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Izvleček
Grajska pristava v Ormožu. Izkopavanji v letih 2010 / 2011 (sektorji 5–8)
V diplomskem delu je predstavljen prostor Ormoţa z okolico v pozni bronasti in starejši
ţelezni dobi. Geografskemu orisu območja sledi povzetek zgodovine raziskav bronaste in
starejše ţelezne dobe na Slovenskem Štajerskem. V okviru predstavitve arheološke podobe
Ormoţa z okolico so zajete posamezne in depojske najdbe, grobišča in naselbine. Poudarek je
na predstavitvi dosedanjih arheoloških izkopavanj na območju naselbine v Ormoţu, v sklopu
katerih je predstavljen izbor do sedaj še neobjavljenega keramičnega gradiva iz sektorjev 5–
8, pridobljenega z izkopavanji na območju grajske pristave v letu 2010 in 2011.
Ključne besede: Ormoţ z okolico, grajska pristava, pozna bronasta doba, starejša ţelezna
doba, analiza keramičnega gradiva

Abstract
Grajska pristava in Ormož. Excavations in the years 2010 and 2011 (sectors 5–8)
This BA thesis presents Ormoţ with its surrounding area in Late Bronze Age and Early Iron
Age. The geographical outline of the area is followed by a summary of the history of Bronze
Age and Early Iron Age research in Slovenian Styria. Presentation of the archaeological
image of Ormoţ with its surroundings includes individual finds, hoards, cemeteries and
settlements. The emphasis lies on presentation of up to date archaeological excavations at
Ormoţ settlement and selection of unpublished pottery from sectors 5–8 obtained from
excavations at Grajska pristava in 2010 and 2011 is also presented.
Key words: Ormoţ with surrounding area, grajska pristava, Late Bronze Age, Early Iron
Age, analysis of pottery
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1. Uvod
Arheološke najdbe nakazujejo na obljudenost ormoškega območja ţe v obdobju
neolitika. Še mnogo bolj intenzivna in arheološko razumljiva pa je bila poselitev tega
prostora v času bronaste in ţelezne dobe. Čeprav je bilo o prazgodovinski poselitvi tega
območja ţe veliko napisanega, se arheološka podoba z vsako novo objavo nenehno
dopolnjuje. Zato sem se na pobudo mentorja doc. dr. Matije Črešnarja odločil, da tudi sam
pridam svoj del. Tako je nastalo to diplomsko delo, ki osvetljuje del arheološke podobe na
prostoru grajske pristave v Ormoţu. Gre za območje, ki ga do leta 2010 niso zajela obseţna
arheološka izkopavanja, ki sicer vse od petdesetih let dvajsetega stoletja potekajo na različnih
delih Ormoţa in v njegovi okolici. Diplomsko delo je bilo napisano z namenom predstavitve
dela do sedaj še neobjavljenih zaščitnih arheoloških izkopavanj, ki so na območju grajske
pristave v Ormoţu potekala v letih 2010 in 2011. Arheološke raziskave so bile namenjene
sprostitvi zemljišča za gradnjo nove dvorane in obnovi objekta grajske pristave. Odločili smo
se za obdelavo manjšega območja, saj bi objava celotnih izkopavanj presegla nivo
diplomskega dela. Predstavljene so torej arheološke raziskave, ki so leta 2010 zajele prostor
sektorjev 5-8. Ti so se nahajali na zahodnem delu izkopnega polja ob severni steni severnega
trakta grajske pristave. V diplomskem delu je analiziran in predstavljen izbor keramičnega
gradiva, ki je bilo odkrito v sklopu izkopavanj v omenjenih sektorjih, za katerega se
zahvaljujem kustosu v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormoţ, univ. dipl. arheologu Ivanu
Ţiţku. Ob tem je v diplomskem delu predstavljena tudi arheološka podoba Ormoţa z bliţnjo
okolico v pozni bronasti in starejši ţelezni dobi, ki vzpostavlja referenčni okvir. Poudarek je
na predstavitvi izsledkov dosedanjih raziskav na območju prazgodovinske naselbine v
Ormoţu, katerih sliko dopolnjujejo izkopavanja na območju grajske pristave.
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2. Geografski oris in naravne danosti Ormoža
Severovzhodno Slovenijo sestavlja več pokrajinskih enot, med katerimi sta za
razumevanje ormoškega območja ključnega pomena Dravska ravan in Slovenske gorice (sl.
1). Slednje zavzemajo širok pas med rekama Muro in Dravo, na območju katerega se
nahajajo vodotoki Breznica, Sejanski potok, Lešnica, Pavlovski potok, Libanja in Trnava
(Curk 1983, 61; Dular 2013, 16). Dravsko ravan, ki jo od zahoda proti vzhodu sestavljajo
Dravsko, Ptujsko in Središko polje, na severu omejuje reka Drava, medtem ko se na jugu
pokrajina nadaljuje v Dravinjske gorice in v bliţini meje s Hrvaško v Haloze (Dular 2013,
16). Na stiku Dravske ravni in Slovenskih goric leţi občina Ormoţ z 61 naselji (sl. 2), ki so
razporejena tako po gričevnatem, kot tudi ravninskem delu (Vovk Korţe 2005, 17-18).
Center občine je naselje Ormoţ, ki se je razvilo na terasi ob reki Dravi (Mele 2014, 168).

Slika 1: Pokrajinske enote Podravja in Pomurja (po Dular 2013, sl. 1). Ni v merilu.

Velik del površja občine Ormoţ, ki leţi med ravnico ob reki Dravi in jugovzhodnim
delom Slovenskih goric, gradi silikatni prod, ki ga je prinesla Drava med in po ledenih dobah.
2

Sodi v geološko obdobje kvartarja. Medtem ko juţni del Slovenskih goric, ki je nastal v
miocenu, sestavlja lapor, je mogoče v osrednjem delu iz pliocena najti premešane plasti peska
s konglomerati, ilovico in laporji. Dravsko ravan sestavljajo ledeniško-rečna nasutja proda in
drobirja. Severni del občine je gričevnat s poudarjenimi slemeni, ki ne doseţejo 400 metrov
nadmorske višine. Gre za območje Ormoških goric, ki jih na zahodne in vzhodne deli
Pavlovski potok. Juţni ravninski del z rečnimi terasami sega pod 200 metrov nadmorske
višine in obsega ormoško Dobravo in vzhodni del Ptujskega polja (Vovk Korţe 2005, 17-18).
Na ormoškem območju je bilo prepoznanih več vrst prsti. V večji meri gre za distrične
rjave prsti, psevdooglejena in oglejena tla ter puhlico, ki se pojavlja severno in
severovzhodno od naselja Ormoţ (Mele 2014, 169). Velik del Dravske ravni in Slovenskih
goric danes obsegajo njivske površine, travniški svet in gozdovi, v katerih na predelu ob
Dravi najdemo hrast, dob in gaber (Gams 1998, 236).
Podnebje je bilo zadnjih 10.000 let deleţno precej manjših sprememb kot v obdobju
pleistocena. Čas bronaste dobe velja za toplejše obdobje, v katerem je količina padavin
nihala. Prihajalo je do izmenjevanja suhe in vlaţne klime. Proti koncu tega obdobja se je
pričelo ozračje postopoma ohlajati in povečevala se je količina padavin. Podatke o razvoju
vegetacije v zadnjih 6000 letih za severovzhodno Slovenijo dajejo analize peloda, ki so bile
izvedene na vzorcih pobranih v bronastodobni naselbini Oloris pri Dolnjem Lakošu. V času
obstoja naselbine med 14. in 13. stoletjem pr. n. št. sta bili številčno najbolj zastopani jelša in
leska, katerih razširjenost je bila posledica lokalnih razmer. Nezanemarljiva je bila tudi
prisotnost bukve, lipe in hrasta. Človekova dejavnost je poleg močvirnate podlage močno
vplivala na sestavo prvotnega mešanega gozda, kar nam dobro ilustrira porast bora in breze,
ki sta bila sposobna preţiveti v osiromašeni prsti po koncu naselbine (Šercelj 1987, 19-24).
Pelodne analize so bile opravljene tudi na območju kotanje v Norički grabi, ki se nahaja ob
izviru enega od pritokov Ščavnice v Slovenskih goricah (Andrič in Willis 2003, 809-810).
Kljub temu, da je zaradi nizke koncentracije peloda natančnemu razvoju vegetacije na tem
območju teţko slediti, bom predstavil nekaj izsledkov raziskav. Okrog 10.000 let pred
sedanjostjo sta na tem prostoru lipa in hrast počasi zamenjala prej prevladujoče drevesne
vrste bor, brezo in smreko. V naslednjih dveh tisočletjih se je lipa močno razširila. Ob njej je
bilo moč zaznati tudi prisotnost hrasta, leske, navadnega gabra in jelše, medtem ko bukev in
jelka nista imela vidnejše vloge. Na večje spremembe v tem prostoru pred 7000 leti nakazuje
upad breze in pojav ţitom podobnih zrn peloda. Odprta pokrajina, podobna današnji, se je
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najverjetneje izoblikovala 600 let pred sedanjostjo o čemer nam priča povečana količina
peloda trav (Andrič in Willis 2003, 815).
V neposredni bliţini Ormoţa sta bili izvedeni še dve arheobotanični raziskavi, ki
ponujata okrnjen vpogled v prehrano rastlinskega izvora in vegetacijo v prazgodovini.
Rezultati arheobotaničnih raziskav vzorcev iz izkopavanj eneolitske naselbine in halštatske
gomile na Hardeku kaţejo, da so na področju Ormoţa uspevali preteţno hrastovi gozdovi
(Ţiţek et al. 2017, 538). Analize arheobotaničnih vzorcev iz najdišča Hajndl, katerega
naselbina je v starejši ţelezni dobi sobivala z ormoško, so bile izvedene na materialu
pridobljenem iz lesenega vodnjaka datiranega med 8. in 6. stoletje pr. n. št. Analiza ostankov
rastlin je pokazala prisotnost prosa, lanu, maka in rička ter številnih vrst plevela. Ob teh so
bili prepoznani tudi ostanki plodov in semen leske, divjih jagod, jabolk, hrušk, zimske češnje,
črnega ribeza, malin, črnega in rdečega bezga (Šoštarić et al. 2009, 1295-1299).
Na prisotnost ţivinoreje na ormoškem območju v prazgodovini kaţejo najdbe
ţivalskih kosti, ki so bile najdene ob izkopavanjih v Ormoţu. Pri analizi kostnih ostankov je
največ kosti pripadalo domačemu govedu, kateremu so v precej manjšem obsegu sledile kosti
prašiča. Med ostanki, ki so jih prisodili drobnici, jih je bilo več pripisanih ovcam kot kozam.
Potrebno je omeniti še prisotnost kosti konjev in psov. Število kosti in zob, ki so bile
pripisane lovnim vrstam ţivali, je bilo manjše od treh odstotkov. Veliko fragmentov rogovij
jelenov je imelo na površini sledi obdelave (Toškan in Dirjec 2010, 100-105).
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Slika 2: Območje občine Ormoţ (Splet 1). Ni v merilu.

3. Zgodovina raziskav bronaste in starejše železne dobe na Slovenskem Štajerskem
Na območju slovenske Štajerske je bilo v prvi polovici 19. stoletja v šole uvedeno
poučevanje štajerske deţelne zgodovine. To je ob romantičnem zgodovinopisju vplivalo na
lokalne plemiče, da so začeli kazati vse večje zanimanje za iskanje starin. Začetki raziskav
segajo v leto 1830, ko je bila v Gornji Radgoni odkrita gomila z bronastim vozičkom. V
naslednjih letih so bile prekopane tudi gomile iz Benedikta pri Slovenskih goricah in na
Hardeku pri Ormoţu. Izkopavanje gomil v Pivoli je potekalo sredi 19. stoletja. Ţe v letu 1811
je bil po slučaju odkrit depo negovskih čelad v Ţenjaku pri Benediktu (Terţan 1990, 13). V
sedemdesetih letih 19. stoletja sta izkopavanja na ţarnem grobišču v Rušah vodila Alfons
Müllner in Gundaker Wurmbrand (Dular 2013, 11).
Proti koncu druge polovice 19. stoletja so se v Celju, na Ptuju in v Mariboru
oblikovala muzejska in zgodovinska društva, ki so skušala omejiti odnašanje arheoloških
ostalin v muzeja v Gradcu in na Dunaju z ustanavljanjem lastnih muzejskih zbirk. Leta 1883
je bilo Muzejsko društvo ustanovljeno v Celju. Na Ptuju je do ustanovitve le tega prišlo deset
let kasneje. Lokalna društva je leta 1903 nadgradila ustanovitev Zgodovinskega društva za
5

Slovensko Štajersko, ki je v letu 1909 odprlo svoj Narodni muzej v Mariboru. Društva so
prevzela pobudo tudi pri arheoloških izkopavanjih. V tem obdobju so raziskali gomile v
okolici Šešč in v Spodnjih Podloţah pod Ptujsko goro (Terţan 1990, 13-14) ter grobišči v
bliţini Spodnjega Radvanja in na Rifniku (Dular 2013, 11). Po izkopavanjih gomil na
Hardeku leta 1899 je Franc Ferk med leti 1899 in 1903 izkopaval še na Pošteli in grobišču pri
Habakuku na Lepi Ravni ter v letih 1906 in 1907 na grobišču pri Zgornji Hajdini. Obdobje po
letu 1910 so zaznamovala izkopavanja na Pošteli pod vodstvom Paula Schlosserja in Walterja
Schmida, ki je v slovensko arheologijo vnesel višjo strokovno raven raziskovanja arheoloških
najdišč (Terţan 1990, 14-15).
V obdobju med obema vojnama je imelo vodilno vlogo Zgodovinsko društvo za
Slovensko Štajersko (Terţan 1990, 15-16). Naslednja večja izkopavanja so bila opravljena
pod vodstvom Franja Baša leta 1932 in v letu 1933 na ţarnem grobišču v Mladinski ulici v
Mariboru, kjer so odkrili več kot 300 grobov. Večino najdb je predstavljalo keramično
gradivo (Dular 2013, 11). Po tem ko je Walter Schmid v letih 1936 in 1937 sodeloval s
Franjem Bašem pri izkopavanju gomil na Novinah pri Šentilju, je med letoma 1941 in 1943
raziskal še naselbino na Rifniku. Pred drugo svetovno vojno sta v okviru Arheološke karte
Jugoslavije izšla »lista« Ptuj (1936) in Rogatec (1939), ki sta bila delo Josipa Klemenca in
Balduina Sarie (Terţan 1990, 16-17).
Povojni čas predstavlja obdobje, ko je prišlo do reorganizacije v arheološki stroki.
Profesionalnim arheologom se je ponudila moţnost raziskovanja v okviru arheološkega
oddelka na Univerzi v Ljubljani, Sekcije za arheologijo pri SAZU in pokrajinskih muzejev
(Terţan 1990, 17). V letih 1946 in 1947 je Josip Korošec na območju zahodnega platoja
Ptujskega gradu odkril prazgodovinske plasti, ki so v sebi skrivale tlorisa dveh hiš, 23 ognjišč
in številne kose keramičnega gradiva. Izkopavanjem na Grajskem griču na Ptuju so med
letoma 1954 in 1962 sledila arheološka izkopavanja naselja v Ormoţu pod vodstvom
Bernarde Perc. Ta so ponudila vpogled v notranjo strukturo naselja, saj so med izkopavanji
odkrili tlorise številnih objektov in tlakovanih poti. Na Brinjevi gori pri Zrečah je z
izkopavanji leta 1953 pričel Stanko Pahič. V bliţini vasi Gračič je odkril tudi plano ţarno
grobišče. Svoje delo je nadaljeval z izkopavanjem grobišča na Pobreţju pri Mariboru in na
drugem grobišču v Rušah (Dular 2013, 11-13). Ponovnih izkopavanj je bila deleţna tudi
naselbina na Rifniku in sicer s strani Lojzeta Bolte med leti 1957 in 1963 (Terţan 1990, 18).
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V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja so potekala številna zaščitna
izkopavanja na območju Gornje Radgone, Ormoţa in Ptuja, ki so jih vodile Irena Šavel,
Marjana Tomanič Jevremov in Marija Lubšina Tušek. Topografski terenski pregledi Stanka
Pahiča na območju Štajerske, predvsem na delu Slovenskih goric, so močno povečali
poznavanje arheoloških najdišč v tem delu Slovenije (Dular 2013, 14). Leta 1975 je izšlo delo
Arheološka najdišča Slovenije, ki je zajelo prostor celotne Slovenije (ANSl 1975). Biba
Terţan je leta 1990 izdala monografijo Starejša ţelezna doba na slovenskem Štajerskem, kjer
je objavila gradivo z izkopavanj na Pošteli in nekaterih drugih najdišč severovzhodne
Slovenije ter analizirala kronologijo naselbin in grobišč starejše ţelezne dobe z območja
Štajerske, ki so bila poznana (Terţan 1990).
V devetdesetih letih 20. stoletja se je zaradi gradnje avtocest obogatilo poznavanje
pozne bronaste in starejše ţelezne dobe na Štajerskem (Dular 2013, 14). Med letoma 1996 in
1999 so bila raziskana najdišča Slivnica 1, Slivnica 2b, Spodnje Hoče, Bohova in Rogoza
(Strmčnik Gulič 2001, 117). Prva poročila o izkopavanjih so bila objavljena v sklopu Varstva
spomenikov in Letnih poročil ZVKD Maribor (Prešeren 2003). Objave rezultatov izkopavanj,
ki so bila opravljena na trasi avtocest, še danes izhajajo v zbirki Arheologija na avtocestah
Slovenije (Splet 2). Novejši vpogled v poselitev štajerskega območja ponuja delo Janeza
Dularja Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi (Dular 2013), ki vsebuje katalog s 147
najdišči iz bronaste dobe, ki so po tipih razdeljena na niţinska in višinska naselja, grobišča,
jame, depoje in posamezne najdbe, od katerih jih je kar 87 iz pozne bronaste dobe (Dular
2013, 14, 20).
Na tem mestu velja poleg zgoraj omenjenih raziskav navesti še nekaj preglednih del in
razprav, ki so se dotaknile poznavanja in kronologije bronaste in starejše ţelezne dobe v
Sloveniji. Leta 1959 je izšlo delo Hermanna Müller-Karpeja Beiträge zur Chronologie der
Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, v katerem je avtor vzpostavil kronologijo za
obdobje kulture ţarnih grobišč severno in juţno od Alp, ki je zajela tudi najdišča iz
slovenskega prostora (Müller-Karpe 1959). V četrtem zvezku Praistorije jugoslavenskih
zemalja (1983) je izpod peresa Staneta Gabrovca izšel sestavek Jugoistočnoalpska regija, ki
pregledno obravnava prostor jugovzhodnih Alp v bronasti dobi (Gabrovec 1983). Leta 1986
je bil pod okriljem Slovenskega arheološkega društva organiziran kolokvij Bronasta doba v
Sloveniji, ki je osvetlil stanje raziskav in opozoril na nerešene teţave. Leto dni kasneje je
izšla knjiţica Bronasta doba na Slovenskem : 18.-8. st. pr. n. š. (Trampuţ Orel, Terţan,
Svoljšak 1987). V delu Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na
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Slovenskem (1995-1996) so zajete tipološke in kronološke študije ter arheometalurške
raziskave, ki se dotaknejo tudi najdb iz pozne bronaste dobe na Slovenskem Štajerskem
(Terţan 1995a in Terţan 1996). Kronološko in naselbinsko problematiko ter druţbeno
strukturo v pozni bronasti dobi v Sloveniji je Biba Terţan analizirala v delih Stand und
Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien (Terţan 1995b) in An Outline
of the Urnfield Culture Period in Slovenia (Oris obdobja kulture ţarnih grobišč na
Slovenskem) (Terţan 1999). Christopher Pare je v svojem delu Beiträge zum Übergang von
der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa (1998) v kronološko problematiko zajel tudi
slovenski prostor (Pare 1998). Poznavanje bronaste in starejše ţelezne dobe na prostoru
Slovenske Štajerske se iz leta v leto dopolnjuje z novimi objavami. Leta 2014 je izšlo delo
Absolutno datiranje bronaste in ţelezne dobe na Slovenskem, v katerem so zbrani podatki iz
55 slovenskih arheoloških najdišč (Terţan in Črešnar 2014). Delo vsebuje podatke
radiokarbonskih analiz vzorcev organskega materiala, ki so bili odvzeti iz zanesljivih
arheoloških kontekstov, ki jih je bilo mogoče kulturno in kronološko osmisliti. Na podlagi
zbranih podatkov je bila vzpostavljena kronologija, ki je podkrepljena z absolutnimi
datacijami (Terţan in Črešnar 2014, 9).

4. Arheološka slika Ormoža z okolico v bronasti in starejši železni dobi
Na območju širšega ormoškega okoliša (sl. 3) so bili najdeni številni naselbinski
ostanki, grobišča, depoji in nekatere posamezne najdbe iz bronaste in starejše ţelezne dobe.
Iskanje dragocenih predmetov je ormoško območje podobno kot druge dele Štajerske zajelo v
19. stoletju. Prišlo je do razkopavanj gomil, za katere so predpostavljali, da v sebi skrivajo
zaklade (Tomanič Jevremov 1983, 25). Večina najdb iz tega območja, ki so bile odkrite v 19.
stoletju, je končala v Dvornem muzeju na Dunaju in Deţelnem muzeju Joanneum v Gradcu1.
Čeprav je šlo preteţno za antične ostaline, so se med njimi znašli tudi predmeti iz
prazgodovine, od katerih velja posebej omeniti depojsko najdbo na Grabah pri Središču ob
Dravi.

1

Spletna stran InterArch-Steiermark ponuja vpogled v digitalizirane arheološke in numizmatične najdbe ter

pisne dokumente, ki so bili med leti 1811 in 1918 (redki pa tudi kasneje) odkriti na območju avstrijske in
slovenske Štajerske in so hranjeni predvsem v Univerzalnem muzeju Joanneum (Splet 3).
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Z ustanovitvijo Muzejskega društva 1893 in lokalnega muzeja v Ptuju se je situacija
na ptujsko-ormoškem območju izboljšala (Vomer Gojkovič in Kolar 2005, 211-212). Ključno
vlogo pri tem je imel graški profesor zgodovine Franc Ferk, ki je med drugim svoja odkritja o
najdiščih beleţil v dnevnik Ferien-Tagebücher (Tomanič Jevremov 1983, 27). Leta 1940 je
bil odkrit depo predmetov datiranih v bronasto dobo v Pušencih pri Središču ob Dravi. Prvih
večjih izkopavanj je bila petnajst let kasneje deleţna tudi prazgodovinska naselbina v
Ormoţu, katere raziskovanja z vmesnimi prekinitvami trajajo še v 21. stoletje (Vomer
Gojkovič in Kolar 2005, 212). Leta 1963 so manjši testni izkopi pokazali naselbinske sledi v
Sodincih pri Veliki Nedelji in Strjancih pri Podgorcih (Tomanič Jevremov 1983, 30). V drugi
polovici šestdesetih let 20. stoletja je v Ormoţu izkopavala Zorka Šubic, ki jo je v
sedemdesetih letih nasledila Marjana Tomanič Jevremov. Raziskovanju v Ormoţu in njegovi
okolici sta se v osemdesetih letih pridruţila Mira Strmčnik-Gulič in Ivan Tušek, ki se jima je
v devetdesetih letih priključil še Brane Lamut. Devetdeseta leta so bila čas zaščitnih
izkopavanj ob gradnji ormoške obvoznice. Leta 1997 so pod vodstvom Ivana Ţiţka potekala
izkopavanja na eneolitski naselbini in halštatski gomili v Hardeku. V letih 2000 in 2001 je
bila v okviru zaščitnih izkopavanj ob gradnji hitre ceste Ormoţ-Gorišnica na Hajndlu odkrita
naselbina iz starejše ţelezne dobe (Vomer Gojkovič in Kolar 2005, 212-213).
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Slika 3: Lokacije arheoloških najdišč omenjenih v besedilu (vir podatkov: Google maps,
google.com/maps, 2019). Ni v merilu.

4.1 Posamezne najdbe

Najdbe posameznih bronastih predmetov so bile velikokrat deleţne le kratkih
predstavitev in opisov, čeprav jih s prostora severovzhodne Slovenije poznamo kar 26,
njihove datacije pa zajemajo stopnje od Bd D/Ha A do Ha B/Ha C (Dular 2013, 98). Pogosto
so bili predmeti najdeni naključno ob nearheoloških posegih. Ker so jih posamezniki odkrili
pri opravilih na svoji zemlji so bili najprej v privatni lasti, šele nato so našli svojo pot v
muzeje in druge privatne zbirke. Velikokrat so njihovi najdiščni podatki neznani ali
pomanjkljivi, vendar imajo ne glede na to pomembno vlogo pri razumevanju bronaste dobe in
dopolnjujejo podobo takratne poselitve (Šinkovec 1996, 125).
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4.1.1 Meč iz Ormoža
Med posameznimi najdbami iz Ormoţa in njegove okolice velja omeniti bronast
polnoročajni meč z gumbastim zaključkom (sl. 4). Ta je bil leta 1956 podarjen
Pokrajinskemu muzeju Ptuj in domnevno izhaja iz ormoškega območja. Podrobnejši
najdiščni podatki o meču niso znani. Meč je teţak 970 gramov in dolg 59 centimetrov,
medtem ko širina njegovega rezila rombičnega preseka znaša med 2,8 in 5 centimetri. Na
glavi ročaja je viden okras šrafiranih trikotnikov in krogov, medtem ko so na preostalem delu
ročaja opazni trije pasovi z vrezanimi vodoravnimi in navpičnimi črticami. Majhen gumbast
zaključek je prav tako okrašen. Na ročajni plošči se nahaja pet zakovic (Šinkovec 1995, 110).
Gre za meč edinstvene oblike katerega datacija je vprašljiva. Dular je meč datiral v Ha A
obdobje (Dular 1976, 185). Harding ga je opredelil med polnoročajne meče s tremi svitki na
ročaju tipa »Liptov« variante Ormoţ (Harding 1995, 76-77, t. 31: 242). Ena od predlaganih
moţnosti je tudi ta, da gre za popravljen meč s starim ročajem datiranim med Bd C in Ha A
in novo ţeleznodobno rezilo (Šinkovec 1996, 145). Nesimetričnost ročaja in ročajne plošče in
preveč masivno rezilo ne izključujeta moţnosti, da gre za ponaredek (Dular 1976, 185;
Harding 1995, 77). Analiza kemične sestave zlitine meča je sicer pokazala povečan nivo
cinka v kovini, vendar kljub temu naj ne bi šlo za kopijo (Urankar 2003, 34).

Slika 4: Meč iz Ormoţa (Čerče in Šinkovec 1995, t. 32: 217). Ni v merilu.

4.2 Depoji
Na prostoru severovzhodne Slovenije je bilo odkritih 11 depojskih najdb iz obdobja
pozne bronaste dobe. Za večino depojev so znani le podatki o naselju, pri katerem je bil depo
odkrit, medtem ko podrobnejših podatkov o najdiščnih okoliščinah ni (Dular 2013, 96).
Podobno kot za posamezne najdbe tudi za depoje velja, da gre predvsem za naključna
odkritja (Čerče in Turk 1996, 7). Posamezno najdeni predmeti so večinoma ohranjeni skoraj
v celoti, medtem ko je za predmete, ki se pojavljajo v depojih, značilna večja fragmentiranost
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(Terţan 1996, 255). Na območju Ormoţa in širše okolice so bile najdene tri depojske najdbe
in sicer v Grabah pri Središču ob Dravi, v Podgradju pri Ljutomeru in v Pušencih (Dular
2013, 97).

4.2.1 Grabe pri Središču ob Dravi
Severno od vasi Grabe je bil leta 1852 odkrit manjši depo bronastih predmetov. Kot
poroča Stanko Pahič je prišlo do odkritja depoja (sl. 5) pri podiranju drevesa na višje leţečem
predelu (Pahič 1975a, 326). Najdbe so po izkopu preko kanonika Mateja Robiča prešle v roke
Zgodovinskega društva za Štajersko. To je leta 1855 velik del predmetov predalo v Deţelni
muzej Joanneum v Gradcu, kjer so še danes2 (Čerče in Šinkovec 1995, 170).
Depo sestavlja 10 bronastih predmetov (Pahič 1975a, 326), katerih podroben opis
najdemo pri Petru Čerčetu in Ireni Šinkovec, ki pri sestavi depoja beleţita fragment bronaste
plavutaste sekire s srednje stoječimi plavutmi (sl. 5: 1), bronasto tulasto sekiro z odebeljenim
ustjem in ušescem (sl. 5: 2), bronasto tulasto sekiro z rahlo odebeljenim ustjem (sl. 5: 3),
fragment bronaste tulaste sekire z odebeljenim ustjem in ušescem (sl. 5: 4) tri fragmentirane
bronaste sulične osti (sl. 5: 5-7), votlo bronasto kroglo sestavljeno iz dveh polkrogel (sl. 5: 8)
in bronasto jagodo (sl. 5: 9). Na podlagi poročila Zgodovinskega društva za Štajersko iz leta
1855 naj bi k depoju spadal še majhen bronast kos, ki je izgubljen 3 (Čerče in Šinkovec 1995,
170-172).

2

Predmete si je mogoče ogledati na spletni strani InterArch-Steiermark (Splet 5).

3

Lahko bi šlo za bronast obroček, ki je na spletni strani InterArch-Steiermark med najdbami zabeleţen pod ID

številko UMJ-6582. Ob tem velja opozoriti, da pri zapisu v nasprotju z ostalimi predmeti iz depoja ni navedeno,
da je predmet del depojske najdbe (Splet 6). Kljub temu je isto inventarno številko mogoče zaslediti tudi v
zapisu Stanka Pahiča (Pahič 1975a, 326). Prav tako pa se v sklopu depojske najdbe, ki je bila muzeju podarjena
leta 1859, pod ID številko UMJ-6236 pojavlja še ena tulasta sekira, ki je v objavah P. Čerčeta in I. Šinkovec ter
Stanka Pahiča ni moč zaslediti (Splet 7).
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Slika 5: Depo iz Grab pri Središču ob Dravi (Čerče in Šinkovec 1995, t. 70). Ni v merilu.

Peter Turk je depo iz Grab uvrstil v svoj horizont II, ki ustreza stopnji Ha A (Turk
1996, 108). Na podlagi števila predmetov, ki ne presega 10 kosov, in njihove manjše
raznovrstnosti sta ga s P. Čerčetom opredelila kot manjši depo mešane sestave (Čerče in Turk
1996, 18-22). Ob tem velja omeniti, da je P. Turk pri bronasti krogli in bronasti jagodi iz
Grab prepoznal njihovo verjetno funkcijo kot uteţi in jih soočil s sočasnimi uteţnimi sistemi
(Turk 2001, 272).
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4.2.2 Podgradje pri Ljutomeru
Bronasta predmeta, ki bi naj bila najdena v Podgradju pri Ljutomeru, sta bila odkrita
ţe v 19. stoletju (Lamut in Mele 2006, 8). S. Pahič navaja, da gre za dve bronasti sekiri, ki sta
shranjeni v Naravoslovnem muzeju na Dunaju (Pahič 1975b, 332), ob tem pa ne izključuje
moţnosti, da predmeta ne prihajata iz Podgradja, saj ni znano, kje točno sta bila najdena
(Pahič 1971, 8). Bronasta predmeta (sl. 6), ki ju je leta 1898 odkupil Naravoslovni muzej na
Dunaju, bi naj bila ena bronasta plavutasta sekira s srednje stoječimi plavutmi (sl. 6: 1) in
bronasto tulasto dleto z odebeljenim ustjem (sl. 6: 2) (Čerče in Šinkovec 1996, 211).

Slika 6: Depo iz Podgradja pri Ljutomeru (Čerče in Šinkovec 1995, t. 124 B). Ni v merilu.

S. Pahič je depo uvrstil v bronasto dobo D oziroma v čas 13. stol. pred našim štetjem
(Pahič 1971, 8). Prav tako je depo iz Podgradja v stopnjo Bd D in svoj horizont I uvrstil P.
Turk (Turk 1996, 106-107). Glede na to, da depo sestavljata 2 predmeta sta ga s P. Čerčetom
uvrstila med manjši depo mešane sestave (Čerče in Turk 1996, 22).
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4.2.3 Pušenci
V bliţini vasi Pušenci je bil leta 1940 ob ţelezniški progi Ormoţ-Ljutomer odkrit
depo bronastih predmetov (sl. 7). Nanj so naključno naleteli delavci pri kopanju jarka (Knez
1960/1961, 227). Predmeti iz depoja so bili leta 1961 odkupljeni s strani Dolenjskega muzeja
v Novem mestu (Čerče in Šinkovec 1995, 211). P. Čerče in I. Šinkovec navajata, da depo
sestavljajo dve bronasti plavutasti sekiri s srednje stoječimi plavutmi (sl. 7: 1-2) in bronasto
tulasto dleto (sl. 7: 3) ter bronasto šilo kvadratnega preseka (sl. 7: 4) (Čerče in Šinkovec
1995, 212).

Slika 7: Depo iz Pušencev (Čerče in Šinkovec 1995, t. 124 A). Ni v merilu.

Na predmetih iz depoja so bile izvedene spektrometrične raziskave (Trampuţ Orel,
Klemenc, Hudnik 1993), v sklopu katerih so preverjali vsebnost posameznih elementov v
zlitinah predmetov. Depo iz Pušencev je P. Turk umestil v svoj horizont I, ki ustreza stopnji
Bd D (Turk 1996, 106-107). Tako kot oba prejšnja depoja tudi ta spada med manjše depoje
mešane sestave po kriterijih P. Čerčeta in P. Turka (Čerče in Turk 1996, 22).
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4.3 Grobišča
V severovzhodni Sloveniji je bilo odkritih preko dvajset planih grobišč z ţganimi
pokopi, ki so bila opredeljena v pozno bronasto dobo. Stanje raziskanosti se med
posameznimi grobišči močno razlikuje. Prav tako je moč zaznati razlike v velikosti nekropol,
saj so znana tako večja grobišča, kot tudi taka z le nekaj grobovi. Kljub temu da so podatki o
nekaterih grobiščih zelo skopi so bile nekropole ključnega pomena za vzpostavitev
kronologije ţarnogrobiščnega obdobja. Velik del grobišč ima svoj začetek v mlajšem
ţarnogrobiščnem obdobju (Ha B1). Ob tem velja opozoriti, da posamezni grobovi izkazujejo
moţnost zgodnejših začetkov nekropol na Goricah pri Turnišču in v Pobreţju ter Prodnicih
pri Zavrču. Večina grobišč je bila opuščenih po stopnji Ha B2/3. V Ha C0 se nadaljujejo
pokopavanja na grobiščih Marinovi travniki v Rušah, Osetovo posestvo na Rifniku,
Skoršičev vrt v Ormoţu in na grobišču iz Ulice Viktorina Ptujskega na Ptuju. Na začetku
starejše ţelezne dobe so na Štajerskem umrle še vedno pokopavali v plana grobišča z ţarnimi
grobovi. Temu načinu pokopavanja se je pridruţilo še pokopavanje v gomilah (Dular 2013,
94-96). Seţiganje umrlih je potekalo skozi celotno starejšo ţelezno dobo. Na grobiščih so se
pojavljale različne oblike ţganih grobov. Prav tako so se razlikovali grobovi, ki so bili odkriti
pod gomilami (Terţan 1990, 56).
V Ormoţu in njegovi okolici sta obstajali vsaj dve grobišči (sl. 8). Plano ţgano
grobišče je bilo odkrito zahodno od prazgodovinske naselbine na območju Skoršičevega vrta
v Ormoţu. Pri Hardeku, ki leţi severovzhodno od Ormoţa, se je nahajalo drugo grobišče, ki
ga je sestavljalo več gomil (Terţan 1990, 78). Na ormoškem območju so bile prepoznane
številne gomile, ki so bile prekopane ţe v 19. stoletju. Podatki o kopanjih in predmetih so se
ohranili predvsem v obliki poročil in dnevniških zapisov. Velik del najdenih predmetov je
danes izgubljen. Prav tako pogosto ni jasno ali je šlo za gomile iz rimskega obdobja ali
ţeleznodobne gomile (Lamut in Mele 2006, 13). Tak primer so gomile iz Cezanjevcev, o
katerih je poročal S. Pahič. Razkopane so bile s strani Jaklina, Gottweissa in Vrbnjaka. Ravno
F. Vrbnjak je v svojem poročilu, ki ga je poslal v Deţelni muzej Joanneum v Gradec, navedel
najdbo novca cesarja Hadrijana, ki je napeljevala k opredelitvi gomil kot rimskodobnih. Del
ostalih najdb, med katerimi so omenjeni ţganina, fragmentirane ţare, kosi oklepov, čelad,
kopij in ostanki ţelezne konjske oprave, pa kaţe značilnosti pokopov časa ţelezne dobe
(Pahič 1975c, 329; Lamut in Mele 2006, 13-14). Podobna situacija velja tudi za gomile, ki so
se nahajale zahodno in severozahodno od Ormoţa v bliţini planega ţganega grobišča. Tri od
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štirih gomil so bile prekopane in zravnane med letoma 1822 in 1837 (Terţan 1990, 345).
Edina gomila, ki se je ohranila, se nahaja pod vilo ob Ptujski cesti. Pahič navaja, da so bili v
gomilah najdeni ostanki ţganine, črepinj, konjska oprava, oroţje, ostanki zidov in novec
cesarja Maksimina (Pahič 1975d, 320). Gomile so bile na podlagi novčne najdbe uvrščene v
rimsko dobo, vendar bi jih lahko zaradi najdb oroţja in konjske opreme uvrstili med
ţeleznodobne (Terţan 1990, 345). Kot poroča S. Pahič sta bili tudi na prostoru Hajndla
odkriti dve gomili, ki sta se nahajali v gozdu. Ena izmed njiju je bila sicer razkopana, vendar
se najdbe niso ohranile (Pahič 1975e, 319). Kot v prej navedenih primerih je tudi tukaj
vprašljiva opredelitev v rimsko dobo, saj se v bliţini nahaja prazgodovinska naselbina (Pahič
1975e, 319; Lamut in Mele 2006, 16). Na obstoj prazgodovinskega grobišča v Krapjah naj bi
po zapisu S. Pahiča nakazovali ledinski imeni Na gomilah in Gomile (Pahič 1975f, 332).

Slika 8: Ormoška naselbina s pripadajočimi grobišči (Terţan 1990, sl. 90): 1, 2 – območji
naselbine, 3 – grobišče na Skoršičevem vrtu, 4 – grobišče na Hardeku, 5 – gomila ob Ptujski
cesti (po Terţan 1990, 345). Ni v merilu.
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4.3.1 Grobišče na Skoršičevem vrtu v Ormožu
Zahodna nekropola, ki je pripadala prazgodovinski naselbini v Ormoţu, je bila
naključno odkrita leta 1974 pri ogledu terena. Pod vodstvom Marjane Tomanič Jevremov je
bila v sklopu arheoloških izkopavanj raziskana površina 3612 m2 na prostoru, ki se je raztezal
okrog 100 metrov zahodno od okopa. Poleg keramičnega gradiva iz eneolitika in latenske
dobe je bilo odkritih še osem ognjišč, številne jame in ostanki hišnega lepa ter 20 ţganih
planih grobov (sl. 9) (Tomanič Jevremov 1988-1989, 277). Prostor grobišča je bil skozi čas
zaradi obdelovanja zemlje močno zniţan, zato so se grobne jame nahajale le 30 cm pod
hodno površino. To je privedlo do uničenja štirih grobov in močnih poškodb na še dveh
grobovih. Seţgane kosti so bile največkrat poloţene v ţare različnih velikosti ali kar direktno
v grobno jamo. Fragmenti keramičnega posodja so bili najdeni tudi v zasipu grobnih jam, od
katerih je bila le ena pokrita z oblicami. V grobovih so bili poleg keramičnega posodja
najdeni tudi izdelki iz stekla, brona, ţeleza in zlata. Med keramičnim posodjem so bili
številčno najbolje zastopani latvice, vrči in ţare, za katere je na podlagi oblike posod in
okrasa M. Tomanič Jevremov primerjave našla v materialu iz najdišč v Podravju, ki je
umeščen v stopnji Ha B in Ha C (Tomanič Jevremov 1988a, 7-19). Med pridatki iz ţeleza so
bile v grobovih 1, 2 in 7 med drugim najdene tri ovratnice in zapestnica, ki jim je B. Terţan
našla analogije v planih grobovih iz Poštele in II. horizontu Ljubljane. V material, ki pripada
ţenski noši iz 9. in zgodnjega 8. stoletja pred našim štetjem je Terţanova uvrstila še dve
očalasti fibuli z osmico iz grobov 1 in 7, bronaste zapestnice, med katerimi ima ena vrezan
okras jelkove vejice in iz groba 7 dvojnokriţno pasno spono, sedlasti nanoţnici in saltaleone.
Bronasti sekira in sulica iz groba 9 sta značilna pridatka moškega značaja. Terţanova je
grobišče postavila v časovni okvir I. poštelskega horizonta in II. horizonta Ljubljane (Terţan
1990, 78-79).
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Slika 9: Grobišče na Skoršičevem vrtu (Tomanič Jevremov 1988a, sl. 7).

4.3.2 Gomilno grobišče na Hardeku
Po poročanju S. Pahiča sega najzgodnejša omemba hardeških gomil v leto 1851.
Takrat je P. Dajnko v poročilu, ki ga je poslal graškemu Zgodovinskemu društvu, opisal
stanje gomil, od katerih se jih je do leta 1899, ko je nanje naletel F. Ferk, ohranilo le šest.
Svoja opaţanja je F. Ferk beleţil v dnevnik, v katerem je poročal tudi o svojih izkopavanjih
na Perčevi gomili. Ker je velik del najdb iz izkopavanj izgubljen, zapiski o njih pa neurejeni,
si je teţko ustvariti jasno sliko. V gomili bi naj bili odkriti poleg kamnitih, keramičnih in
kovinskih najdb še kurišče in plasti pepela ter dva grobova (Pahič 1966, 109-111). Med
predmeti iz gomile se med drugim omenjajo ţelezna sulica, tulasta sekira, del konjske
opreme, dva bronasta vijaka, ţelezna veriga, jantar in bakreni kosi ter zlat obroček (Pahič
1966, 111-112). Del nabora keramičnega gradiva bi naj predstavljale posode z noţicami
(Terţan 1990, 80). Prav tako je bila na območju Hardeka prekopana Zidaričeva gomila, iz
katere bi naj izhajala najdba latenskega ţeleznega meča (Pahič 1966, 112). Ta je po mnenju
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B. Terţan najverjetneje ţeleznodoben, saj je bil odkrit v gomili grobišča iz starejše ţelezne
dobe (Terţan 1990, 79). Škrinjarjeva gomila je bila izkopana nekoliko kasneje. Med
najdbami, ki so bile odkrite v njej in so leta 1937 prešle v Pokrajinski muzej Ptuj (Pahič
1966, 113), so omenjeni fragmenti črne posode z ţivalskimi protomi, na kateri je izveden
okras v obliki meandra iz cinastih lističev (Terţan 1990, 80).
Na območju Perčeve gomile so bila leta 1961 izvedena testna izkopavanja, pri katerih
so bili odkriti novi kosi keramičnega gradiva (Pahič 1966, 110). V sklopu gradnje ormoške
obvoznice so bila leta 1997 pod vodstvom Ivana Ţiţka izvedena zaščitna izkopavanja na
preostanku Perčeve gomile. Pri izkopavanjih je bilo odkrito keramično gradivo, med katerim
velja omeniti fragmente lonca in črno grafitne ţare, ki sta bila opredeljena v stopnjo Ha C
(Ţiţek et al. 2017, 4, 11).

Slika 10: F. Ferk pri izkopavanju gomile na Hardeku pri Ormoţu leta 1899 (Kopijo
fotografije hrani Pokrajinski muzej Maribor, A 912 oz. A 913, original pa Univerzalni muzej
Joanneum Graz.).
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4.4 Naselbine

Na območju severovzhodne Slovenije lahko zasledimo preko trideset naselij, ki so
bila opredeljena v pozno bronasto dobo. Večinoma gre za naselja v niţinah, blizu katerih se
nahajajo vodotoki. Le slabih 30 % predstavljajo višinska naselja. Pri večini le teh je teţko
ugotoviti ali so bila utrjena (Dular 2013, 84-87). Naselja so imela različne razvojne poti, zato
kljub nekaterim podobnostim v materialu teţko govorimo o hkratnih spremembah na vseh
najdiščih (Terţan 1990, 54). Analiza keramičnega materiala je osnova za datiranje večine
naselij. Ob tem velja opozoriti, da so se nekatere oblike hišne lončenine dolgo časa obdrţale
v uporabi, zato je ponekod teţko slediti posameznim kronološkim fazam (Dular 2013, 67).
Tukaj so nam v pomoč radiokarbonske datacije iz zanesljivih kontekstov, ki pa so na voljo le
za nekatera najdišča odkrita ob izgradnji avtocest (Terţan in Črešnar 2014, 11).

Slika 11: Pregled datiranja izbranih naselij (Dular 2013, sl. 32).

Pri pregledu razvoja izbranih naselij (Dular 2013, 81, sl. 32) je moč opaziti, da je
izjema višinska naselbina na Brinjevi gori, ki je bila nepretrgoma poseljena v pozni bronasti
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in starejši ţelezni dobi, njeni začetki pa so še precej starejši (Dular 2013, 81). Začetek
niţinske naselbine na Rogozi je postavljen v čas prehoda med Bd D in Ha A. Ţivljenje v njej
preneha v Ha B1 (Črešnar 2010, 97). Obljudenost višinske naselbine na Grajskem griču na
Ptuju je bila zasledena v obdobju med Ha B1 in Ha C1. Za naselbino Grajski hrib v Gornji
Radgoni se predvideva, da je najverjetneje obstajala od Ha B1 do Ha D1. Enak čas obstoja je
bil prepoznan tudi za naselbino na Rifniku. Višinska naselbina na Pošteli in niţinska v
Rabelčji vasi v Ptuju sta bili obljudeni od konca Ha B3 in vse do Ha D1 (Dular 2013, 81, sl.
32).
Prav tako je bilo tudi na območju Ormoţa in v njegovi okolici evidentiranih nekaj
naselbin, ki so obstajale v obdobju bronaste in starejše ţelezne dobe. Velikokrat gre za
skromne naselbinske ostanke, ki so bili odkriti v sklopu testnih izkopavanj ali terenskih
pregledov. Takšna je situacija na območju Sodincev, Strjancev in Pušencev. Izjemi sta
naselbini v Hajndlu in Ormoţu, ki bo v nadaljevanju podrobneje predstavljen v posebnem
poglavju.

4.4.1 Sodinci pri Veliki Nedelji
Na območju Sodincev pri Veliki Nedelji je S. Pahič v sklopu testnega izkopavanja
leta 1963 naletel na 95 m x 55 m veliko gradišče, ki je bilo obdano z jarkom in nasipom
(Pahič 1962-1964a, 171; Pahič 1975g, 321). Ta sta bila opazna predvsem na zahodu in severu
gradišča. Podlaga je bila sestavljena iz sivo rumenkaste ilovice. V zahodnem, severnem in
severovzhodnem delu gradišča so bili do globine 0,7 m najdeni fragmenti keramičnega
posodja umeščenega v Ha B. Medtem ko so bili na vzhodnem delu najdeni prodniki, pa je bil
na juţni strani odkrit kos preţganega brona (Pahič 1962-1964a, 171-172). Najdišče je J.
Dular v svojem katalogu pod številko 119 zavedel kot najdišče Kujzjak (Dular 2013, 131), saj
naj bi po ljudskem izročilu na griču, kjer je višinsko naselje iz pozne bronaste dobe, stal grad
Kujzjak (Vuga 1979, 265).
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4.4.2 Strjanci pri Podgorcih
V Strjancih pri Podgorcih je S. Pahič leta 1963 v sklopu testnega izkopavanja na griču
»Strmec« odkril gradišče, ki ga je zamejeval jarek dolţine 40 m. Prav tako so omenjene tudi
sledi nasipa. Pobočje griča je bilo zaradi iskanja premoga prekopano z več jarki. V sondi št.
1, ki je bila izkopana na jugozahodnem delu, so bili med drugim odkriti oglje, sledi ţganine
in ilovnatega premaza ter fragmenti keramike. Groba keramika je bila najdena v sondi št. 2,
ki se je nahajala na juţnem delu zahodnega grebena. Tudi sonda št. 6 na jugovzhodnem delu
je navrgla nekaj fragmentov keramike. Na podlagi grobe keramike je bilo gradišče umeščeno
v bronasto dobo. Podobno kot v Sodincih, bi naj tudi tukaj glede na ljudsko izročilo stal grad
(Pahič 1962-1964b, 172). V sklopu terenskih pregledov so bili leta 1987 odkriti ostanki
hišnega lepa in fragmenti keramike (Tomanič Jevremov 1988b, 200). Višinsko naselje je pod
kataloško številko 118 in imenom Strmec v svojem pregledu zabeleţil tudi J. Dular (Dular
2013, 131).

4.4.3 Pušenci pri Ormožu

Za območje ravninskega predela z njivskimi površinami, ki se nahaja vzhodno od
ţelezniške proge, ki povezuje Ormoţ z Ljutomerom, in juţno od ceste, ki povezuje Ormoţ s
Središčem, se je v ljudskem izročilu po poročanju S. Pahiča prijelo ime »Cerkvišče«. Na
njivskih površinah so bili pri testnih izkopavanjih odkriti oglje, ilovnati premaz in fragmenti
prazgodovinske keramike ter tlak iz lomljenih prodnikov (Pahič 1962-1964c, 170-171). Gre
za naselje iz bronaste dobe, ki ga J. Dular v svojem katalogu navaja pod številko 123 in
imenom Cerkvišče (Dular 2013, 131).
V sklopu terenskih pregledov (sl. 12) leta 1987 je bilo na območju severozahodno od
ţelezniške proge in severno od ceste Pušenci-Ormoţ najdenih 51 fragmentov keramike, ki so
bili umeščeni v bronasto dobo. Ob tem so bili najdeni tudi deli hišnega ometa in oblic.
Pregledano območje se nahaja 600 m jugozahodno od naselja iz bronaste dobe (Tomanič
Jevremov 2005, 80).
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Slika 12: Del območja, zajetega v terenske površinske preglede med leti 1986 in 1996
(Tomanič Jevremov 2005, sl. 2).

V letih 2011 in 2012 so zaradi sprostitve prostora za gradnjo nadvoza čez ţelezniško
progo na območju parcel št. 62/5, 62/7, 394/2, 63/4, 64/5, 65/2, 47 in 386 izvedli zaščitna
arheološka izkopavanja pod vodstvom Gojka Tice. Delo je potekalo v štirih sektorjih
zahodno od območja, kjer je bila odkrita prazgodovinska naselbina Cerkvišče. V bliţini je
tudi najdišče Med potokoma, kjer so med drugim našli fragmente prazgodovinske keramike.
Na območju izkopnega polja so dokumentirali številne jame in štiri jarke. V njih so odkrili
ostanke oglja, fragmente prazgodovinske keramike in vkopane jame za kole. Teh je bilo na
celotnem prostoru izkopavanj kar 138. Na podlagi materiala, odkritega v njih, so bile
umeščene v različna obdobja. Zanesljivi tlorisi objektov niso bili prepoznani, so pa najdbe
keramičnih predmetov, od katerih je prevladovalo posodje in piramidalne uteţi, potrdile
obstoj naselbine iz bronaste dobe, ki se je najverjetneje širila še izven meja izkopnega polja
(Tica 2012, 4-25).
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4.4.4 Hajndl pri Ormožu
Po poročanju S. Pahiča so na Hajndlu pri Ormoţu naleteli na fragmente
prazgodovinske keramike v kulturni plasti sive zemlje ţe pri kopanju vodovodnega jarka ob
vznoţju tamkajšnjega hriba leta 1962 (Pahič 1962-1964d, 137; Tomanič Jevremov 2005, 75).
Nato je bil prostor Hajndla vključen v sklop terenskih pregledov (sl. 13) na ormoškem
območju med letoma 1986 in 1996 pod vodstvom M. Tomanič Jevremov. Pobiranje
površinskih najdb in njihovo kartiranje se je izvedlo na območju, ki ga je na zahodu
omejevala cesta proti Hajndlu in na vzhodu potok Lešnica. Severni rob pregledanega
območja se je raztezal onkraj ceste Ptuj-Ormoţ, medtem ko je na jugu dosegel dravsko
teraso. Znotraj območja, ki se je nahajalo severno od ceste Ptuj-Ormoţ, je bilo najdenih 69
fragmentov keramike, ki so bili umeščeni v pozno bronasto in starejšo ţelezno dobo. Takšnih
fragmentov je bilo na območju, ki se je nahajalo juţno od ceste, skupaj z odlomki iz bakrene
dobe kar 364 (Tomanič Jevremov 2005, 73-75). V sklopu zaščitnih arheoloških del je na
prostoru, kjer je bila zgrajena ormoška obvoznica, leta 1997 ekipa ZVNKD Maribor opravila
testna izkopavanja. V sondi 9, ki je posegla v območje hriba Hajndl, je bil odkrit poglobljen
obrambni jarek in v širini dobrega metra lesena palisada. Fragmenti keramičnega posodja iz
tega območja so bili datirani v starejšo ţelezno dobo (Tušek 2005, 100-107).
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Slika 13: Del območja, zajetega v terenske površinske preglede med leti 1986 in 1996, odsek
1 – Hajndl (Tomanič Jevremov 2005, sl. 1).

Sistematično zaščitno izkopavanje, ki je bilo opravljeno zaradi gradnje hitre ceste
Ormoţ-Ptuj, je bilo izvedeno na površini 53.333 m2 pod vodstvom Ivana Ţiţka med
oktobrom 1999 in novembrom 2000 (Mele 2005, 127). Gradivo iz izkopavanj je bilo
objavljeno v sklopu člankov in diplomskih ter doktorskih del. Iz območja 3 je sektorje 151,
152, 153, 158, 159 in 160 v diplomskem delu analiziral M. Mele (Mele 2003). Sektorje 1-6,
17, 18, 24 in 25 iz območja 1 je v svojem diplomskem delu obdelal O. Kovač (Kovač 2004).
Območje 2 je v diplomskem delu predstavil A. Magdič (Magdič 2006). M. Mele je v svojem
doktorskem delu predstavil potek izkopavanj in opisal raziskane objekte na območju 3.
Povzel je tudi ugotovitve iz območij 1 in 2 ter poskusil razloţiti in časovno opredeliti
naselbino na Hajndlu (sl. 14) (Mele 2009).
V letu 2004 je bila v bliţini prazgodovinske hiše 1, ki je bila v območju 3 odkrita
tekom izkopavanj v letih 1999 in 2000, izvedena geofizikalna prospekcija s strani M. Meleta
in B. Mušiča. Analize rezultatov magnetne, geoelektrične upornostne in georadarske metode
so pokazale širjenje naselbine tudi na prostoru severno in zahodno od območja, ki je bilo
raziskano v sklopu gradnje hitre ceste Ormoţ-Ptuj (Mele in Mušič 2007, 341-356).
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Na območju 1 je bila prepoznana razporeditev objektov v vrstah. Za območje 2 je bila
značilna razporeditev stavb okrog osrednjega prostora. Po območju 3 so bila na večjih
razdaljah raztresena gospodarstva z manjšimi objekti. Objekti na prostoru naselbine so bili
najverjetneje grajeni s temeljnimi bruni in stenami iz navpičnih stebrov, medtem ko so bile
stene butane (Mele 2014, 187, tab. 4). Na osrednjem in severnem prostoru naselbine je bilo
odkritih 5 vodnjakov (sl. 14) (Mele 2014, 185, sl. 16). Zaradi vlaţnosti zemlje se je ohranil
del lesenih konstrukcij, ki so bile sestavljene iz desk z utori in v kotu spojene v obliki kriţa.
Poleg tega so bile odkrite tudi sledi kurišč, odpadnih ali shrambnih jam (Mele 2014, 184).
Keramične najdbe odkrite v naselbini je kronološko opredelil M. Mele (Mele 2014, 169-183).
V delu gradiva je našel primerjave z materialom iz II b. in III. stopnje naselbine v Ormoţu, ki
ju je predlagal B. Lamut. Gradivo ima primerjave tudi v II. in III. stopnji periodizacije
Poštele. Del najdb pa kaţe podobnosti ţe s I. stopnjo Poštele (Mele 2014, 182).

Slika 14: Pregled območij 1-3 in njihova kronološka opredelitev (Mele 2014, sl. 16). Ni v
merilu.
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M. Mele je trajanje naselbine na Hajndlu pri Ormoţu predvidel od prehoda Ha B3 v
Ha C1 do Ha D1. Najdbe, ki bi z gotovostjo potrdile obstoj naselbine ţe v starejšem Ha B
obdobju, so zelo skromne. Večja gradbena dejavnost je bila opazna v času prehoda Ha B3 v
Ha C, ko je bilo na juţnem in severnem delu naselbine zgrajenih več objektov, od katerih jih
je bilo nekaj opuščenih v Ha C1. Število objektov je bilo največje v obdobju Ha C. Ţivljenje
je v juţnem delu naselbine prenehalo konec Ha C2, nadaljevalo pa se je v severnem, kjer se
je obdrţalo do obdobja Ha D1, ko so naselbino opustili (Mele 2014, 183-186).

5. Ormož
Na območju današnjega Ormoţa so bila od druge svetovne vojne dalje izvedena
številna arheološka izkopavanja. Ta so na dan prinesla najdbe, ki pričajo o intenzivni
poselitvi tega prostora v pozni bronasti in starejši ţelezni dobi. Prazgodovinsko naselbino (sl.
15), ki je obsegala več kot 12 hektarjev, sta na zahodnem in vzhodnem delu varovala naravna
jarka, medtem ko jo je z juga ščitila reka Drava. Dodatno je bila na severni strani utrjena z
zemljenim okopom, na območju katerega so med drugim odkrili tudi sledi pozno latenske
poselitve (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 9, 84). B. Perc je pri izkopavanjih okopa na
vzhodnem robu parcele št. 480 odkrila lesene ostanke, ki sta jih M. Tomanič Jevremov in J.
Dular interpretirala kot leseno konstrukcijo, namenjeno za njegovo utrditev. Podobni ostanki
so bili najdeni še leta 1974 na delu okopa pri hotelu. Analiza plasti je pokazala, da je okop
nastal po tem, ko je naselbina ţe obstajala. Po mnenju M. Tomanič Jevremov in J. Dularja so
z njegovo gradnjo pričeli v zgodnjem Ha B obdobju, svoj obrambni namen pa je po vmesni
obnovitvi izgubil v poznem latenu (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 84-85). Arheološke
raziskave so posegle tudi v območje onkraj prazgodovinskega okopa, in sicer na vzhodni
strani v letih 1976 in 1979 in na zahodu v letih 1974, 1977 in 1978 (Tomanič Jevremov 1989,
7). Zahodno od prazgodovinske naselbine je bilo odkrito plano ţgano grobišče na
Skoršičevem vrtu, severovzhodno pri Hardeku pa je grobišče sestavljalo več gomil (Dular in
Tomanič Jevremov 2010, 9).
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Slika 15: Tloris ormoške prazgodovinske naselbine (Dular 2013, sl. 38).

Gradivo iz ormoške naselbine je bilo večkrat opredeljeno s strani Branka Lamuta.
Prvič je na podlagi keramičnega materiala iz izkopavanj, ki so bila opravljena pod vodstvom
B. Perc, predlagal tri stopnje: Ormoţ I, Ormoţ II in Ormoţ III. Prvo je umestil v čas Ha B1 in
Ha B2, drugo v Ha B3 in zgodnji Ha C ter tretjo v razviti Ha C. Začetek ormoške naselbine je
postavil na prehod 2. v 1. tisočletje pr. n. št. Vrh je naselbina po njegovem mnenju dosegla v
8. in zgodnjem 7. stoletju pr. n. št. Ţivljenje v njej bi se naj zaključilo okrog leta 600 pr. n. št
(Lamut 1988-1989, 235-276). Drugič je v svojo kronologijo vključil še nalaganje plasti.
Keramični material, najden v plasti rumene ilovice, je opredelil kot stopnjo I. V stopnjo II., ki
jo je razdelil na fazi a in b, je uvrstil keramično gradivo iz t. i. črne plasti. V stopnjo III. je
vključil najdbe nad kamnitim tlakom. V trajanju posameznih stopenj ni prišlo do sprememb
(Lamut 2001, 218). V svojem zadnjem poskusu je stopnjo Ormoţ I umestil v Ha B2, v 9. in
začetek 8. stoletja pr. n. št. Ob tem je poudaril, da bi lahko naselje obstajalo ţe v Ha B1
(Lamut 2005, 67).
M. Tomanič Jevremov in J. Dular sta primerjala keramično gradivo, ki je bilo najdeno
v nekaj izbranih jamah, vodnjakih, ognjišču in kurišču pri izkopavanjih med letoma 1974 in
1981 (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 81, sl. 93), z materialom iz drugih najdišč, ki imajo
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znane zanesljive datacije kontekstov. Tudi onadva sta s svojo analizo potrdila obstoj
naselbine od obdobja Ha B1-Ha B2 do Ha D1 (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 79-82). Pri
ponovni analizi keramičnega gradiva iz zanesljivih stratigrafskih enot (Dular 2013, 70, sl. 27)
so J. Dularju delo oteţevali tipi posodja, ki se pojavljajo čez več kronoloških obdobij in ne
omogočajo natančnejših datacij. Kljub temu, da v nasprotju z analizo izpred nekaj let tokrat
ni uspel nobenega objekta umestiti v obdobje Ha B1, pa tipa skodelic z usločenim vratom in
rahlo izvihanim ustjem ter pitosov z ostro izvihanimi ustji nakazujeta na obljudenost tudi v
tem obdobju (Dular 2013, 69-73).
V sklopu analize keramičnega gradiva iz Hajndla je M. Mele obdelal tudi keramične
predmete iz Skolibrove ulice v Ormoţu. Navedel je številne primerjave za skodele, vrče,
sklede in shrambene posode. Ustanovitev naselbine je postavil na začetek obdobja Ha B,
glede na primerjave z materialom iz Rogoze pa ne izključuje moţnosti, da se je ţivljenje v
naselbini pričelo ţe v času Ha A. Razcvet prazgodovinska naselbine je zaznal v mlajšem Ha
B in na prehodu Ha B3 v C1. Zaton naselbine v Ormoţu vidi v obdobju Ha D1 (Mele 2014,
169-183).

5.1 Pregled arheoloških raziskav v Ormožu
V tem poglavju diplomskega dela so pregledno predstavljena arheološka izkopavanja
(sl. 16) na območju utrjenega naselja Ormoţ. Poglavje je členjeno na naslednjih šest etap:
prva zajema arheološka izkopavanja v letu 1954, druga med leti 1955 in 1962, tretja v letih
1966 in 1967, četrta med leti 1974 in 1981, peta v obdobju med leti 1986 in 2006 ter šesta
med leti 2010 in 2013. Posamezne etape vsebujejo osnovne podatke o tem kdo je vodil
izkopavanja, kdaj so potekala, na katerem prostoru in kakšni sledovi prazgodovinske
poselitve so bili tam najdeni.
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Slika 16: Lokacije posameznih arheoloških izkopavanj v Ormoţu (po Dular in Tomanič
Jevremov 2010, sl. 2): 1 – arheološka izkopavanja 1954, 2-7 arheološka izkopavanja med leti
1955 in 1962, 8 - arheološka izkopavanja v letih 1966 in 1967, 9-20 arheološka izkopavanja
med leti 1974 in 1981, 21-29 arheološka izkopavanja med leti 1983 in 2006, 30 – arheološka
izkopavanja ob cerkvi 2010, 31 – arheološka izkopavanja na lokaciji nogometnega igrišča
2013, 32 – arheološka izkopavanja na območju grajske pristave v letih 2010 in 2011 (po
Dular in Tomanič Jevremov 2010, 13, sl. 1). Ni v merilu.

5.1.1 Arheološka izkopavanja v letu 1954
Prvi indici o prazgodovinski poselitvi Ormoţa prihajajo iz Mestnega trga, kjer so na
tamkajšnjem prostoru izvajali gradbena dela med drugo svetovno vojno (Dular in Tomanič
Jevremov 2010, 9). Na prazgodovinske najdbe je nato leta 1954 naletel France Stare (sl. 16:
1) (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 13, sl. 1). Pod njegovim vodstvom so bili opravljeni
testni izkopi na planoti juţno od območja, kjer je nekoč stala sodnija. Glede na rezultate
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izkopavanj je F. Stare menil, da bi se naj prazgodovinska naselbina raztezala po grebenu, ki
je bil v srednjem veku izravnan. V kulturni plasti so bili poleg ţarnogrobiščne keramike med
drugim odkriti tudi dele preţganega stenskega ometa (Kos 1954, 132).

5.1.2 Arheološka izkopavanja med leti 1955 in 1962
Med leti 1955 in 1962 je obseţna izkopavanja na območju ormoške naselbine vodila
Bernarda Perc (sl. 16: 2-7; sl. 17). Izkopavanja so potekala na območjih brez objektov, ki so
jih ţeleli sprostiti za pozidavo (Perc 1962-1963, 376). Med leti 1955 in 1958 so bile raziskane
parcele št. 634, 994, 996, 997 in v letu 1958 še parcela št. 634. Od leta 1959 do leta 1962, z
vmesno prekinitvijo leta 1960, so dela potekala še na parcelah št. 473, 479, 480, 633 in 818
(Dular in Tomanič Jevremov 2010, 13, sl. 1). Ekipa Mestnega muzeja Ptuj je leto po
izkopavanjih F. Stareta še enkrat s testnimi izkopi (sonda I) preverila območje planote juţno
od prostora nekdanje sodnije in dokončno potrdila prisotnost sledi prazgodovinske poselitve.
V sklopu načrtnih izkopavanj je bila leta 1956 izkopana sonda II velikosti 71 x 18 m. Znotraj
nje je bilo opredeljenih pet plasti, od katerih sta bili dve določeni kot mlajši in starejši
prazgodovinski naselbinski horizont. Najdbe zoglenelega lesa, hišnega ometa in jam za stebre
pričajo o številnih objektih, katerih način gradnje se je med horizontoma razlikoval, saj je
mlajša plast vsebovala tudi kamnite plošče, ki so sluţile kot podlaga lesenim kolom. Odkritih
je bilo tudi več ognjišč in odlomkov keramike, ki je bila opredeljena v čas prehoda med
bronasto in ţelezno dobo, le v mlajši plasti so zasledili še fragmente latenske grafitne
keramike in fibulo tipa Nauheim. Prav tako je bilo najdenih tudi 11 kosov glinaste plastike
(Perc 1958-1959a, 280-281). Leta 1957 je bila izkopana sonda III velikost 56 x 14 m, znotraj
katere je bilo odkritih 11 ognjišč, štiri kurišča, sledi objektov in keramično gradivo. Na
območju sonde iz leta 1956 so prepoznali še šest hiš in cesto iz prodnikov (Perc 1958-1959b,
290). Sonda V, velikosti 48 x 22 m, je leta 1959 posegla v zemljen nasip na severu naselbine.
Na podlagi analize vertikalnega preseka skozi nasip je bil nastanek le tega opredeljen v
obdobje kulture ţarnih grobišč. V letu 1961 je bila zaradi potrebe po sprostitvi zemljišča za
gradnjo izkopana sonda VI. Sonda VII je leta 1962 znova posegla v območje nasipa na
severnem delu. Na območju sonde V je bila po ponovnih delih v tem letu prepoznana
ţarnogrobiščna poselitev skoraj do nasipa, v katerega je posegla plast s pozno latenskimi
najdbami. Istega leta so bile naselbinske sledi odkrite tudi izven meja gosto poseljenega dela.
Zaključna faza izkopavanj je leta 1962 vključevala izkop 80 sond velikosti 2 x 1 m, s
32

katerimi so poskušali ugotoviti celoten obseg naselbine. V obdobju sedem let je bilo
izkopanih okrog 4.500 m2 površine (Perc 1962-1963, 376-377).

Slika 17: Izkopano območje v etapi med leti 1955 in 1962 (Perc 1962-1963, pril. 1).

5.1.3 Arheološka izkopavanja v letih 1966 in 1967
Po nekaj letnem premoru je prišlo do naslednjih izkopavanj na območju ormoške
naselbine v letih 1966 in 1967 pod vodstvom Zorice Šubic (sl 16: 8). Dela so potekala na
parceli št. 477 (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 13, sl. 1). Konec leta 1966 so pričeli z
zaščitnimi izkopavanji z namenom sprostitve zemljišča za gradnjo stanovanjskega bloka.
Odkrili so sledove objektov ţarnogrobiščne naselbine, ognjišča, kurišče in odpadno jama. Z
delom so zaključili v začetku naslednjega leta (Šubic 1966, 115).
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5.1.4 Arheološka izkopavanja med leti 1974 in 1981
Velika zaščitna arheološka izkopavanja so se na območju ormoške naselbine odvijala
med letoma 1974 in 1981 pod vodstvom Marjane Tomanič Jevremov (sl. 16: 9-20) (Dular in
Tomanič Jevremov 2010, 12). V letu 1974 so bile raziskane parcele št. 512, 814, 815, 818 in
936. Od leta 1975 do 1979 so izkopavanja potekala na parcelah št. 460, 466, 467, 471, 475,
491, 493-496, 506, 507, 572, 796, 797, 820, 821, 826, 827, 997, 998 in 1303. Na parceli št.
628 je leta 1977 raziskave vodila Biba Terţan. Parcele št. 518-522, 998 in 1000 je v letih
1980 in 1981 raziskala M. Tomanič Jevremov (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 13, sl. 1).
V obdobju osmih let je bilo raziskanih naslednjih osem območij (sl. 18): Skolibrova ulica,
Vrazova ulica, Havlasov vrt, Ţupnišče, Poštna ulica, Ptujska cesta, Skoršičev vrt in Hotel
Ormoţ (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 15, sl. 3). Izkopne površine so se med seboj
razlikovale tako po velikosti kot tudi ohranjenosti arheološkega materiala (Dular in Tomanič
Jevremov 2010, 12).

Slika 18: Raziskana območja v etapi med 1974 in 1981 (Dular in Tomanič Jevremov, sl. 3).
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Na območju, kjer se kriţata Skolibrova in Poštna ulica (sl. 18: 3), so arheološka dela
potekala med leti 1976 in 1979. Ker je šlo za prostor, kjer so se nahajali številni stanovanjski
objekti, so bile prazgodovinske plasti na več delih poškodovane (Dular in Tomanič Jevremov
2010, 16). Na predelu ob Vrazovi ulici (sl. 18: 7) so zaščitna izkopavanja izvedli v letih 1980
in 1981. Prazgodovinske plasti so bile na tem območju najbolj poškodovane na zahodnem in
juţnem delu izkopnega polja (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 48). Na območju
Havlasovega vrta (sl. 18: 8), ki je bil raziskan v letih 1975 in 1976, so bili prazgodovinski
objekti dobro ohranjeni (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 55). Podobna situacije je bila tudi
na izkopnem polju za ţupniščem (sl. 18: 4), kjer so izkopavali v letu 1978 (Dular in Tomanič
Jevremov 2010, 63). Na zahodnem delu izkopnega polja ob Poštni ulici (sl. 18: 6) so bile
prazgodovinske plasti uničene ţe pred izkopavanji leta 1974. Prav tako so bile poškodovane
tudi plasti na vzhodnem delu (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 68). Objekti, na katere so
naleteli pri zaščitnih izkopavanjih ob Ptujski cesti (sl. 18: 2) leta 1978, so bili dobro ohranjeni
(Dular in Tomanič Jevremov 2010, 69). Ohranjenost plasti in prazgodovinskih najdb na
območju Skoršičevega vrta (sl. 18: 1) je bila predstavljena ţe v sklopu poglavja Grobišče na
Skoršičevem vrtu v Ormoţu, zato je na tem mestu ne bom ponavljal. Pri izkopavanjih na
območju hotela v Ormoţu (sl. 18: 5) so leta 1978 raziskali del slabo ohranjenega
prazgodovinskega okopa, ki ni bil strojno odstranjen. V juţnem predelu okopa, katerega
preostanek so zasledili na severovzhodnem robu naselbine, so odkrili deset pozno latenskih
peči in fragmente latenske keramike (Dular in Tomanič Jevremov 2009, 160-172; Tomanič
Jevremov 1989, 7).
V sklopu arheoloških izkopavanj so med letoma 1974 in 1981 na raziskanih območjih
odkrili ostanke kurišč, ognjišč, peči, vodnjakov, shrambne jame ter sledi cest in stavb. Kurišč
in ognjišč je bilo skupaj najdenih 33. Kurišča so bila preprosta, nepravilne okrogle ali ovalne
oblike. Podlaga večine ognjišč je bila premazana z ilovico, le v petih primerih so namesto nje
našli rečne oblice ali črepinje. Na območju izkopnega polja ob Vrazovi ulici je bila najdena
peč. Pri izkopavanjih v Skolibrovi ulici je bilo odkritih pet vodnjakov, na Havlasovem vrtu pa
dva. Medtem ko je bila enostavnejša različica vodnjakov lijakaste oblike z banjastim dnom,
je imela druga varianta grajeno konstrukcijo iz lesenih zabojev. Zelo veliko je bilo odkritih
tudi shrambnih ali odpadnih jam. Del ceste, ki je bil odkrit pri izkopavanjih v Skolibrovi
ulici, je potekal v smeri sever-jug. Ostanki cest pri Ţupnišču in na Havlasovem vrtu so bili
ohranjeni v smeri vzhod-zahod. Objekti, odkriti pri izkopavanjih so imeli nosilne stebre
vkopane v podlago. Površina večine objektov odkritih znotraj izkopnih polij je znašala med
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11 in 20 ali 21 do 30 m2 (sl. 19). Na vseh območjih so bili najdeni ostanki kalupov in ţlindre
(Dular in Tomanič Jevremov 2010, 86-97). Med keramičnim posodjem so prevladovali
fragmenti loncev in latvic. Poleg njih so bili najdeni še odlomki skled, skodel, amfor,
pladnjev in pokrovov. Ob tem velja omeniti še dve glinasti plastiki z antropomorfnim
motivom in štiri z ţivalskim. V sklopu kovinskih predmetov je bilo pri izkopavanjih med
drugim najdenih 8 bronastih igel, bronast noţ in ţelezna nanoţnica (Dular in Tomanič
Jevremov 2010, 73-78).

Slika 19: Rekonstrukcija razporeditve objektov v naselbini (Dular 2013, sl. 40).
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5.1.5 Arheološka izkopavanja med leti 1983 in 2006

Arheološka izkopavanja, pri katerih so naleteli na prazgodovinske najdbe, sta na
širšem območju naselja med leti 1983 in 2006 vodila Ivan Tušek in B. Lamut (sl. 16: 21-29)
(Dular in Tomanič Jevremov 2010, 13, sl. 1). Leta 1983 je arheološka dela na parcelah št. 980
in 981 (sl. 16: 21), znotraj prazgodovinskega okopa, vodil I. Tušek. Šlo je za nadzor ob
izkopu za temelje novega objekta. Ţe v vrhnji plasti so naleteli na nekaj fragmentov
prazgodovinske keramike. Na globini 50 cm so odkrili več vkopov s črno prazgodovinsko
keramiko in deli hišnega lepa. Na zahodnem delu izkopnega polja je bila izkopana večja
prazgodovinska jama, v kateri so poleg odlomkov keramike in hišnega lepa odkrili še plast
ţganine (Tušek 1984, 205).
V letu 1986 je I. Tušek ob izkopavanjih za temelje stavbe onkraj okopa
prazgodovinske naselbine odkril sledi ţganine in odlomke keramike ter okrašeni keramični
vretenci. Dela so bila opravljena na parcelah št. 789 in 790 (sl. 16: 22) (Tušek 1987, 250).
Prav tako je I. Tušek izvajal arheološki nadzor pri izkopih v letu 1989 na parcelah št.
536 in 547 (sl. 16: 23). Izkopno polje parcele št. 547 se je nahajalo med lokalno cesto in
vznoţjem hriba na Hardeku. Razen fragmenta keramične posode iz jarka v severnem profilu,
drugih najdb ni bilo prisotnih. Preko parcele št. 536 je potekal del prazgodovinskega okopa, v
katerem je bila na 20 cm globine prazgodovinska kulturna plast (Tušek 1990, 198).
Leta 1990 so parcelo št. 996 (sl. 16: 24) raziskali pod vodstvom I. Tuška in B. Lamuta
(Dular in Tomanič Jevremov 2010, 13, sl. 1). Šlo je za zaščitna izkopavanja zaradi gradnje
novih objektov, od katerih je en segal na območje izkopnega polja, ki ga je ţe raziskala B.
Perc. Na še neraziskanem delu so bile prepoznane sledi petih objektov, katerih nosilni stebri
so bili vkopani v ilovnato podlago. V najgloblji plasti so prevladovale najdbe iz Ha B,
medtem ko so bili fragmenti keramičnega posodja, ki so bili datirani v Ha C obdobje, najdeni
v eni plasti višje skupaj z gradivom iz Ha B. V sklopu izkopavanj so bili odkriti tudi
posamezni odlomki pozno latenske keramike (Lamut 1993, 40-43).
Prav tako sta I. Tušek in B. Lamut sodelovala pri izkopavanjih v letu 1992 na parcelah
št. 475, 998 in 1322 (sl. 16: 25, 26) (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 13, sl. 1). Šlo je za
več območij, kjer so bili izkopani jarki za potrebe izgradnje plinovoda. Sonde 1-4 so zajele
območje Skolibrove ulice in del okopa za ţupniščem. V prazgodovinski plasti so bili nadeni
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odlomki loncev, skled in drugega posodja, ki je bilo opredeljeno v čas kulture ţarnih grobišč
ter ostanki ognjišč in sledi jam za lesene kole. Sonde 5-7 so posegle v prostor Vrazove ulice,
cerkve in parka, kjer je bila prazgodovinska plast slabo ohranjena. Še slabše je bilo stanje v
sondah 8-10, ki so bile izkopane za stavbo policije (Tušek 1993, 127).
V sklopu arheološkega nadzora, zaradi priprave terena za izgradnjo garaţ in
parkirišča, je bila leta 1998 odkrita skromna prazgodovinska plast. Delo je potekalo na
parcelah št. 827, 933 in 1303 pod vodstvom I. Tuška (sl 16: 27) (Tušek 2001, 83).
Izkopavanja so bila opravljena tudi leta 2004 na parcelah št. 991 in 992 (sl. 16: 28)
(Dular in Tomanič Jevremov 2010, 13, sl. 1). Leta 2006 je na parceli št. 448 (sl. 16: 29),
katere del je segel na območje prazgodovinske naselbine, potekal arheološki nadzor pod
vodstvom I. Tuška. Dela so potekala z namenom sprostitve prostora za izgradnjo nove
policijske postaje. Na območju, kjer so stale delavnice, so bili na globini 55 cm v temno rjavi
plasti najdeni fragmenti keramike. Prazgodovinska plast je bila skupaj z ostalimi plastmi na
območju v bliţini jarka bronastodobne naselbine, kjer so urejali odvod za meteorne vode,
zelo poškodovana (Tušek 2007, 70-72).

5.1.6 Arheološka izkopavanja v letih 2010 in 20134
Na prostoru pred cerkvijo v Ormoţu je bilo 8. 7. 2010 izvedeno sondiranje pod
vodstvom I. Ţiţka na parcelah št. 499, 500 in 503 (sl. 20). Na območju, ki ga s severa
omejuje Skolibrova ulica in z jugu Poštna ulica, so bile izkopane tri sonde. Sonda 1 je bila
izkopana na zelenici severozahodno od cerkve. V njej so bile prepoznane tri plasti. Vrhnjo
plast je predstavljala rjava zemlja. Osrednji del je sestavljalo gramozno nasutje. Na dnu
izkopnega polja je bila mešana zemljena plast. V njej so odkrili ostanke novoveške opeke in
človeške kosti. Sondo 2 so izkopali na delu zahodno od cerkve. Vrhnjo plast je predstavljal
granitni tlak, pod katerim je bila tanjša plast peska. Tej je sledilo gramozno nasutje, pod
katerim je bila mešana plast zemlje rjave barve. Pod to plastjo so odkrili prazgodovinske
vkope. Sonda 3 je bila izkopana na zelenici jugozahodno od cerkve. Vrhnji del sonde je
sestavljala rjava zemlja, pod katero je bilo gramozno nasutje. Temu je sledila plast rjavo
4

Leta 2010 so bila po izvedbi sondiranja na območju ţupnišča opravljena zaščitna arheološka izkopavanja. Prav
tako so bili izvedeni arheološki izkopi na območju vrtca in pri gradnji garaţ leta 2013, na parcelah št. 638/1 in
639/1 (Ţiţek 2019).
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rumene zemlje z ostanki novoveških opek. Četrta plast je bila sivorjave barve. V njej so
odkrili večje število človeških kosti. Sledi grobišča so prišle na dan na jugozahodni in
severozahodni strani cerkve. O potencialnem obstoju prazgodovinske naselbine nam pričajo
fragmenti keramike, ki so bili najdeni na delu zahodno od cerkve (Ţiţek 2010a, 2-3).
Na območju parcel št. 13, 14, 436/3, 436/4, 436/5, 436/6, 438, 439, 440, 441 in 1324
(sl. 20) je podpovršinske preglede med 12. 6. in 14. 6. 2013 vodil Ivan Ţiţek. Gre za prostor
njivskih površin in zelenice na območju severno od Dobravske ceste, ki je bil izbran za
gradnjo pomoţnega nogometnega igrišča, tribun in parkirišča. Na območju predvidenem za
pomoţno igrišče je bila strojno izkopana sonda 1. Pravokotno nanjo so umestili še sonde 2, 3
in 4. Na prostoru, ki je bil predviden za gradnjo parkirišča, so izkopali sondo 5. Vrhnjo plast
je v vseh sondah predstavljala ornica, v kateri so bili najdeni odlomki prazgodovinske
keramike in recentni material. Pod njo se je nahajala plast sivorumene ilovice, v kateri so bili
prav tako odkriti fragmenti prazgodovinske keramike. Naravno podlago je tvorila sivorumena
ilovica. Nad njo so v sondah 2 in 4 zasledili ilovnato plast sive barve z drobci ţganine. Na
območju sonde 1 so odkrili tri manjše jarke, medtem ko je bila v sondi 3 odkrita stojka. Na
prazgodovinsko poselitev na območju, ki je bilo predvideno za gradnjo nogometnega igrišča,
nakazujejo posamezni fragmenti keramičnega gradiva. Morebitna kulturna plast je bila
najverjetneje zaradi intenzivnega oranja uničena (Ţiţek 2013, 4-11).
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Slika 20: Območja testnih izkopov v letih 2010 in 2013 (vir podatkov: Atlas okolja,
gis.arso.gov.si, 2016). Ni v merilu.

5.2 Grajska pristava v Ormožu
Prva faza gradnje objektov, ki sestavljajo kompleks grajske pristave v Ormoţu, je bila
izvedena v 18. stoletju. Zgradbe so v preteklosti segale vse do gradu, danes pa na robu parka
tvorijo prepoznaven tloris podkvaste oblike (Horvat 2013, 176-178). Prostori grajske pristave
stojijo na območju, ki se nahaja na notranji strani okopa prazgodovinske naselbine, deloma
pa posegajo tudi vanj. V sklopu arheološkega nadzora nad izkopi ob temeljih grajske pristave
so bile v obdobju med 14. 9. in 23. 11. 2009 odkrite prazgodovinske najdbe. Kulturni plasti
sta bili ugotovljeni na severnem delu grajske pristave, kjer je bil porušen prizidek in je bil
prostor predviden za gradnjo nove dvorane, in na skrajnem jugu kompleksa, ob juţni steni
juţnega trakta (Ţiţek 2019). Zaščitna arheološka izkopavanja so bila izvedena spomladi 2010
na parcelah št. 597 in 616 (sl. 21) pod vodstvom Ivana Ţiţka, v sklopu obnove grajske
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pristave in gradnje nove dvorane (Vuga 2010, 1). Raziskave so potekale na prostoru
predvidenem za gradnjo nove dvorane in pri severnem traktu, ob severnem in zahodnem zidu,
zaradi urejanja odvoda meteorne vode. Tudi del območja ob jugozahodnem delu grajske
pristave je bil raziskan v sklopu urejanja odvodov za meteorne vode. Zaradi potrebe po
poglobitvi dvorišča je bilo na tem delu izkopanih 6 sond. V marcu 2011 je bil opravljen
arheološki nadzor ob gradnji kanalizacije (Ţiţek 2019).

Slika 21: Območja zaščitnih arheoloških izkopavanj na prostoru grajske pristave v letu 2010
(vir podatkov: Atlas okolja, gis.arso.gov.si, 2016). Ni v merilu.

Na območjih, kjer so bili izvedeni izkopi zaradi urejanja odvodov meteornih vod, je
bilo prepoznanih več faz gradnje pristave. Na te so se navezovale dozidave posameznih
objektov, katerih gradnja je poškodovala ostanke prazgodovinske poselitve. Na prostoru, ki je
bil namenjen za gradnjo nove dvorane, so bile prazgodovinske ostaline bolje ohranjene.
Izkopno polje je bilo ob severnem traktu razdeljeno na 21 sektorjev, pri raziskovanju katerih
so naleteli na arheološke ostaline iz pozne bronaste, starejše in mlajše ţelezne dobe. Med
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najdbami iz pozne bronaste dobe je bilo največ keramičnega gradiva, med katerim so
prevladovali fragmenti loncev, skled z uvihanim ustjem in pekev ter vretenca za statve ali
preslice. Odkrite so bile tudi sledi stavb in ognjišč. V sklopu najdb iz mlajše ţelezne dobe
velja omeniti ostanke peči in fragmente keramike (Ţiţek 2019).
Na kratko bom povzel situacijo v sektorjih 5-8 (sl. 22, 23), ki so se nahajali na
zahodni polovici izkopnega polja, ob severni steni severnega trakta grajske pristave, in iz
katerih bo v nadaljevanju predstavljen tudi izbor keramičnega gradiva. Dolţina posameznega
sektorja znotraj izkopnega polja je znašala 2 m, medtem ko se je širina razlikovala glede na
to, kateri objekti so stali v izkopnem polju. Razdalja med severno steno pristave in severnim
delom izkopnega polja, kjer je bil narejen profil, je znašala 1,63 m. Na juţnem robu sektorjev
so bili vidni 0,37 m široki temelji starejše gradbene faze. Sektor 5 je po sredini v smeri sever
– jug presekal 0,68 m debel zid, ki se je na severnem robu znotraj izkopnega polja nadaljeval
proti zahodu. Na juţnem delu izkopnega polja, tik ob severni steni hiše, je stal na delu
sektorja 7 in do polovice sektorja 8, ostanek poškodovane štirikotne zidane strukture s
stranico 1,15 m, ki je bila vkopana v geološko osnovo. Vzhodni del sektorja 8 je omejevala
greznica.

Slika 22: Tloris sektorjev 5-8 (po Ţiţek 2010b, sl. 2).
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Slika 23: Pogled na sektorje 5-8 (foto: I. Ţiţek, 2010).

Na območju sektorjev 5-8 so bile prepoznane tri plasti. Vrhnjo plast je predstavljala
svetla ilovica (sl. 24-25: 1), katere debelina je znašala med 0,28 m na zahodnem delu in 0,13
m na vzhodu. Pod njo je bila kulturna plast temnejše ilovice s kamenjem (sl. 24-25: 2). Plast
je bila debela med 0,31 m in 0,34 m. Geološka osnova (sl. 24-25: 3) se je na zahodnem delu
izkopnega polja sektorja 6 začela na globini 0,55 m, medtem ko je bila na vzhodnem robu v
sektorju 8, ob greznici, na 0,47 m.
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Slika 24: Severni profil sektorjev 6-8 (po Ţiţek 2010b, sl. 54).

Slika 25: Severni profil sektorjev 5-8 (po foto: I. Ţiţek, 2010).

Na juţnem robu sektorja 6 je bilo ob steni hiše odkrito polnilo ovalne oblike (sl. 26,
27), premera 0,23 m. Vanj sta bili vkopani dve luknji za kole. Premer zahodne je znašal 0,10
m, medtem ko je bila vzhodna manjša, saj je njen premer meril le 0,04 m. Njuni globini sta
znašali 0,18 m in 0,16 m.
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Slika 26: Jami za kole na območju sektorja 6 (po Ţiţek 2010b, sl. 52).

Slika 27: Pogled na izpraznjeni jami v sektorju 6 (foto: I. Ţiţek, 2010).

V sektorju 8 je bila ob vzhodni steni štirikotnega objekta odkrita jama banjaste oblike
(sl. 28, 29), širine 0,52 m. Dno jame je rahlo padalo od juga proti severu do globine 0,17 m.
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V kulturni plasti sektorjev 5-8 je prevladovalo keramično gradivo. Ob severni steni pristave,
na delu sektorjev 7 in 8, so poleg fragmentov keramike odkrili še tri kose kovine, košček
preţganega hišnega ometa in štiri kose oţgane gline. Na območju sektorjev 5-7 je bil najden
tudi del kosti.

Slika 28: Jama banjaste oblike na območju sektorja 8 (po Ţiţek 2010b, sl. 51).

Slika 29: Polovica izpraznjene jame v sektorju 8 (foto: I. Ţiţek, 2010).
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5.3 Analiza keramičnega gradiva iz sektorjev 5-8 z območja grajske pristave
Celoten fond keramičnega gradiva, ki je bil odkrit pri izkopavanjih na območju
grajske pristave v Ormoţu na prostoru sektorjev 5-8, šteje 215 kosov. Večinoma gre za
manjše fragmente, ki nimajo prepoznavnih karakteristik, da bi jih lahko pripisali določeni
zvrsti in tipu posode. Za analizo je bilo izbranih 30 odlomkov keramike, ki jim je bilo
mogoče določiti tip posode ali okras. Opravljena je bila tehnološka in tipološka analizo
keramičnega gradiva. Pri tehnološki analizi keramičnega gradiva je bil kot osnova uporabljen
priročnik Milene Horvat Keramika : tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični
arhiv (Horvat 1999, 53-56, 159-161).

5.3.1 Tehnološka analiza
V sklopu tehnološke analize je bila najprej opazovana sestava lončarske mase, pri
kateri sem pod povečevalnim steklom v prelomih odlomkov prepoznaval neplastične snovi.
Ugotavljal sem prisotnost kremena, kalcijevega karbonata, sljude, organskih snovi, ţelezovih
oksidov, glinenih jeder in zdrobljene keramike (Horvat 1999, 159). V glini, iz katere je bila
pripravljena lončarska masa, je bila naravno prisotna sljuda, zato sem jo zaznal v vseh
odlomkih. V nasprotju s sljudo ni bil v nobenem odlomku prepoznan kalcijev karbonat. V
dveh tretjinah odlomkov sem zaznal prisotnost kremena. V kar 83 % primerov je bilo moč
opaziti organske snovi. Samo dva primerka sta izkazovala prisotnost ţelezovih oksidov.
Glinena jedra so bila prisotna v 23 % analiziranih odlomkov. Pri vseh odlomkih je bilo moč
opaziti sledi zdrobljene keramike. Pri dveh odlomkih sem naletel na delce, ki jih nisem znal
definirati. Prav tako je bila pri dveh odlomkih izraţena luknjičavost.
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Graf 1: Deleţ prisotnih neplastičnih surovin v analiziranih fragmentih in luknjičavost [%].

V sklopu analize sestave lončarske mase sem določil tudi zrnavost, ki je bila
kombinacija velikosti in pogostnosti posameznih neplastičnih surovin. Ugotovil sem dve
različni lončarski masi in sicer zelo fino zrnato maso, ki je vsebovala zrnca velikosti do 0,25
mm in fino zrnato maso, v kateri so bila zrnca velikosti med 0,26 in 0,50 mm (Horvat 1999,
159). Iz zelo fino zrnate mase je bilo narejenih 11 odlomkov posod. Fino zrnato maso sem
prepoznal pri 19 odlomkih.

Zrnavost lončarske mase

zelo fino zrnata [37%]
fino zrnata [63%]

Graf 2: Zrnavost lončarskih mas v analiziranih fragmentih [%].
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Odlomkom keramičnega gradiva je bila določena tudi trdota. Pri analizi je bila
uporabljena prilagojena Mohsova trdotna lestvica (Horvat 1999, 56). Izredno trdih je bilo 16
odlomkov. Dvanajst odlomkov sem opredelil kot zelo trde in dva kot trda.
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Graf 3: Trdota keramike [%].

Na območjih s sveţim prelomom sem določil kateri način ţganja je bil uporabljen pri
izdelavi posameznega odlomka (Horvat 1999, 53-54). V kar 26 primerih je šlo za nepopolno
oksidacijsko ţganje. Pri treh odlomkih sem prepoznal oksidacijsko ţganje. Le v enem
primeru sem zasledil redukcijsko ţganje.

Načini žganja keramike
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nepopolno oksidacijsko ţganje

Graf 4: Načini ţganja keramike.
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Nato sem določal osnovne tehnike, s katerimi so bile obdelane površine odlomkov.
Pri kar 26 odlomkih so uporabili brisanje, kar pomeni, da je bila njihova površina gladka.
Površina 3 fragmentov je bila groba. Pri dodelavi njihove površine so uporabili postopek
glajenja (Horvat 1999, 160). En fragment je imel notranjo površino dodelano z brisanjem in
zunanjo z glajenjem. Na tem mestu naj še omenim, da so bili vsi predmeti izdelani
prostoročno.
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Graf 5: Načini obdelave površine keramike.

Barva površine keramike je bila identificirana s pomočjo priročnika Munsell soil color
charts (Munsell 2000) in barvne lestvice, ki jo je predlagala M. Horvat (Horvat 1999, 160161). Osem odlomkov je imelo zunanjo in notranjo površino enake barve, brez lis na zunanji
ali notranji strani. Od tega sta bila dva rjave barve, en rdečkasto rumen, dva rdeče črna in en
rdeč ter en črn. Štirje odlomki so imeli notranjo in zunanjo površino enako obarvano (sivo
črne, rjave, temno rjave in sive barve), vendar so se na notranji strani pojavljale lise rjave,
sivo črne, svetlo rdeče in svetlo rjave barve. Samo en odlomek je imel na zunanji in notranji
strani enako barvo (rdečkasto rumen), in še svetlo rjavo liso na zunanji površini. Dva
odlomka rdeče barve sta imela lisi tako na notranji kot na zunanji strani. Notranji površini sta
bili rjave barve, medtem ko sta bili zunanji rdeče črna in temno rjava. Dva odlomka sta imela
različni notranjo in zunanjo površino, ob tem pa še različni lisi na obeh straneh. V treh
primerih je bilo mogoče opaziti različni barvi na zunanji in notranji površini ter lisi enkrat na
notranji ali enkrat na zunanji strani. Deset fragmentov je imelo zunanji in notranji površini
brez lis, vendar sta se razlikovali barvi površine. V sklopu teh so prevladovali tisti črne in
rjave barve.
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5.3.2 Tipološka analiza
V sklopu tipološke analize je bilo obdelanih istih 30 odlomkov kot pri tehnološkem
delu. Velika fragmentiranost keramičnega materiala in slaba ohranjenost sta v več primerih
onemogočali določitev tipa posodja, zato je bil v teh primerih določen samo tip ustja ali dna,
pri odlomkih z okrasi pa slednji. Pri delih drţajev in ročaja so bili kosi ohranjeni v
premajhnem obsegu, da bi se jih lahko z gotovostjo pripisalo določeni obliki posode. Bolje
ohranjena in prepoznavna so bila ustja skled. Med keramičnim izborom je bilo moč
prepoznati tudi odlomke pekev in pokrova ter dela prenosnih pečk. Primerjave so bile
določene predvsem med keramičnim naborom gradiva iz Ormoţa (Lamut 1988-1989; Dular
in Tomanič Jevremov 2010) in z Hajndla (Mele 2009; Mele 2014). Nekaj primerjav je tudi iz
literature drugih najdišč (Terţan 1990; Dular 2013 in Gerbec 2018).

5.3.2.1 Sklede
Štiri fragmente skled smo razdelili v štiri različne tipe.
V tip S 1 je bil uvrščen odlomek sklede s polkroglastim trupom in rahlo uvihanim
ustjem (sl. 30: S 1). Podobni fragmenti so bili najdeni v Skolibrovi ulici v Ormoţu (Dular in
Tomanič Jevremov 2010, t. 38: 2; t. 49: 3; t. 80: 12) in na Grajskem griču na Ptuju (Dular
2013, t. 23: 3) ter na Hajndlu pri Ormoţu (Mele 2009, t. 36, 5). Dular je sklede s
polkroglastim trupom in rahlo uvihanim ustjem umestil v svoj tip S 7, ki ga je časovno
opredelil s primerjavami od Ha B1 do Ha C2-Ha D1 (Dular 2013, 40).
Slabo ohranjen odlomek uvihanega ustja sklede (sl. 30: S 2) je bil opredeljen kot tip S
2, glede na podobnost v obliki pa uvrščen v tip La 7, ki ga je predlagal Dular. Pri tem tipu gre
za sklede s koničnim trupom in uvihanim ustjem, ki jih je s primerjavami z Brinjeve gore in
Rogoze umestil v Ha A. Njihov obstoj je beleţil vse do Ha C2-Ha D1 obdobja z najdbami iz
Kleinkleina (Dular 2013, 46).
Tipu S 3 pripada odlomek plitve sklede z uvihanim ustjem (sl. 30: S 3). Podoben
fragment je bil najden na Hajndlu v SE 1209 (Mele 2009, t. 26: 1). Mele je podobne kose
umestil v svoj tip skled 1 različica 1, ki zajema plitve sklede brez okrasa (Mele 2014, 172).
Gre za varianto skled, ki ni kronološko občutljiva, saj se pojavlja skozi več obdobij, vključno
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s pozno bronasto in starejšo ţelezno dobo (Mele 2014, tab. 2). Podoben fragment zasledimo
tudi pri Lamutu (Lamut 1988-1989, t. 19: 14).
Tip S 4 je bil pripisan skledi s plitvo koničnim trupom in kratkim uvihanim ustjem
(sl. 30: S 4), ki je imela na robu poševne kanelure. Tako obliko posode je Dular uvrstil v svoj
tip La 2 (Dular 2013, sl. 12), ki ga je časovno opredelil od Ha A do Ha C1 (Dular 2013, 4345). Podoben fragment je bil odkrit na Grajskem hribu v Gornji Radgoni (Dular 2013, t. 68:
1). Prav tako je enake oblike fragment iz Skolibrove ulice, ki je bil odkrit v sektorju 2 na
območju drugega kurišča (Dular in Tomanič Jevremov 2010, t. 12: 9). Kurišče je bilo
datirano s pomočjo ornamentiranih fragmentov prečno ţlebljenih latvic, narezanih nalepljenih
reber in cik-cak vrezov ter poševnega in vertikalnega ţlebljenja obodov v obdobje med Ha
B3 in Ha C1 (Dular in Tomanič Jevremov 2010, 80).

Slika 30: Tipi skled. M.= 1:2.

5.3.2.2 Pokrov
Najden je bil tudi odlomek pokrova (t. 2: 2). Najbolj primerljiv je z odlomkom iz
Skolibrove ulice (Dular in Tomanič Jevremov 2010, t. 113: 1).
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5.3.2.3 Pekve

Pri štirih odlomkih je bilo ugotovljeno, da gre za odlomke pekev. Odlomek pekve t.
3: 2 ima podobne poteze kot fragment iz Skolibrove ulice (Dular in Tomanič Jevremov 2010,
t. 80: 10), medtem ko je bila pri odlomku t. 4: 4 ugotovljena podobnost s fragmentom
najdenim v Havlasovem vrtu v Ormoţu (Dular in Tomanič Jevremov 2010, t. 134: 11).
Tretji odlomek pekve (t. 2: 4) lahko vzporejamo s fragmentom iz Hajndla (Mele
2009, t. 74: 7).
Četrti odlomek pekve (t. 2: 11) je podoben kosu iz Skolibrove ulice, ki je bil najden v
vodnjaku št. 4/1, na območju sektorja 4 (Dular in Tomanič Jevremov 2010, t. 65: 7). Vodnjak
je bil na podlagi najdbe sklede z uvihanim prečno naţlebljenim ustjem datiran v Ha B3. Prav
tako ga v isti časovni okvir umešča cik-cak okras, ki ima primerjave na Brinjevi gori in
Pošteli ter Skoršičevem vrtu v Ormoţu (Dular 2013, 80).

5.3.2.4 Prenosne pečke
Najden je bil tudi fragment rešetke prenosne pečke (t. 4: 2). Podobni fragmenti so
znani iz Skolibrove (Dular in Tomanič Jevremov 2010, t. 34: 9; t. 59: 9; t. 88: 9) in Vrazove
ulice (Dular in Tomanič Jevremov 2010, t. 121: 11). Primerljive odlomke prenosnih pečk T.
Gerbec umešča v tip B, torej med prenosne pečke z rešetko (Gerbec 2018, 92, sl. 6). Zaradi
premajhne ohranjenosti fragmenta ni bilo mogoče opredeliti v podtip.
Odkrit je bil tudi fragment prenosne pečke (t. 3: 5). Primerljivi primerki so bili
najdeni v Hotinji vasi (Gerbec 2018, t. 21: 160) in na Bledu v naselbini pod gradom (Gerbec
2018, t. 5: 39). T. Gerbec podobne prenosne pečke umešča v tip B2e, kjer gre za varianto
prenosnih pečk s ploščo z izvihanim robom oziroma konkavnim pladnjem. Primerjave za njih
navaja iz arheoloških kontekstov pozne bronaste in starejše ţelezne dobe v severni Italiji
(Gerbec 2018, 94-99).
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5.3.2.5 Ustja
Odlomka rahlo zaobljenega ustja t. 1: 3 zaradi premajhne ohranjenosti v primerjavi s
celimi posodami ni bilo mogoče natančno opredeliti.
Pri fragmentu t. 2: 8 gre za odlomek rahlo izvihanega ustja z ohranjenim delom
ostenja z zaobljenimi rameni. Podobna fragmenta sta bila najdena v Skolibrovi ulici (Dular in
Tomanič Jevremov 2010, t. 2: 15; t. 68: 4).

5.3.2.6 Dna
Med keramičnim materialom je bilo identificiranih sedem fragmentov dna, ki so bili
razvrščeni med šest variant.
Pri varianti D 1 (sl. 31: D 1) gre za enostavno ravno dno z zaobljenim prehodom v
ostenje. Fragment, podoben varianti dna D 1, je bil najden v jami 2548 Vrazove ulice v
Ormoţu (Dular in Tomanič Jevremov 2010, t. 124: 2). Jama je bila datirana s fragmentom
skodele z naţlebljenim obodom med Ha C1 in Ha C2. Prav tako sta podobne oblike dno iz SE
073 (Mele 2009, t. 73: 1) in dno iz SE 1326B (Mele 2009, t. 86: 12), ki sta bila najdena pri
izkopavanjih naselbine na Hajndlu.
Varianto D 2 (sl. 31: D 2) predstavlja ravno dno s preoblikovanim robom, ki se proti
sredini posode rahlo usloči. Podoben fragment je bil odkrit na naselbini na Miklavškem hribu
(Terţan 1990, t. 74:15).
Pri različici D 3 (sl. 31: D 3) gre za blago konkavno dno s preoblikovanim robom.
V varianto D 4 (sl. 31: D 4) je uvrščeno ravno dno z ostrim prehodom v ostenje, ki
ima podobne poteze kot fragment dna iz Skolibrove ulice v Ormoţu (Dular in Tomanič
Jevremov 2010, t. 40: 6). V to varianto bi lahko umestili tudi fragment dna iz SE 1333A, ki je
bil najden na Hajndlu (Mele 2009, t. 109: 2).
Različico D 5 (sl. 31: D 5) predstavlja ravno preoblikovano dno s sedlastim prehodom
v ostenje, katerega podobnost lahko prepoznamo z odlomkom dna iz Skolibrove ulice (Dular
in Tomanič Jevremov 2010, t. 115: 9).
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Pri različici D 6 (sl. 31: D 6) gre za vbočeno dno z zaobljenim prehodom v ostenje.
Ta varianta je podobna Meletovemu tipu vbočenega dna različice 1 (Mele 2009, sl. 70).
Fragment s podobno obliko je bil najden na Hajndlu v SE 1004 (Mele 2009, t. 2: 9).

Slika 31: Tipi dna. M.= 1:2.
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5.3.2.7 Ročaji
Med izborom keramičnega gradiva so bili tudi fragment ročaja z ovalnim presekom
(t: 2: 7) in trije držaji (t. 2: 3; 2: 10; 3: 1).

5.3.2.8 Okras
Na sedmih okrašenih odlomkih posod so bili prepoznani trije različni načini
okraševanja, od tega en v treh variantah. Prvi je tip O 1 (sl. 32: O 1), pri katerem gre za
poševno kaneliranje, ki se v tem primeru nahaja na robu sklede (t. 2: 5). Dular tak tip okrasa
datira s primerjavami iz Brinjeve gore ţe v Ha A. V uporabi se obdrţi vse do Ha C2-Ha D1,
kot kaţejo njegove primerjave s fragmenti iz Kleinkleina in Poštele (Dular 2013, 54).
Pri tipu O 2 gre za aplicirano razčlenjeno rebro. To se pojavlja v kar treh variantah.
Pri prvi varianti (sl. 32: O 2a) gre za aplicirano razčlenjeno rebro z odtisi prstov (t. 2: 9; 4:
1). Podobno sta bila okrašena lonec najden na grajskem griču na Ptuju (Dular 2013, t. 29: 8)
in fragment ostenja iz Skolibrove ulice (Dular in Tomanič Jevremov 2010, t. 4: 3).
Pri drugi varianti (sl. 32: O 2b) so v aplicirano razčlenjeno rebro ščipali in
odtiskovali (t. 3: 6). Podoben okras je na loncu iz grajskega griča na Ptuju (Dular 2013, t. 8:
3).
V tretjo varianto (sl. 32: O 2c) lahko uvrstimo aplicirana razčlenjena rebra s
poševnimi odtisi (t. 1: 1; 2: 6). Podoben okras je poznan iz Hajndla, kjer so bile na enak način
okrašene pekve (Mele 2009, t. 53: 6; t. 74: 6). Prav tako so bili podobno okrašeni lonci na
Hajndlu (Mele 2009, t. 52: 8) in na grajskem griču na Ptuju (Dular 2013, t. 29: 9). Dular je
aplicirana razčlenjena rebra datiral na podlagi primerjav z Burgstallkogla in Brinjeve gore ter
Poštele od Ha B1 do Ha C0 (Dular 2013, 47). Tak okras je sicer starejši.
Pri tipu O 3 (sl 32: O 3) gre za okras narejen s poševnimi vrezi na ustju posode (t. 3:
4). Podoben primer je bil odkrit na Hajndlu (Mele 2009, t. 19: 3).
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Slika 32: Tipi okrasov. M.= 1:2.
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6. Zaključek
O poselitvi ormoškega prostora v bronasti in starejši ţelezni dobi nam pričajo številni
materialni ostanki. Še najmanj zanesljive so posamezne najdbe, saj pri veliki večini le teh ni
znano, kje so bili predmeti najdeni. Nekoliko boljša je situacija pri depojskih najdbah
bronastih predmetov. Depoja iz Podgradja pri Ljutomeru in Pušencev sta bila umeščena v Bd
D, medtem ko je depo iz Grab pri Središču ob Dravi nekoliko mlajši, saj je bil datiran v Ha
A. Do neke mere je nejasna situacija tudi pri grobiščih. Le za plano grobišče na Skoršičevem
vrtu, ki je leţalo zahodno od prazgodovinske naselbine v Ormoţu, je jasno, da je bilo v rabi
proti koncu Ha B. Gomilno grobišče na Hardeku je najverjetneje obstajalo na začetku starejše
ţelezne dobe, v Ha C. Teţko si je ustvariti sliko o celotnem obsegu grobišča, saj je bilo več
gomil prekopanih še preden so jih uspeli dokumentirati, najdbe iz njih pa so izgubljene.
Drugo teţavo pri gomilah na ormoškem območju predstavlja njihova kronološka opredelitev.
Nekatere so bile na podlagi rimskih novcev opredeljene kot rimskodobne, čeprav so bili
lahko v njih najdeni številni predmeti, na podlagi katerih bi jih opredelili za ţeleznodobne.
Tudi naselbinski ostanki so z izjemo Hajndla in Ormoţa dokaj skromni. Sledi utrjenih
višinskih naselbin iz bronaste dobe so bile odkrite na območju Strjancev pri Podgorcih in
Sodincev pri Veliki Nedelji. Obstoj slednje je bil datiran v Ha B. Niţinska poselitev je bila
prepoznana na območju Pušencev in Hajndla ter v Ormoţu. V primeru Pušencev gre za
naselbino, ki je bila doslej opredeljena le širše v obdobje bronaste dobe. Na območju Hajndla
je ţeleznodobna naselbina obstajala od Ha B3/Ha C1 do Ha D1. Obstoj utrjene naselbine v
Ormoţu je bil opredeljen med Ha B1 in Ha D1. Zdruţeni podatki kaţejo na obljudenost
ormoškega konca od Bd D do Ha D1. Ob tem je potrebno poudariti, da so najstarejše sledi
poselitve na tem prostoru ţe mnogo zgodnejše, iz neolitika, prav tako pa se ţivljenje
nadaljuje tudi v mlajši ţelezni dobi in kasneje.
Na podlagi analize izbora keramičnega gradiva je bil prostor grajske pristave
postavljen v zgoraj omenjen kontekst poselitve ormoškega območja. Tehnološka analiza je
pokazala, da so bili vsi fragmenti izdelani prostoročno. Prepoznana sta bila dva razreda
zrnatosti mase in sicer zelo fino zrnata in fino zrnata. V vseh odlomkih je bilo moč zaznati
prisotnost sljude in zdrobljene keramike, prav tako je bil precej velik tudi deleţ organskih
snovi in kremena. V večini primerov je šlo za izredno ali zelo trdo keramiko. Kar 87 %
fragmentov je bilo nepopolno oksidacijsko ţganih. Površina keramike je bila v kar 26
primerih (od 30) obdelana z brisanjem. S primerjavami, ki so bile v različnih časovnih
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razponih datirane od Ha A do Ha D1, so bile najbolje opredeljene sklede, pri čemer pa je
največ primerjav moč najti v siceršnjem razponu naselbine v Ormoţu. Na predmetih iz izbora
keramičnega gradiva so bili prepoznani trije različni načini okraševanja. Šlo je za poševno
kaneliranje, aplicirano razčlenjeno rebro, ki se je pojavljajo v več variantah, in poševne vreze.
Prvi način okraševanja se pojavlja na keramičnem posodju od Ha A do Ha D1, prav tako pa
tudi drugi način nima ozkih datacij. Na grajski pristavi so bili na območju sektorjev 5-8
odkriti še en odlomek pokrova in dva odlomka prenosnih pečk, ki sta bila primerljiva s
podobnimi najdenimi v kontekstih pozne bronaste in starejše ţelezne dobe.
Najdene primerjave sicer kaţejo precej širok kronološki razpon, vendar v našem
primeru ni bilo najdenih oblik, ki bi jih lahko zagotovo umestili samo v Ha A ali Ha D. Na
podlagi rezultatov analize keramičnega gradiva bi lahko območje prazgodovinske naselbine
na prostoru grajske pristave umestili v časovni razpon Ha B-Ha C, saj je bilo v ta kronološki
razpon datiranih največ odlomkov. Ob tem je potrebno navesti nekaj zadrţkov in omejitev.
Zavedati se moramo, da gre za precej majhno število fragmentov z le nekaj oprijemljivimi
primerjavami in datacijami iz predvsem oţjega ormoškega območja. Prav tako je bila analiza
keramičnega gradiva opravljena le na izboru predmetov iz štirih od 21 sektorjev. Vzhodni del
izkopnega polja, ob severni steni severnega trakta grajske pristave, kjer je bila zgrajena nova
dvorana, je bil bolj bogat s keramičnim materialom. Po podatkih I. Ţiţka, ki je izvajal
izkopavanja na območju grajske pristave, je na tem delu med drugim precej najdb, ki jih je
moč umestiti v mlajšo ţelezno dobo. Tako da bo za kronološko določitev in interpretacijo
tega dela prazgodovinske naselbine v Ormoţu, ki se nahaja na območju grajske pristave,
potrebno počakati do objave gradiva celotnih izkopavanj.
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7. Katalog najdb
Okrajšave
Odl. – odlomek
Zp – zunanja površina
Zp lisa – lisa na zunanji površini
Znp – zunanja in notranja površina
Np – notranja površina
Np lisa – lisa na notranji površini
Ohr. – ohranjena
Sek. – sektor
Tabla 1
1. Odl. ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: glajenje; okras: aplicirano
razčlenjeno rebro s poševnimi odtisi; barva: zp – svetlo rdeča, zp lisa – temno rdeča,
np – rdečkasto roţnata, np lisa – siva; ohr. višina: 6,8 cm; sek. 5-7.
2. Odl. ustja sklede; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: trda; ţganje: oksidacijsko
ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – rdeča; ohr. višina: 2,5 cm; sek. 5-7.
3. Odl. ustja posode; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – siva, np lisa
– svetlo rjava; ohr. višina: 3,6 cm; sek. 5-7.
4. Odl. dna in ostenja posode; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zp – rdeče črna,
np – temno rjava, np – rdeče črna; ohr. višina: 2,6 cm, premer dna: 16,6 cm; sek. 5-7.
5. Odl. dna in ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: glajenje; barva: zp – črna, np –
svetlo rdeča; ohr. višina: 4,7 cm, premer dna: 22 cm; sek. 5-7.
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6. Odl. dna in ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zp – črna, np –
siva; ohr. višina: 2,1 cm, premer dna: 8,6 cm; sek. 5-7.

Tabla 2
1. Odl. dna in ostenja posode; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: glajenje; barva: zp – svetlo rdeča,
zp lisa – rjava, np – rjava, np lisa - črna; ohr. višina: 7,1 cm, premer dna: 9,6 cm; sek.
6.
2. Odl. pokrova posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje:
oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – rdečkasto rumena; ohr.
višina: 2,7 cm; sek. 6.
3. Odl. ostenja posode z drţajem; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda;
ţganje: nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zp – rjava,
np – rdeče črna; ohr. višina: 4,4 cm; sek. 6.
4. Odl. pekve; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje: nepopolno
oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zp – rjava, np - siva; ohr.
višina: 5,1 cm; sek. 6.
5. Odl. uvihanega ustja sklede; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; okras: poševne kanelure
na ustju; barva: znp – rdeče črna; ohr. višina: 3,1 cm; sek. 6.
6. Odl. ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje: nepopolno
oksidacijsko ţganje; obdelava površine: zp – glajenje, np - brisanje; okras: aplicirano
razčlenjeno rebro s poševnimi odtisi; barva: zp – siva, np - rjava; ohr. višina: 4,8 cm;
sek. 6.
7. Odl. ročaja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – rdeče črna;
ohr. višina: 3,5 cm; sek. 6.
8. Odl. ustja in ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zn – siva, np –
rdeče črna; ohr. višina: 5,3 cm; sek. 6.
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9. Odl. ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: trda; ţganje: nepopolno
oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; okras: aplicirano razčlenjeno rebro z
odtisi prstov; barva: zp – rdeča, np – rdeče črna; ohr. višina: 4,3 cm; sek. 6.
10. Odl. ostenja posode z drţajem; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda;
ţganje: nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp –
rjava; ohr. višina: 3,5 cm; sek. 6.
11. Odl. pekve; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje: nepopolno
oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zp – črna, np - rjava; ohr.
višina: 2,1 cm; sek. 6.

Tabla 3
1. Odl. ostenja posode z drţajem; lončarska masa: fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – rdeča, zp
lisa – rjava, np lisa – rdeče črna; ohr. višina: 3,6 cm; sek. 7.
2. Odl. pekve; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje: nepopolno
oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – sivo črna, np – lisa
rjava; ohr. višina: 7 cm; sek. 7.
3. Odl. dna in ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – rjava, np lisa – sivo
črna; ohr. višina: 3,4 cm; sek. 7.
4. Odl. izvihanega ustja posode; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: izredno trda;
ţganje: nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; okras: vrezi na
ustju; barva: znp – rdeča, zp lisa – rjava, np lisa – temno rjava; ohr. višina: 1,6 cm;
sek. 7.
5. Odl. prenosne pečke; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – temno rjava,
np lisa – svetlo rdeča; ohr. višina: 3,9 cm, premer ustja: 21,2 cm; sek. 7.
6. Odl. ostenja posode; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; okras: aplicirano
razčlenjeno rebro oblikovano s ščipanjem in odtiskovanjem; barva: znp – rjava; ohr.
višina: 3,8 cm; sek. 7.
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Tabla 4
1. Odl. ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; okras: aplicirano
razčlenjeno rebro z odtisi prstov; barva: znp – rjava; ohr. višina: 4 cm; sek. 7.
2. Odl. rešetke prenosne pečke; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: zelo trda;
ţganje: oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zp – svetlo rdeča, zp
lisa – rdeča, np - rdečkasto rumena; ohr. debelina 2,3 cm; sek. 7.
3. Odl. ustja sklede; lončarska masa: fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje: nepopolno
oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – rdečkasto rumena, zp
lisa – svetlo rjava; ohr. višina: 5,4 cm; sek. 7.
4. Odl. pekve; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje: nepopolno
oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zp – rjava, zp lisa – rdeče
črna, np – rdeče črna; ohr. višina: 3,1 cm; sek. 7.
5. Odl. dna in ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: izredno trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zp – rdeče črna,
np - siva; ohr. višina: 5,1 cm, premer dna: 13,3 cm; sek. 7.
6. Odl. sklede z uvihanim ustjem; lončarska masa: zelo fino zrnata; trdota: izredno trda;
ţganje: redukcijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: znp – črna; ohr.
višina: 3,1 cm; sek. 7.
7. Odl. dna in ostenja posode; lončarska masa: fino zrnata; trdota: zelo trda; ţganje:
nepopolno oksidacijsko ţganje; obdelava površine: brisanje; barva: zp – rdečkasta
(roţnata), np – temno rjava; ohr. višina: 1,9 cm, premer dna: 19,7 cm; sek. 7.
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