupino. Ker grob vsebuje samo eno
sulico, sem se kljub vsemu odločila, da ga uvrstim v 3. skupino. Takšne grobove Teržanova v
Podzemlju uvršča v 4. skupino mlajšega halštata.
V 4. skupino sodi grob III/12, ki je datiran v certoški horizont in leži na vzhodni polovici
gomile. V njem sta bili dve sekiri, poleg njih pa še pasna spona, nož, konjska oprema ter jagode.
Grob III/47 spada v 5. skupino. Značilna je ena fibula, zraven pa so bili pridani še pasna spona,
šilo in jagoda. Ta grob leži na jugozahodnem delu gomile in je datiran v negovski horizont.
V zadnjo skupino spada grob, ki je po pridatkih najrevnejši. To je nedatiran grob III/39, v
katerem je bil kamnit brus. Ležal je na jugovzhodnem delu gomile.
Zadnje tri skupine nimajo primerjav na drugih najdiščih.
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Skupina

Pridatki

Grobovi

(+fibula, zapestnica,

(po Teržan 1985)

Datacija

1. Skupina

2 sulice + 1 sekira
1.

Skupine pridatkov

v mlajšem halštatu

8

(Podzemelj, Vače in

obroček)

Certoški
horizont

Stična)
Gr. 13:

1 sulica + 1 sekira
2.

(+ jagode, nož, kamniti

3. skupina
13, 26

brus)

v mlajšem halštatu
(Vače, Stična)

4. skupina
3.

Gr. 26:
negovski
horizont
17:
Certoški
horizont

1 sulica
(+ pasna spona, obroček,

Certoški
horizont

17,21,22

jagode, vretence, brus,

v mlajšem halštatu
(Podzemelj)

Gr. 21:
Negovski
horizont

utež)
Gr. 22:
Kačasti
horizont
2 sekire
(+ pasna spona, nož,
4.

konjska oprema, deli

12

/

Certoški
horizont

47

/

Negovski
horizont

39

/

Ni datiran

pasne garniture, 3
jagode)
5.
6.

1 fibula
(+ obroček, šilo, jagoda)
Ostalo (kamnit brus)

Slika 28: Tabela skupin pridatkov v moških grobovih gomile III.
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Slika 29: Skupine pridatkov v moških grobovih gomile III.

5.1.7. Primerjava moških in ženskih skupin pridatkov
Če primerjamo ženske skupine pridatkov z moškimi, lahko opazimo, da se skupine obojih
pojavljajo le na določenih delih gomile . Grobovi prve skupine (tako pri ženskah kot pri moških)
se pojavljajo po eden na severu in jugovzhodu, ter trije na vzhodu gomile (sl. 30). Štirje grobovi
naslednje skupine ležijo na vzhodni polovici gomile, z izjemo groba III/41, ki je bil vkopan na
južnem delu gomile. V severozahodno in jugovzhodno četrtino so vkopani grobovi, ki spadajo
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Slika 30: Moški in ženski grobovi, ki po pridatkih sodijo v 1. in 2. skupino.

Slika 31: Moški in ženski grobovi, ki po pridatkih sodijo v 3. in 4. skupino..

53

v tretjo skupino pridatkov (sl. 31). Nekoliko oddaljen je le grob III/51, ki je vkopan v zahodnem
delu gomile. Grobovi naslednje 4. skupine so vkopani v zahodnem in vzhodnem delu gomile,
z izjemo groba III/38, ki leži v južnem delu gomile. Grobovi pete skupine kot kaže zavzemajo
severni in južni del gomile (sl. 32). Izjema je grob III/9 na vzhodnem delu gomile. V zadnjo
skupino sodijo štirje grobovi, med katerimi dva ležita na zahodu, dva pa na jugovzhodu gomile.

Slika 32: Moški in ženski grobovi, ki po pridatkih sodijo v 5. in 6. skupino.
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5.1.8. Otroški grobovi

V gomili III je 9 grobov, ki jih glede na velikost grobne jame uvrščam med otroške grobove (sl.
33). Razen groba III/54 vsi ostali grobovi ležijo na južni polovici gomile. Na vzhodnem delu
gomile leži otroški grob III/11, ki je datiran v certoški horizont. Na južnem delu leži skupinica
štirih otroških grobov. Dva sta datirana v certoški (III/55) in negovski horizont (III/24).
Grobova III/45 in III/53 nista datirana. Na jugozahodni strani leži skupinica treh otroških
grobov, ki niso datirani. Še en otroški grob leži na severnem delu gomile. To je grob III/54, ki
je datiran v negovski horizont. Vsem otroškim grobovom, razen grobovoma XIV/30 in XIV/45
je določen ženski spol. Slednja spola nimata določenega.

Slika 33: Otroški grobovi v gomili III.
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5.1.9. Kombinacije keramičnega posodja v grobovih

V grobovih gomile III se pojavlja osem kombinacij keramičnega posodja (sl. 34 - 37).
Grobovi, v katerih je bila pridana le 1 večja posoda (sl. 34), sodijo v prvo skupino (III/5, III/9,
III/16 a, III/25, III/26 in III/46). V drugo skupino sodijo grobovi, v katerih je bila pridana le 1
manjša posoda (III/12, III/15, III/29, III/39, III/52 in III/55). Tako prva kot druga skupina se
pojavljata le na jugovzhodni četrtini gomile.

Slika 34: Prvi dve skupini keramičnega posodja v grobovih gomile III.
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Tretjo skupino določa kombinacija ene večje in ene manjše posode (sl. 35). Sem spada devet
grobov. Skupina štirih grobov leži v jugozahodni četrtini gomile (III/32, III/33, III/34 in III/42),
nekoliko vzhodneje od njih pa je še grob III/38. Grob III/24 sega že v jugovzhodno četrtino
gomile. Na severozahodni četrtini gomile se razprostirajo še 3 grobovi. Grob III/21 natančneje
leži na severnem delu, grob III/10 na severovzhodnem delu ter grob III/11 na vzhodnem delu
gomile.
V četrto skupino spadajo grobovi z eno večjo in dvema manjšima posodama. V tej gomili je
pet grobov s takšno kombinacijo (III/7, III/17, III/20, III/49 in III/51), razprostirajo pa se preko
celotnega oboda gomile.
Dve večje in ena manjša posoda tvorijo peto skupino. Takšna kombinacija je bila pridana v
štirih grobovih. V grobovih III/10 in III/21 na severu gomile, v grobu III/8 na vzhodu gomile
ter v grobu III/1, ki je bil vkopan v notranjem jugozahodnem delu gomile.

Slika 35: Tretja, četrta in peta skupina keramičnega posodja v grobovih gomile III.
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V naslednjo skupino sodi le en grob (sl. 36). To je moški grob III/13, ki leži na vzhodnem delu
gomile. V njem je bilo več večjih posod.
Skupino enako kot prejšnjo sestavlja več posod, le da gre pri tej za manjše posode. Štirje
grobovi so vkopani v zahodno polovico gomile, dva pa ležita na severovzhodnem (III/14) in
jugovzhodnem delu gomile (III/16 b).
Zadnjo skupino sestavlja večje število posod, tako večjih kot manjših. Grobova III/3 in III/22,
ki spadata v to skupino sta vsebovala tri večje in tri manjše posode. Ležita v južnem delu gomile
in sta datirana v kačasti horizont.
Kombinacije keramičnih posod priloženih v grobove, ne kažejo nikakršne povezave z datacijo
grobov ali spolom pokopanih.

Slika 36: Šesta, sedma in osma skupina keramičnega posodja v grobovih gomile III.
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Število grobov

Skupine keramičnega posodja
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Horizont Stična

Kačasti horizont

Certoški horizont

Negovski horizont

Nedatirani grobovi

Datacija grobov
1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5. skupina

6. skupina

7. skupina

8. skupina

Brez keramike

Slika 37: Skupine keramičnega posodja v posameznih obdobjih

5.1.10. Povezave med pokopanimi

Med grobovi sem iskala tudi morebitne ožje povezave (sl. 38). Med seboj sem jih skušala
povezati na podlagi skupin pridatkov in keramičnega posodja ter same lege grobov. Pri tem
sem upoštevala tudi datacijo grobov ter usmeritev in spol pokopanih. Med primerjavo so se
med grobovi pokazale nekatere podobnosti, pa tudi razlike3.
Za primer najprej vzemimo ženski grob III/7 in otroški grob III/11, ki sta datirana v certoški
horizont ter ležita na vzhodnem delu gomile. Oba sta usmerjena v smeri urinega kazalca, čeprav
ležita že med grobovi, za katere je značilna obratna smer. Oba grobova sta ženska in glede na
vsebovane pridatke sodita v prvo, najbogatejšo skupino. V grobu III/7 sta bili pridani dve votli
zapestnici in dve votli nanožnici, okrašeni z vrezi. Poleg so bili še dve ogrlici iz steklenih jagod

3

Enako velja tudi za gomilo XIV.
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ter vretence. V grobu III/11 sta bili dve polni, narebreni zapestnici s presegajočima koncema
ter ogrlica iz steklenih in jantarnih jagod. Otroški grob ni vseboval nanožnic ali vretenca.

Slika 38: Možne ožje povezave med pokopanimi v gomili III.

Po pridanem keramičnem posodju se grobova ne ujemata. V grobu III/7 so bili pridani ciborij
s pokrovom, skleda ter lonček z izlivom (4. skupina). Grob III/11 pa je vseboval 1 lonec in
dvojno posodico (3. skupina). Izjemi sta lonček z izlivom iz prvega groba in dvojna posodica
iz drugega, ki se ne pojavljata v nobenem drugem grobu v tej gomili.
Grobova bi lahko predstavljala pokop matere in otroka.
Z grobovoma bi lahko bil povezan tudi moški grob III/8, ki je datiran v isti horizont. Delno se
prekriva z ženskim grobom III/7 ter je usmerjen v nasprotno smer urinega kazalca. Grobova sta
bila tako obrnjena drug proti drugemu. Tako kot prejšnja dva grobova, tudi ta po pridatkih spada
v 1. skupino. Poleg dveh sulic in tulaste sekire, je vseboval še bronasto masivno zapestnico,
kačasto fibulo ter železen obroček. Od posodja je vseboval dva ciborija in eno skledo (5.
skupina).
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V tej skupini spini grobov je še moški grob III/12, prav tako datiran v certoški horizont.
Usmerjen je bil nasprotno smer urinega kazalca. Vseboval je dve tulasti sekiri, železne žvale
in psalije, dele pasne garniture, nož, tri steklene jagode ter figuralno okrašeno situlo. Čeprav je
grob dokaj bogat s pridatki, ne vsebuje nobene sulice, kar ga uvršča šele v 4. skupino pridatkov.
Poleg že omenjenih pridatkov je grob vseboval še skledo na nogi (2. skupina posodja). Ker grob
ne kaže nobene podobnosti z ostalimi tremi grobovi, ga z njimi težko povežemo.
Severno od otroškega groba III/11, je bil vkopan še en moški grob. To je grob III/13, ki prav
tako sodi v certoški horizont. Usmerjen je bil v nasprotno smer urinega kazalca. V njem so bili
sulica, tulasta sekira ter steklena jagoda (2. skupina pridatkov). Poleg so bili pridani še lonec,
lonec z nogo ter ciborij (6. skupina posodja). Tudi ta grob težko povežemo tako z grobovoma
III/7 in III/11 kot tudi z obema omenjenima moškima grobovoma.
Naslednji primer pokopa matere in otroka bi lahko bil na zahodu gomile. To sta grobova III/31
in III/37. Prvi je datiran v negovski horizont ter sledi usmeritvi južne polovica gomile. Po
pridatkih spada v najrevnejšo, 6. skupino, saj je vseboval le vretence. Od keramičnega posodja
sta bila pridana skleda na nogi in manjša posoda (7. skupina keramičnega posodja). Otroškemu
grobu III/37 nista določena spol in usmeritev. Grob tudi ni datiran in ne vsebuje keramičnega
posodja. Z grobom III/31 ga povezuje pridano vretence (6. skupina pridatkov) ter njuna bližina.
Tik ob ženskem grobu se nahaja še en ženski grob (III/34), datiran v negovski horizont in sledi
usmeritvi južne polovice gomile. V njem so bili pridatki značilni za 4. skupino. Vseboval je
ogrlico iz jantarnih in steklenih jagode ter 3 vretenca. Poleg so bili še lonec in odlomki, ki so
najverjetneje predstavljali večjo posodo (6. skupina posodja). S prejšnjima grobovoma ga
povezujeta pridana vretenca, drugih podobnosti pa ni zaslediti.
Z grobom III/34 bi morda lahko povezali z otroškim grobom III/30. Žal je bil ta prazen, zato
datacija ter določitev usmeritve in spola niso mogoči. Bil je vkopan tik ob grobu III/34, kar je
tudi edino kar ga z njim povezuje. Grobova III/36 in III/50 sta nekoliko bolj oddaljena od groba
III/30 ter datirata v certoški horizont. Glede na njuno oddaljenost verjetno z njim nista
povezana, ni pa to izključeno.
Podobna situacija med dvema grobovoma je možna tudi na severozahodu gomile. Otroški grob
III/54 je datiran v negovski horizont in sledi usmeritvi severne polovice gomile. Gre za grob
ženske spola, ki ga glede na pridano fibulo in stekleno ogrlico, umeščam v 3. skupino. Grob ni
vseboval keramičnih posod. Grob bi lahko povezali z grobom III/56, saj leži tik ob njem oz. se
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ga dotika. Žal ta ni vseboval nobenih pridatkov, saj je bil v preteklosti najverjetneje prekopan
oz. izropan.
Bolj verjetna je poveza med grobovoma III/46 in III/55 na vzhodu gomile. Oba sta ženska
grobova in datirana v certoški horizont. Nekoliko izstopata saj so vsi ostali grobovi na tem
območju (pri katerih je bila datacija možna), datirani v negovski horizont. Otroški grob III/55
je usmerjen v nasprotno smer urinega kazalca med tem, ko grobu III/46 smer ni določena.
Grobova se razlikujeta tako v pridatkih kot v keramičnem posodju. Grob odrasle osebe je
vseboval certoško fibulo štiri steklene jagode in bronast obroček iz uvite žice (3. skupina
pridatkov). Poleg je bil pridan še večji lonec (1. skupina ker. posodja). V otroškem grobu pa je
bila samo 1 jagoda in 1 manjši lonec, kar ga uvršča v 5. skupino glede na pridatke in v 1. skupino
glede na pridano posodo. Ker je otroški grob na robu gomile precej oddaljen od preostalih
grobov, ga težko povežemo z njimi.
V neposredni bližini groba III/46 so še trije otroški grobovi (III/24, III/45 in III/53 ). Med
njimi je datiran le grob III/24 (negovski horizont). Tako po pridatkih kot po keramičnem
posodju se grobovi ne ujemajo z grobom III/46. Glede na njihovo lego (razen groba III/45), je
bolj verjetno, da se povezujejo s katerim drugim od grobov v tem delu gomile.
Na jugozahodnem delu gomile je vkopan še en otroški grob. To je grob III/32, ki ni datiran.
Usmerjen je v nasprotno smer urinega kazalca, v njem pa so bile jagode (5. skupina pridatkov)
ter lonec na nogi in manjša posodica (3. skupina ker. posodja). Glede na kombinacijo pridanega
posodja se grob povezuje z grobom III/42, ki je datiran v negovski horizont ter grobom III/33.
Glede na skupino pridatkov pa lahko iščemo povezave z moških grobom III/47 ter ženskima
grobovoma III/29 in III/48. Ti so v loku vkopani jugovzhodno od groba III/32 in glede na
pridatke prav tako spadajo v 3. skupino. Le moški grob je datiran in spada v negovski horizont.
Keramično posodje med temi grobovi je bilo najdeno samo ženskem grobu III/29. Ta je
vseboval samo 1 manjšo posodo (2. skupina), kar se ne ujema s kombinacijo pridanega posodja
v otroškem grobu II/32.
Vzhodno od slednjega leži še grob III/51, datiran v negovski horizont. Vseboval je le 1 večjo
posodo in dve skodelici, kar ga prav tako ne povezuje z grobom III/32.
Vsi omenjeni grobovi, ki bi lahko bili potencialno grobovi otrok in mater (v enem primeru
morda tudi očeta), so bili vkopani v obrobnem delu gomile.
Še en zanimiv primer so grobovi III/22, III/17 ter III/21, ki so vkopani na južnem in na
severnem delu gomile ter spadajo v 3. skupino pridatkov. Prvi je datiran v kačasti horizont, v
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njem pa so bili sulica, ukrivljena železna ščitna plošča, železna pravokotna pasna spona,
obroček ter zajemalka oz. cedilo. Drugi spada v naslednji horizont in je vseboval sulico, železno
pravokotno pasno spono, obroček, vretence ter bronasto preluknjano utež. Tretji je datiran v
negovski horizont, vanj pa so bili pridani sulica, ogrlica, vretence ter kamnit brus. Vsem trem
grobovom je skupna ena pridana sulica. Pri ostalih pridatkih pa prihaja do nekaterih razlik.
Skupna grobovoma III/22 in III/17 grobu sta železna pasna spona ter obroček. Grob III/21 teh
pridatkov ni imel, je pa bilo tako kot v grobu III/17 pridano vretence. Grobovi niso vsebovali
enakih kombinacij keramičnega posodja, saj glede na pridano posodje spadajo v 8., 4. in 3.
skupino. Vseeno pa se kažejo nekatere podobnosti v pridatkih skozi daljše časovno obdobje.
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5.2. Gomila XIV
V sklopih izkopavanj v letih 1999, 2001, 2003 in 2006 je bila poleg gomile XV ter nekaj
grobov iz gomile I, izkopana tudi gomila XIV. Ležala je na zahodnem delu osrednjega platoja
Kapiteljske njive, ki se na tej točki prevesi proti zahodu. Na površini gomila ni bila več vidna,
saj jo je kmetijska obdelava popolnoma sploščila. Sledi kamnitega venca pri tej gomili niso
odkrili. V premeru je merila 20 metrov, vanjo pa je bilo vkopanih najmanj 54 grobov vključno
s centralnim grobom (XIV/38). Ta je imel še ohranjeno kamnito oblogo lesene »krste« in je bil
hkrati najstarejši grob v gomili. Ostali grobovi so bili položeni v lesene krste. Čeprav se
praviloma na tem najdišču organski ostanki ne ohranijo, so v gomili XIV odkrili nekaj
ohranjenih delov človeških kosti (Križ 2013, 23). Med bogatejše grobove tu spada grob 7. V
njem je bila figuralna situla, ki pokojnika uvršča v vrhnji sloj takratne družbe, čeprav ostali
pridatki niso bili tako bogati in ne ustreza popolnoma bojevniškim grobovom (Križ 2013, 44).

5.2.1. Datacija grobov

Pokopavanje v gomili se je začelo v stopnji Podzemelj (sl. 39). Prvi grob v gomili predstavlja
centralni grob XIV/38. Njemu sočasen je grob XIV/39. Ta leži na severozahodu gomile in je
pravokotno orientiran na grob XIV/38. V naslednjo stopnjo – stopnjo Stična – je datiranih
največ grobov tej gomili. V to obdobje je datiranih 20 grobov, ki so razporejeni po celotnem
obodu gomile. Nekoliko bolj zgoščeni so na jugovzhodnem delu gomile. Enajst grobov je
datiranih v kačasti horizont. Bolj kot ne so bili vkopani po celotnem obodu gomile. V certoški
horizont spadajo štirje grobovi. Trije izmed njih se nahajajo na jugovzhodnem delu gomile,
medtem ko eden leži nekoliko severneje in proti sredini, med centralnim grobom in kasnejšimi
negovskimi grobovi. Notranji krog grobov tvori sedem grobov negovskega horizonta.
Preostalih enajst grobov ni datiranih (Križ 2018, 180-182).
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Slika 39: Datacija gomile XIV (po Križu 2018, 201-203)

5.2.2. Smer pokopa

Smer pokopov v tej gomili kaže podobno sliko kot pri gomili XIV (sl. 40). Grobovi na severni
polovici so orientirani v smeri urinega kazalca, grobovi na južni polovici gomile pa so obrnjeni
v nasprotno smer. Meja med obema skupinama grobov tudi tu ni natančno upoštevana. Nekaj
grobov na obeh polovicah gomile je orientiranih drugače kot preostali. Na severni strani gomile
orientaciji preostalih grobov ne sledita otroški grob XIV/22 in grob XIV/26. Na južni strani
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gomile je izjema otroški grob XIV/20. Centralni grob je usmerjen proti severovzhodu (Križ
2018, 180-182).

Slika 40: Smer pokopa v gomili XIV (po Križu 2018, 201-203)

5.2.3. Ženski grobovi

V gomili je prepoznanih 22 ženskih grobov (sl. 41). Razporejeni so preko celotnega oboda
gomile. Najstarejši ženski grob je grob XIV/39, ki je datiran v stopnjo Podzemelj. V stopnjo
Stična sodi sedem grobov, osem pa jih je datiranih v kačasti horizont. Po trije grobovi spadajo
še v certoški in negovski horizont.
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Slika 41: Ženski grobovi v gomili XIV (po Križu 2018, 201-203)

5.2.4. Kombinacije pridatkov v ženskih grobovih

Tudi pri tej gomili, sem pridatke v ženskih grobovih razdelila v šest skupin (sl. 42, 43). Tako
kot pri ostalih gomilah, tudi tu v prvo skupino spadajo grobovi, ki so vsebovali zapestnice v
paru. Poleg so bile lahko pridane še nanožnice v paru, fibula, steklene in/ali jagode, bobenček…
V to skupino uvrščam pet grobov. Štirje ležijo na zahodnem delu gomile in so datirani v kačasti
(XIV/53) in negovski horizont (XIV/33, XIV/34 in XIV/54). Grob XIV/1 leži v severnem delu
gomile in je datiran v kačasti horizont. Grobove z dvema zapestnicama, Teržanova v
Podzemlju, Vačah in Stični, uvršča v 2. skupino, medtem ko grobove, ki so poleg vsebovali še
nanožnici uvršča v 1. skupino le v Vačah in Stični (Teržan 1985, 92).
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Skupina

Pridatki
2 zapestnice + 2
nanožnice
(+ fibula, ogrlica,
jagode)

Grobovi

34, 54

1.
2 zapestnice
(+ ogrlica, fibula,
vretenca )

2.

1 zapestnica
(+ fibula, ogrlica,
obročki, vretenca)

1,33,53

Skupine pridatkov
(po Teržan 1985)

Datacija

1. Skupina
v mlajšem halštatu
(Vače, Stična)

Gr. 34,54:
Negovski horizont

2. skupina

Gr. 1 in 53:

v mlajšem halštatu

Kačasti horizont

(v Podzemlju, Stična in
Vače)

Gr. 33:
Negovski horizont

5. skupina
20, 21

v mlajšem halštatu

Kačasti horizont

(Vače, Stična)
5. skupina

3.

2 fibule
( + 2 jagodi, obročki)

2a

v starejšem halštatu

Kačasti horizont

(Podzemelj)
Gr. 39:
8. skupina

Stopnja Podzemelj

v mlajšem halštatu
(Stična in Vače)
4.

1 fibula
(+ vretence, obroček,
ogrlica, jagode, dleto,
šilo)

3, 4, 8, 11, 12, 16,
19, 39, 42, 48, 51

9. skupina
v mlajšem halštatu
(Stična in Vače)
10 skupina
v mlajšem halštatu
(Stična in Vače)

Gr. 4,8,12,16,42 in 51:
Horizont Stična
Gr. 11 in 48:
Kačasti horizont
Gr. 3 in 19:
Certoški horizont

5.

6.

Jantarne in/ali
steklene jagode
Vretenca

2

29,46

/

Stopnja Stična

/

Gr. 46:
Kačasti horizont
Gr. 29:
Certoški horizont

Slika 42: Tabela skupin pridatkov v ženskih grobovih gomile III.
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Značilnost naslednje skupine je ena sama zapestnica. Zraven so bili lahko pridani še fibula,
steklene in/ali jantarne jagode, obročki in vretenca. V to skupino sodita grob XIV/20 in XIV/21,
ki ležita v južnem delu gomile in sta datirana v kačasti horizont. Kot je bilo že omenjeno pri
gomilah iz Kandije, je ta skupina enaka skupini 5, v Vačah in Stični.
V tretjo skupino spada grob XIV/2a, v katerem sta bili dve fibuli, poleg pa so bile še jagode
in obročki. Leži na vzhodnem delu gomile in je prav tako datiran v kačasti horizont. Grobovi z
dvemi fibulami so se pojavljali v starejšem halštatu v Podzemlju, Teržanova pa jih je umestila
v 5. skupino (Teržan 1985, 80).

Slika 43: Skupine pridatkov v ženskih grobovih gomile XIV.
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Četrta skupina šteje enajst grobov, za katere je značilna samo ena fibula. Poleg nje je grob
lahko vseboval še steklene in/ali jantarne jagode, vretence, obroček, dleto in šilo. Trije grobovi
ležijo na zahodni polovici gomile in so datirani v stopnjo Podzemelj (XIV/39), stopnjo Stična
(XIV/51), kačasti horizont (XIV/48). Vsi ostali grobovi te skupine, ležijo na vzhodni polovici
gomile ter so datirani v stopnjo Stična (XIV/4, XIV/8, XIV/12, XIV16 in XIV/42), kačasti
horizont (XIV/11) in certoški horizont (XIV/3 in XIV/19). Tudi tu grobove (tako kot pri gomili
III) lahko razdelimo glede na pridatke, ki so jih vsebovali poleg fibule. Grob XIV/39 je vseboval
samo fibulo. Takšne grobove Teržanova v Vačah in v Stični opredeljuje kot 8. skupino (Teržan
1985, 92). Grobove XIV/12, XIV/19, XIV/51, ki so poleg fibule vsebovali še vretence, lahko
primerjamo z 9. skupino, grob XIV/8, ki je poleg vseboval le jagode, pa z 10. skupino v Vačah
in Stični.
V peto skupino sodi grob XIV/2, v katerem je bila ogrlica iz jantarnih jagod. Drugih pridatkov
razen ogrlice in keramike grob ni vseboval. Leži na vzhodnem delu gomile in je datiran v
stopnjo Stična. Skupina se ne pojavlja na drugih, prej omenjenih grobiščih.
V zadnjo skupino sodita grobova XIV/29 in XIV/46. Vsebujeta le vretenca. Prvi leži na jugu
gomile in je datiran v certoški horizont, drugi pa leži na zahodnem delu gomile in je datiran v
kačasti horizont. Tudi ta skupina se ne pojavlja drugod.

5.2.5. Moški grobovi

Križ je moški spol določil 12 pokojnikom (sl. 44). Vkopani so bili v obod celotne gomile.
Nekoliko bolj zgoščeni so bili okoli centralnega groba ter na severu gomile. Najstarejši moški
grob je vsekakor centralni grob XIV/38. V stopnjo Stična sodijo štirje grobovi. V naslednji,
kačasti horizont je datiran le en grob, medtem ko v certoški horizont je datiran 1 grob. V zadnjo,
negovsko stopnjo sodijo štirje grobovi. Grob XIV/47 ni datiran (Križ 2018, 201-203).
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Slika 44: Moški grobovi v gomili XIV (po Križu 2018, 201-203)

5.2.6. Kombinacije pridatkov v moških grobovih
V prvo skupino (sl. 45, 46), za katero so značilni dve sulici in ena sekira, sodita dva grobova
( XIV/7 in XIV/45). Poleg sulic so zraven lahko pridani še obročki, fibula, pasni okov, nož,
šilo, zapestnica, situla… Ležita vhodno in zahodno od centralnega groba ter sta datirana v
negovski horizont. Po Teržanovi je to 1. skupina (Teržan 1985, 80,84).
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V naslednjo skupino spada grob XIV/41, v katerem sta bili dve sulici (2. skupina po
Teržanovi). Poleg ni bilo sekire pač pa steklene jagode, obroček in nož. Grob je vkopan
jugovzhodno od centralnega groba in je tako kot grobova prejšnje skupine, datiran v negovski
horizont.
Tretjo skupino sestavljata dva grobova, v katerih je bila pridana ena sulica, poleg pa so bile
lahko še fibule, nož, šilo, obroček, deli pasne garniture ter šilo (4. skupina v Podzemlju). Grob
XIV/26 leži na severnem delu gomile, tik nad centralnim grobov. Tudi ta je datiran v negovski
horizont. Grob XIV/36 leži nekoliko bolj severno-zahodneje in je datiran v horizont Stična.
Četrto skupino v tej gomili predstavlja le grob XIV/15, ki je vseboval le 1 sekiro. Leži na
severovzhodu gomile in je datiran v kačasti horizont. Takšni grobovi v Vačah in Stični sodijo
v 4. skupino mlajšega halštata.
V peto skupino sodijo štirje grobovi, ki so vsebovali nož in obročke. Grob XIV/10 je vkopan
v jugovzhodni del gomile in je datiran v horizont Stična. Enako sta datirana tudi grobova
XIV/40 in XIV/43. Prvi leži jugozahodno od centralnega groba, drugi pa na severozahodnem
delu gomile. Sama v to skupino uvrščam še tri grobove, ki jim Križ ni določil spola, vendar bi
bili lahko na podlagi pridatkov prav tako moški grobovi. Gre za grobove XIV/23, XIV/30 in
XIV/52, ki so vsebovali nož, niso pa vsebovali obročkov ali kateri drugih pridatkov (razen
keramičnega posodja). Prvi leži na severu gomile in ni datiran. Drugi je datiran v horizont
Stična in leži na jugu gomile. V isti horizont je datiran tudi grob XIV/52, ki je vkopan v zahodni
del gomile. Skupina je enaka 5. skupini starejšem halštatu v Podzemlju.
V šesto skupino sem uvrstila grobove s skromnejšimi pridatki. V grobu XIV/27 so bili poleg
keramičnih posod le križni gumbi. Leži na južnem delu gomile in je datiran v horizont Stična.
V grobu XIV/38 sta bila najdena igla in šilo. Kot že rečeno gre za centralni grob, datiran v
stopnjo Podzemelj. Grob XIV/47 je bil vkopan na zahodnem delu gomile ter ni datiran. V njem
so bile le jagode in šilo. To skupino lahko povežemo le z 2. skupino starejšega halštata v Vačah
(Teržan 1985, 84).
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Skupina

Pridatki

1.

2 sulice + 1 sekira
(fibula, obročki, nož,
deli pasne garniture,
zapestnica, šilo,
kamnit odbitek,
situla)

2.

3.

4.

5.

6.

2 sulice (ogrlica,
obroček, nož)

1 sulica
(fibule, nož, šilo,
jagoda, obroček, deli
pasne garniture)

1 sekira

Nož
(+ obročki)

Ostalo
(Jagode, šilo, igla,
gumbi,..)
»skromni pridatki«

Grobovi

7,45

41

Skupine pridatkov
(po Teržan 1985)
1. Skupina
v mlajšem halštatu
(Podzemelj, Vače in
Stična)

Negovski
horizont

2. skupina
v mlajšem halštatu
(Podzemelj, Vače in
Stična)

Negovski
horizont

4. skupina
v mlajšem halštatu
(Podzemelj)

26,36

4. skupina
v mlajšem halštatu
(Vače, Stična)

15

10,23,30,40,43,52

27, 38, 47

5. skupina
v starejšem halštatu
(Podzemelj)

2. skupina
v starejšem halštatu
(Vače)

Slika 45: Tabela skupin pridatkov v moških grobovih gomile XIV.
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Datacija

Gr. 36:
Horizont
Stična
Gr.26:
Negovski
horizont
Kačasti
horizont
Gr. 10,30,40,
43 in 52:
Horizont
Stična
Gr. 23:
ni datiran
Gr. 38:
Horizont
Podzemelj
Gr. 27 in 47:
nista datirana

Slika 46: Skupine pridatkov v moških grobovih gomile XIV. Dodani so tudi grobovi XIV/23, XIV/30 in XIV/52.

5.2.7. Primerjava ženskih in moških skupin pridatkov
Grobovi 1. skupine so osredotočeni predvsem na notranji krog grobov (sl. 47). Gre za grobove
negovskega horizonta. Izjema sta le grob XIV/1 in XIV/53, ki sta vkopana srednji in zunanji
krog grobov ter sta datirana v kačasti horizont. Grobovi 2. skupine so vkopani v jugovzhodno
četrtino gomile, medtem ko so trije grobovi 3. skupine razporejeni od severozahoda proti
jugovzhodu preko severne polovice gomile. Večina grobov 4. skupine je bila vkopana v
vzhodno polovico gomile. Izjema so le XIV/39, XIV/48 in XIV/51, ki so vkopani v severno
polovico gomile. Grobovi 5. skupine so po večini vkopani v južno gomilo. V severno polovico
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gomile sta bila vkopana le grobova XIV/23 in XIV/43. V zadnjo skupino sodita dva grobova v
jugovzhodni četrtini gomile, dva grobova na zahod gomile ter centralni grob.

Slika 47: Skupine pridatkov pri moških in ženskih grobovih v gomili XIV.

5.2.8. Otroški grobovi

V gomili XIV sem lahko določila 6 otroških grobov (sl. 48). Vsi so vkopani v vzhodno
polovico gomile.

Trem grobovom je določen ženski spol (XIV/1, XIV/8 in XIV/20).

Grobovoma XIV/5 in XIV/22, ki sta vsebovala lonec na nogi in latvico, spol ni določen. Enako
je pri grobu XIV/18, katerega so poškodovali mlajši grobovi in pridatkov ni vseboval. Trije
grobovi so datirani v kačasti horizont (XIV/1, XIV/5 in XIV/20) ter eden v stopnjo Stična.
Grobova XIV/18 in XIV/22 nista datirana.
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Slika 48: Otroški grobovi v gomili XIV.

5.2.9. Kombinacije keramičnega posodja v grobovih
Tudi pri tej gomili se pojavlja 8 različnih kombinacij keramičnih posod (sl. 49 – 52). V prvo
skupino sodijo grobovi, v katerih je bila ena sama večja posoda (XIV/2a, XIV/10, XIV/11,
XIV/12, XIV/14, XIV/16, XIV/28, XIV/29, XIV/32, XIV/34, XIV/39 in XIV/42), v drugo
skupino pa spadajo grobovi, v katerih je bila samo ena manjša posoda (XIV/1, XIV/7, XIV/8,
XIV/15, XIV/23, XIV/24, XIV/27, XIV/41, XIV/44 in XIV/54). Obe kombinaciji se pojavljata
po celotnem obodu gomile, nekoliko pogostejši sta na vzhodni polovici gomile (sl. 49).
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Slika 49: Prvi dve skupini keramičnega posodja v grobovih grobovih gomile XIV.

Najpogostejša kombinacija v tej gomili, je kombinacija ene večje in ene manjše posode (sl.
50). Pojavlja se v 15 grobovih. Vkopani so v skrajni vhodni (XIV/2, XIV/4, XIV/5, XIV/13 in
XIV/19) in zahodni rob gomile (XIV/22, XIV/25, XIV/35, XIV/36, XIV/43, XIV/46, XIV/51,
XIV/52 in XIV/53). Le grobova XIV/2 in XIV/40 ležita v notranjem krogu grobov.
V naslednjo skupino spadajo trije grobovi, ki so vsebovali eno večjo in 2 manjši posodi. To
sta grobova XIV/6 in XIV/12 na vzhodu gomile ter grob XIV/21 na jugovzhodnem delu gomile.
V šesto skupino sodita le dva grobova (sl. 51). Centralni grob XIV/38 in grob XIV/48 na
jugozahodu gomile. Oba sta vsebovala dve večji in eno manjšo posodo.
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Slika 50: Tretja, četrta in peta skupina keramičnega posodja v grobovih gomile XIV.

Več večjih posod vsebujeta grobova XIV/20 in XIV/30. Prvi leži severno od centralnega
groba, drugi pa na jugovzhodnem delu gomile.
V četrto skupino spadajo štirje grobovi. To so grobovi XIV/3, XIV/26, XIV/29 in XIV/50, ki
so vsebovali več manjših posod. Grob XIV/26 leži severno od centralnega groba, grob XIV/3
in XIV/29 na jugovzhodu ter grob XIV/50 na jugozahodu gomile.
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Slika 51: Šesta, sedma in osma skupina keramičnega posodja v grobovih gomile XIV.

Skupine keramičnega posodja
12
11
10
9
8

Število grobov

7
6
5
4
3
2
1
0
Stopnja Pozdemelj

Horizont Stična

Kačasti horizont

Certoški horizont

Negovski horizont

Nedatirani grobovi

Datacija grobov
1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5. skupina

6. skupina

7. skupina

Slika 52: Skupine pridanega posodja v posameznih obdobjih.
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8. skupina

Brez keramike

5.2.10. Povezave med pokopanimi

Tudi v gomili XIV se kažejo možne povezave med grobovi (sl. 53). V primeru grobov XIV/21
in XIV/20, ki ležita na jugovzhodnem delu gomile, gre verjetno za pokop matere in otroka.
Obema je določen ženski spol in sta datirana v kačasti horizont. Grob odrasle ženske (XIV/21)
sledi usmerjenosti južne polovice gomile (v nasprotni smeri urinega kazalca), med tem, ko je
otroški grob (XIV/20) obrnjen obratno, proti njemu. Oba grobova po pridatkih sodita v 2.
skupino. Oba sta vsebovala zapestnico in obroček iz bronaste uvite žice. Zapestnici žal ne
moremo primerjati, saj je bila zapestnica najdena v grobu uničena. Grobova se razlikujeta v
pridanem posodju, saj je bila v grob odrasle ženske pridana 4 skupina, v otroški grob pa 6.
skupina posodja. Z drugimi grobovi v njuni bližini ju ne moremo povezati, saj se ne ujemajo
tako v pridatkih in posodju kot tudi v sami dataciji.

Slika 53: Možne ožje povezave med pokopanimi v gomili XIV.
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Še eno povezavo med otroškim grobom in grobom odrasle osebe lahko najdemo na severu
gomile. Gre za grobova XIV/35 in XIV/22. Pri prvem gre za grob odrasle osebe, ki pa ji spol
ni določen. Datiran je horizont Stična, v grob pa je bilo pridano le posodje 3. skupine. Pri
drugem gre za otroški grob, ki ni datiran in nima določenega spola. Prav tako kot v grobu
XIV/35, poleg posodja (3. skupina) drugih pridatkov v njem ni bilo. Grob leži v liniji grobov,
ki glede na posodje spadajo v 3. skupino. Z grobom XIV/35 ga povezujeta pridana lonec in
latvica. Slednje vsebujeta še dva moška grobova XIV/36 in XIV/43, ki ležita zahodno od groba
XIV/35 in sta datirana v horizont Stična. Poleg posodja sta oba vsebovala še druge pridatke. Te
prvega uvrščajo v 3. skupino, drugega pa v 5. skupino.
Zanimiva je usmerjenost grobov. Med tem, ko grobovi sledijo orientaciji grobov severne
polovice gomile (smer urinega kazalca), je grob XIV/22 usmerjen v obratno smer.
Na severnem in na jugovzhodnem delu gomile se tako pojavljata grobova odrasle osebe in
otroka, ki sta obrnjena drug proti drugem. Pri tem, pa so otroški grobovi tisti, ki so obrnjeni
obratno ter ne sledijo usmeritvi tiste polovice gomile.
Grobova XIV/42 in XIV/8, spadata po pridatkih v 4. skupino in sta datirana v horizont Stična.
Ležita v notranjem krogu grobov na vzhodni polovici gomile. Pri prvem gre za grob odrasle
ženske, ki je vseboval fibulo, vretence in vseboval še 1 lonec, kateri ga uvršča v prvo skupino
glede na pridano posodje. Pri drugem pa gre za otroški grob, ki je vseboval fibulo, jagode ter
latvico (2. skupina). Grob XIV/42 sledi orientaciji južne polovice gomile, med tem, ko pri
otroškemu grobu smer ni določljiva.
Povezave se kažejo tudi med moškimi in ženskimi grobovi. Primer sta grobova XIV/33 in
XIV/45, datirana v negovski horizont. Ležita na vzhodnem delu gomile in glede na velikost
grobne jame sodita med večje grobove te gomile (Križ 2013, 120-121,130). Usmerjena sta v
nasprotno smer urinega kazalca. Oba po pridatkih spadata v prvo skupino, prav tako je bilo v
obeh pridano večje število večjih in manjših posod (8. skupina).
Z grobovoma bi lahko bil ožje povezan tudi sočasen ženski grob XIV/34, ki leži tik ob moškem
grobu XIV/45 oz. se z njim delno prekriva. Ta je enako usmerjen in vsebuje pridatke, ki ga prav
tako uvrščajo v prvo skupino. Tako kot grob XIV/33, je vseboval 2 zapestnici, fibulo, steklene
in jantarne jagode ter vretence. Razlikuje se le v dveh pridanih nanožnicah, ki jih grob XIV/33
ni vseboval. Od keramičnega posodja je vseboval le 1 manjši lonček (2. skupina). Sama grobna
jama je bila precej manjša od grobov XIV/45 in XIV/33 (Križ 2013, 121).
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V kolikor je grob XIV/52 moški grob, bi ga lahko povezali z ženskim grobom XIV/51. Ležita
na vzhodnem robu gomile in sta datirana v horizont Stična. Prvi sledi usmeritvi severne
polovice, drugi pa usmeritvi južne polovice gomile. Po pridatkih sicer ne spadata v enaki
skupini, sta si pa skupini precej blizu (skupina 5. pri moškem in skupina 4. pri ženskem grobu).
V moškem grobu je bil nož, ženskem pa vretence. V obeh sta bila pridana še lonec na nogi in
latvica, kar ju oba uvršča v 3. skupino glede na pridano posodje.
Na jugovzhodnem robu gomile imamo še primer dveh ženskih grobov (XIV/4 in XIV/19),
datiranih v horizont Stična. Oba po pridatkih sodita v 4. skupino. V obeh so bili pridani fibula
in vretence, grob XIV/4 pa je vseboval še ogrlico in obroček. Oba sodita tudi v 3. skupino glede
na pridano posodje, saj sta oba vsebovala lonec in latvico. Usmerjena sta v nasprotni smeri
urinega kazalca.
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6. Sklep

Kot se je izkazalo, so v obeh gomilah s Kandije pokopavali od najverjetneje kačastega
horizonta pa vse do konca halštatskega obdobja. Datacija grobov je bila precej otežena, zaradi
slabo ohranjenih najdb v grobovih, pa tudi zaradi slabše ohranjenosti gomil.
V gomili I so bili tako ženski kot moški grobovi, vkopani po celotnem obodu gomile. Moških
grobov je bilo v tej gomili nekoliko več kot ženskih. Pri delitvi grobov glede na pridatke, se je
pokazalo, da so grobovi določene skupine (obeh spolov) v večini primerov vkopani v istem
predelu gomile. Največ je grobov 2. in 3. skupine. Grobove, ki sodijo v isto skupino in ležijo
razmeroma blizu, bi lahko razumeli tudi v smislu ožje povezave med pokojniki. Ker je bila
datacija grobov v večini primerov le okvirna in ker so bili podatki o grobovih pomanjkljivi, se
v iskanje ožjih povezav nisem spuščala. Skupine keramičnega posodja se pojavljajo bolj ali
manj po celotnem obodu gomile.
Podobno velja tudi za gomilo II. Tu prevladujejo ženski grobovi, ki so vkopani predvsem v
vzhodno polovico gomile. Moški grobovi so bili, kot kaže, omejeni predvsem na zahodno
polovico gomile, ki pa je bila uničena. Ženske grobove te gomile sem po pridatkih razdelila v
6. skupin, moške pa v 5. skupin. Tudi v tej gomili se pojavljajo grobovi istih skupin na istem
predelu gomile. Največ takšnih sodi v 1. skupino. Iz enakih razlogov kot pri gomili I, se tudi tu
nisem poslužila iskanju ožjih povezav.
Gomile s Kapiteljske njive dopuščajo zaradi bolj kakovostnih objav bolj celovito obdelavo,
posledično pa tudi bolj zanimive rezultate. V gomili III se je pokopavanje začelo v horizontu
Stična in se nadaljevalo vse do vključno negovskega horizonta. Grobovi severne polovice
gomile so usmerjeni v smeri urinega kazalca, grobovi južne polovice gomile pa so bili
usmerjeni v nasprotno smer. Izjema so le štirje grobovi, ki glede na svojo lego ne sledijo
usmeritvi preostalih grobov. Prevladujejo ženski grobovi, ki so vkopani preko celotnega oboda
gomile, medtem ko so moški grobovi, z izjemo grob III/47, vkopani le v vzhodno polovico
gomile. Grobove obeh spolov sem po pridatkih razdelila v 6. skupin. Skupine se tako kot pri
gomilah iz Kandije pojavljajo na določenih predelih gomile. Pri tej gomili je to še nekoliko bolj
vidno, saj je vsebovala večje število grobov. Grobovi 1. in 2. skupine ležijo na vzhodni polovici
gomile, grobovi 3. skupine v severozahodni in jugovzhodni četrtini gomile. grobovi 4. skupine
pa so bili vkopani v zahodno in vzhodno polovico. Grobovi 5. skupine zasedajo severni oz.
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severovzhodni del gomile ter jugozahodni del gomile. Po dva grobova, s pridatki 6. skupine,
ležita na zahodnem in jugovzhodnem delu gomile ter »zamejujeta« grobove 5. skupine. Pri
vsaki od skupin, eden ali dva grobova izstopata s svojo lego.
Kot kaže pa se na določenih predelih pojavljajo tudi skupine keramičnega posodja. Grobovi,
ki so vsebovali le 1 večjo ali 1 manjšo posodo (skupini 1 in 2), so ležali le na jugovzhodni
četrtini gomile. Grobovi, ki so vsebovali 1 večjo in 1 manjšo posodo, so bili vkopani v
severovzhodno in jugovzhodno četrtino gomile. Grobovi naslednjih dveh skupin so bolj ali
manj vkopani po celotni gomili. Pod šesto skupino spada le en grob, ki leži na vzhodu gomile.
Sedma skupina posodja se pojavlja predvsem na zahodni polovici. V zadnjo, 8. skupino sodita
le dva grobova, vkopana na v jugovzhodni del gomile. Tudi pri teh skupinah srečamo nekatere
izjeme v legi grobov.
Gomila III. je nudila dovolj podatkov, na podlagi katerih sem lahko izluščila nekaj možnih
ožjih povezav med grobovi. Izstopajo predvsem otroški grobovi, ki so v tej gomili, z izjemo
enega, vsi vkopani na rob južne polovice gomile. Kot kaže jih lahko glede na pridatke v
grobovih, v več primerih povežemo z blizu ležečimi ženskimi grobovi. Povezave pa lahko v
zasledimo tudi med drugimi grobovi. Dober primer so trije moški grobovi (III/17, III/21 in
III/22), ki po pridatkih sodijo v 1. skupino, vendar pa so datirani v tri različne časovne horizonte.
Gomila XIV je edina izmed štirih gomil, ki je imela centralni grob. To je hkrati prvi grob, ki
je bil vkopan v to gomilo in sicer v stopnji Podzemelj. Pokopavanje se je nadaljevalo vse do
negovskega horizonta. Centralni grob je bil usmerjen proti severovzhodu, medtem ko so bili
grobovi severne polovice gomile usmerjeni v smeri urinega kazalca, grobovi južne polovice
gomile pa ravno obratno. Tako kot pri gomili III, so tudi tukaj nekatere izjeme. Ženski in moški
grobovi so vkopani preko celotne gomile. Kot kaže niso omejeni le na eno polovico gomile,
čeprav je večina moških grobov vkopana v severno polovico gomile. Grobove obeh spolov sem
glede na pridatke razdelila v 6 skupin. Tudi tu v določenih primerih kaže, so grobovi glede na
skupino vkopani v določen predel gomile, čeprav precej manj urejeno kot pri gomili III. V
gomili XIV prevladujejo predvsem grobovi 4. skupine.
Pri skupinah keramičnega posodja je slika podobna. Grobovi 1. skupine so vkopani predvsem
v vzhodno polovico gomile, medtem ko so grobovi 2. skupine tvorili manjši krog okoli
centralnega kroga. Grobovi, ki so vsebovali 1 večjo in 1 manjšo posodo so ležali na robu
vzhodne in zahodne polovice gomile. V večini primerov so datirani v horizont Stična. Četrta
skupina se pojavlja le na jugovzhodni četrtini gomile, medtem ko v peto sodita le centralni grob
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in grob XIV/48 na jugozahodu gomile. Grobova 6. skupine ležita na jugovzhodu gomile. Sedma
skupina je razporejena po celotni gomili. Najbogatejša s keramičnim posodjem (skupina 8.) sta
negovska grobova vkopana v notranji krog grobov. Pri nekaterih skupinah se pojavljajo tudi
izjeme. Tako kot pri gomili III, sem tudi tu skušala poiskati ožje povezave med grobovi. Možne
povezave lahko opazimo med otroškimi in ženskimi grobovi ter moškimi in ženskimi grobovi.
V enem primeru tudi med dvema ženskama.
Kot se je izkazalo, je pri vseh štirih gomilah, predvsem pa pri gomilah iz Kapiteljskih njiv,
moč opaziti določene povezave med predmeti, ki so bili pridani v grob ter lego samih grobov.
Skupine, ki sem jih določila na podlagi pridatkov, se v večini primerov ujemajo s skupinami,
ki jih je na drugih najdiščih določila Teržanova. Neujemanja se pojavijo le pri skupinah, za
katere so značilni revnejši pridatki. V prihodnje bi bilo potrebno takšne analize opraviti na vseh
izkopanih gomilah Novega mesta in na drugih, primerno objavljenih gomilah dolenjske
halštatske skupine. S tem bi lahko prepoznali podobnosti in (regionalne) razlike v pokopavanju
umrlih in morda določili tudi značilne »noše« za celoten prostor dolenjske skupine.

Summary

As it turned out, both barrows from Kandija were in use from Serpentine phase until the end
of Hallstatt period. The dating of the graves was rather difficult, due to poor preservation of
mounds and finds in graves.
In barrow I, both male and female graves were dug through entire circumference of the
barrow. There were slightly more male than female graves. Division of the graves by grave
goods showed that graves of the particular group (of both genders) were in most cases dug in
the same area of the barrow. Most graves in this barrow belong to groups 2 and 3. Graves that
belong to the same group and lie relatively close could be understood in terms of a closer
connection between deceased. Since graves were in most cases dated only approximately and
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because data of the graves were insufficient, I did not go into further research. Groups of
ceramics pottery appear more or less in the graves through entire circumference of the barrow.
Data from barrow II are showing similar picture. Female graves are dominating and are mostly
dug in the eastern half of the barrow. As it seems, male graves were mostly dug in the western
half of the barrow, which was destroyed. I divided female graves in 6 groups and male graves
in 5 groups. Graves of the particular group appear in the same area of the barrow. Most of them
belong to group 1. For the same reason I mentioned at barrow I, I did not went for further
research of the connections between the deceased.
Because of the better publication, barrows from Kapiteljska njiva are allowing more
comprehensive processing and consequently bringing results that are more interesting. Barrow
II was in use from the Stična phase until the Negova phase. Graves of the northern half of the
barrow are oriented clockwise and graves of the southern half of the barrow are oriented counter
clockwise. The exception are four graves, which based on their location do not follow the
orientation of the remaining graves. Female graves are dug into entire circumference of the
barrow. Male graves, with the exception of grave III/47, are only dug into the eastern half of the barrow.
I divided graves of both ganders into 6 groups. Like in the case of previous barrows, graves of the same
groups appear in the same area in the barrow. In this barrow, this shows even more, because of the larger
number of graves it contained. Graves of the groups 1 and 2 are lying in the eastern half of the barrow.
Graves of the group 3 are lying in the northwest and southeast quarter of the barrow. Graves from group
4 were dug in western and eastern halves of the barrow, while graves of the group 5 were dug in the
north-western and south-western part of the barrow. Two graves of the group 6 are located in western
and south-eastern part of the barrow. They are “bordering” graves from group 7, which are lying in south
and south-western part of the barrow. In each of the groups, one or two graves stand out with their
position.
Groups of ceramics pottery are also appearing in graves in certain parts of the barrow. Graves that
contained only one lareger or one smaller vessel (groups 1 and 2), were only dug into southeastern
quarter of the mound. Graves of the next two groups are more or less dug into the entire circumference
of the barrow. In group 6 belongs only one grave, which was lying in the east of the barrow. The last
group, group 8, consists only two graves. They were dug into the southeast of the barrow. Even in these
groups, we can find some exceptional graves that are located differently.
Barrow provided sufficient data, from which I could extract some of the possible closer link between
graves. The ones that most stand out are children graves, which were with exception of one, all dug into
the edge of the southern half of the barrow. Based on the graves goods in many cases we can associate
them with nearby female graves. Connections can be also found between other graves. Good example
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are three male graves, which belong to the first group based on the grave goods but are dated in three
different time periods.
Barrow XIV was the only one among four barrows that contained central grave. At the same time, this
is the first grave that was dug into this barrow in Podzemelj phase. Burying continued until Negova
phase. Central grave was oriented to the northeast, while graves in northern half of the barrow were
oriented clockwise and graves in southern half of the barrow were oriented in the opposite direction.
Like in barrow III, here are also some exceptions to be found. Male and female graves are dug through
entire barrow. They don’t seem to be limited to just one half of the barrow although most of the male
graves are located in the northern half of the barrow. I divided graves of both genders into 6 groups
based on graves goods. Graves, which belong to the same group, are often lying in the same part of the
barrow. In this barrow are dominating graves, which belong to group 4.
Groups of pottery are showing similar picture. Graves of group 1 are mostly dug into eastern half of
the barrow, while graves of the group 2 created a small ring around the central grave. Graves that
contained one big and one small vessel were dug into the edge of eastern and western half of the barrow.
In most cases, they are dating in Stična phase. The fourth group only appears in the southern quarter of
the barrow, while in the fifth group belongs central grave and grave XIV/48 in the southwest of the
barrow. Graves of group 6 lie in the southeast of the barrow. Group 7 is spread through entire barrow.
Two graves, dug into the inner ring of the graves, were the richest with pottery (group 8). They both
date to Negova phase. In some groups, some exceptions can also be found. Here, just like in barrow, I
tried to find closer connections between the deceased. Possible connections can be observed between
children’s and older female graves and between female and male graves. In one case, we can also see
the connection between two women.
As it turned out, in all four barrows, especially in those from Kapiteljska njiva, is possible to notice
certain connections between grave goods and location of the graves. The groups I identified based on
the grave goods are in most cases the same or at least very similar to the groups that Teržan identified
on other sites. Discrepancies occur only in groups characterized by poorer grave goods. In the future,
such analyses should be carried out on all excavated barrows of Novo mesto and other, properly
published barrows of Dolenjska Hallstatt group. This could help us to identify similarities and (regional)
differences in burial practices and perhaps to identify typical “wearing” for the entire area of the
Dolenjska group.
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