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Izvleček
Arheologija Dravinjske doline
V nalogi avtor kartira in predstavi vsa arheološka najdišča Dravinjske doline, ki so jih prvi
raziskovalci obravnavali že v 19. stoletju. Najdišča, ki zajemajo čas od poznega neolitika in
začetkov poselitve doline do visokega srednjega, novega veka in začetkov sodobnih mest,
imajo različne funkcije. Bila so bivališča, naselbine, grobišča, posamične najdbe, depoji,
gradišča, cestne povezave, poštne postojanke, cerkve, gradovi, dvorci in trgi. Medtem ko je
cilj naloge razumeti in opisati katalog Dravinjske doline, jedro predstavlja poglavje Opis
poselitve Dravinjske doline, ki temelji na poglavju Zgodovina raziskav Dravinjske doline, v
katerem je glavno vlogo s svojo metodo arheološke topografije odigral Stanko Pahič. Prav
Pahič je tisti, ki je prvi raziskoval osrednje najdišče Dravinjske doline – Brinjevo goro, ki je
bila skoraj kontinuirano poseljena od poznega neolitika do prihoda Slovanov. Na
obravnavanem območju se tudi nahaja obljudena Zbelovska gora, ki je doživela svoj razcvet v
bronasti, latenski in zgodnjesrednjeveški dobi. Na koncu naloge se nahaja katalog, ki ga avtor
skozi celotno nalogo navaja pri posameznih najdiščih. Avtor je posameznim najdiščem dodal
tudi ustrezne fotografije za lažje razumevanje.
Ključne besede: arheologija, Dravinjska dolina, katalog, poselitev.

Abstract
Archaeology of the Dravinja Valley
In the thesis, the author maps and presents all archaeological sites of the Dravinja Valley,
which were first discussed by researchers in the 19th century. The sites, which cover the
period from the Late Neolithic Age, the beginnings of the valley settlement, to the High
Middle and New Ages and the beginnings of modern cities, have different functions. They
were residences, settlements, burial grounds, individual finds, depots, forts, roads, post
offices, churches, castles, mansions and squares. While the aim of the assignment is to
understand and describe the Dravinja Valley catalogue, the core of the thesis is the chapter
“The Dravinja Valley Settlement Description”, which is based on the chapter “The History of
the Dravinja Valley Research”, in which Stanko Pahič plays the main role with his method of
archaeological topography.

It is Pahič who was the first to explore the central site of the Dravinja Valley - Brinjeva gora,
which was settled almost continuously from the Late Neolithic until the arrival of the Slavs.
Zbelovska gora is also inhabited and located in the area under consideration. It flourished in
the Bronze, La Tène and Early Middle Ages. At the end of the thesis is a catalogue, which is
referred to throughout the assignment when describing individual sites. The author also added
relevant photographs to each site for easier understanding.
Key Words: archaeology, Dravinja Valley, catalogue, settlement.
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1 UVOD

Dravinjska dolina je, z izjemo študijskih let, moj dom že od malih nog. Zato bi rad podrobneje
izvedel več o sami poselitveni sliki v Dravinjski dolini. Tako sem se najprej lotil temeljitega
prebiranja knjig, člankov in ostale literature. Ugotovil sem, da se najdišča in posamične
najdbe razprostirajo vse od prazgodovine do visokega oziroma novega veka. Na podlagi tega
sem se odločil, da bom izdelal katalog najdišč Dravinjske doline. Cilj naloge je bil, da čim
natančneje in čim bolj nazorno opišem ter predstavim arheološka najdišča, ki se nahajajo na
mojem študijskem območju. Za lažjo preglednost sem vpisal, opisal in kartiral v geografski
informacijski sistem kar 122 najdišč, ki se razprostirajo vse od območij Vitanja, Zreč in
Oplotnice preko Slovenskih Konjic do Poljčan. Vsa ta območja hkrati tudi zamejuje študijsko
območje. Jedro diplomske naloge sestavljata poglavji Zgodovina raziskav in Opis poselitve
Dravinjske doline. V nadaljevanju sledita še Sklep in Priloga 1, ki vsebuje katalog vseh
najdišč Dravinjske doline.
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2 POTEK DELA

Za izhodišče sem izdelal katalog najdišč v Excelovi razpredelnici, ki je opremljena z
izbranimi kategorijami: območje obravnave, zaporedna številka najdišča, lokacija, obdobje
(prazgodovina, neolitik, eneolitik, bronasta doba, železna doba, antika, srednji vek in novi
vek), kratek opis, funkcija najdišča in koordinate najdišča. Najdišča sem nato kartiral po
obdobjih. Vendar pa niso imela vsa najdišča znanega časa oziroma obdobja, zato sem bil
primoran eno najdišče (kat. št. 20) opredeliti kot neopredeljeno. Kategorija funkcija je
vsebovala še podkategorije za lažjo preglednost oziroma za lažjo umestitev posameznih
najdišč. Te podkategorije so naslednje: vse vasi, trge, naselbine in podeželske vile sem
umestil v podkategorijo naselbina, vse gradove, dvorce, graščine, utrdbe in stolpe v
podkategorijo gradišče, vse cerkve, župnišča, samostane in svetišča v podkategorijo sakralni
objekt, vsa plana, skeletna, gomilna in žgana grobišča v podkategorijo grobišča, vse miljnike,
nagrobnike, novce, orodje, orožje in keramične najdbe v podkategorijo posamične najdbe in
vse depoje, ostanke cest, kamnolome in jame v podkategorijo drugo. Na koncu sem ustvaril še
eno podkategorijo neopredeljeno, ki je vsebovala zgolj eno najdišče (kat. št. 51).
Za pomoč pri izdelavi in dopolnitvi razpredelnice sem uporabil objave najdišč in spletna
portala Arheološki kataster Slovenije (arkas.zrc-sazu.si) in Register kulturne dediščine
(rkd.situla.org). V razpredelnici sem moral označiti, kakšno funkcijo ima oziroma nima
najdišče in v katero obdobje spada oziroma ne spada. Razlog temu je bil, da je geografski
informacijski sistem tako lahko ''prebral'' razpredelnico in jo na podlagi koordinat kartiral na
digitalni model reliefa. Razpredelnica in kasneje karte so bile izhodišče, da sem lahko začel
opis poselitve in izdelal katalog, ki se nahaja na koncu diplomske naloge. Ta ima 5 območij:
Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, Vitanje in Poljčane. V ta območja so razdeljene
posamezne katalogne številke (v nadaljevanju kat. št.) oziroma najdišča.
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3 GEOGRAFSKO-GEOLOŠKI ORIS DRAVINJSKE DOLINE

Dravinjska dolina zajema območje zgornjega toka reke Dravinje in njenih številnih pritokov
(Čadramščica, Ložnica, Oplotnica …). Obravnavano območje ni določeno kot samostojna
pokrajinska enota, jo je pa geograf Anton Melik leta 1957 umestil v širšo pokrajino
Dravinjske gorice, ki ležijo na samem robu panonskega področja (Melik 1957, 337–338).
Obravnavano območje bi lahko zamejili, kot je to storil M. Šifrer, ki pravi: ''Porečje Dravinje
se je razvilo v obsežni tektonski depresiji, nastali med Pohorjem in Konjiško-boškim
hribovjem ter prodno ravnino ob Dravi'' (Šifrer 1978, 11). Po nekoliko novejši regionalizaciji
oziroma zamejitve pa je pokrajina zamejena z Velenjskim in Konjiškim hribovjem na zahodu,
s Pohorjem, Strojno in Kozjakom na severu, z Bočem in Macljem na jugu in Halozami na
jugovzhodu. Vse to zaključuje Dravska ravan na vzhodu (Perko 1998, 31, sl. 12).

Slika 1: Dravinjska dolina v širšem prostoru Slovenije (foto: splet 1, zamejitev izdelal
Davorin Kračun).
Dravinjske gorice so tipično izrazita nizka in valovita subpanonska pokrajina, hkrati tudi
mejna, kjer se v naravnem pogledu stikata panonski in alpski oziroma sredogorski svet
Pohorskega Podravja. Tako izrazita je tudi meja v upravnem in gospodarskem pogledu, saj se
kaže močan vpliv Maribora na severu, Celja na jugu ter delno Ptuja na vzhodu (Šifrer 1974,
105).
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Za območje Dravinjskih goric je značilno, da višji svet sestavljajo apnenci, kremenovi
peščenjaki ter metamorfne in magmatske kamnine, medtem ko so depresije oziroma ravninski
predeli nastali na laporjih, glinah, peskih ter produ (Šifrer 1978, 13).
Vzhodne predele območja sestavljata glina in mulj, jugovzhodne predele z Bočem na čelu
peščenjak, lapor ter fliš in osrednji predel s Konjiško goro karbonatni gramoz, konglomerat in
breča. Apnenec sestavlja zahodni in severozahodni predel območja, se pravi Vitanjsko
podolje in južna pobočja Pohorja, metamorfne kamnine pa sestavljajo večji del Pohorja
(Perko 1998, 25, sl. 7).
Čeprav je Melik pri poimenovanju pokrajine upošteval značilnosti enotnega vodnega odtoka
Dravinje in vinorodne pokrajine, se za to območje uporabljajo tudi druga imena, kot so
Podravinje, Dravinjska depresija, Dravinjska pokrajina, Dravinjski svet (Šifrer 1974, 105).
Dravinja je predvsem v zgornjem toku hudourniška in teče po globoki grapi (podobno tudi
nekateri njeni pritoki), se v srednjem in spodnjem toku strmec zmanjša. Tukaj je dolina ozka
in ravna, zato se struga razširi in začne počasi meandrirati (Bricelj, Ravnik 2012, 380).
Celotna dolina je precej razpotegnjena (še posebej proti vzhodu), saj sega vse od izvira na
Pohorju do izliva v Dravo v Vidmu pri Ptuju (Bedjanič, Podgoršek 2011, 20–21). Če
pogledamo samo pokrajinsko sliko območja, se kaže predvsem kmetijska (iz)raba prostora.
Tako se večje površine gozda pojavljajo na slemenih. Vinogradi in sadovnjaki uspevajo na
prisojnih gričevnatih pobočjih in se na blagih vzpetih pobočjih ter ob njihovem vznožju
raztezajo njive, se na vlažnih in občasno poplavljenih obrečnih ravnicah pojavljajo travniki
(Mlakar 2005, 19).
Meje same Dravinjske doline, ki je ime dobila po reki Dravinji, sem zamejil po lastni presoji,
saj je celotna dolina prevelika. Dravinja s svojimi številnimi pritoki vijuga vse od izvira pod
Roglo (natančneje na Zreškem Pohorju, med naseljema Rakovec in Hudinja) do Poljčan in
naprej mimo gričevja Haloze do izliva v Dravo. Študijsko območje tako poteka od Vitanja, ki
je najbolj zahodna točka, čez Konjiško goro in vse do njenih južnih pobočjih oziroma do vasi
Špitalič. Od tam poteka po potoku Žičnica do istoimenske vasi Žiče, preko vasi Loče, mimo
naselja Zbelovska Gora, ki je hkrati najbolj zahodni vrh gore Boč in najbolj južna točka
obravnavanega območja.
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Za tem meja potuje ob reki Dravinji do Poljčan, ki so najbolj vzhodna točka. Od tam se pod
severno stranjo Boča zalomi in poteka mimo naselja Spodnje Grušovje ter ob Čadramskem
potoku vse do naselja Modrič. Nato se v ravni črti čez naselja Kebelj, Božje in Planina na
Pohorju zaključi pri Resniku, ki je najbolj severna točka obravnavanega območja. Seveda
meja Dravinjske doline na določenih območjih odstopa, saj se je ne da natančneje določiti.
Lahko pa se nekako opremo na 5 večjih središčnih mest z okolicami: Vitanje, Zreče,
Slovenske Konjice, Oplotnica in Poljčane.

Slika 2: Zamejena Dravinjska dolina (foto: splet 1).
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4 ZGODOVINA RAZISKAV DRAVINJSKE DOLINE

Za vpogled v zgodovino raziskav Dravinjske doline se je najprej treba ozreti v čas nastankov
prvih institucij, ki so zbirale arheološke najdbe na Štajerskem. To posebej velja za leto 1811
in ustanovljeni Štajerski deželni muzej Joanneum v Gradcu, ki je prvi zbiral in beležil
arheološke najdbe na omenjenem prostoru. Kasneje so se mu v letih 1882, 1893 in 1903
pridružili še ustanovljeni Pokrajinski muzeji Celje, Ptuj in Maribor. V sklopu teh institucij je
(so)delovalo veliko število posameznikov. Ti niso samo zbirali in popisovali najdb, ampak so
tudi odkrivali in raziskovali nova potencialna arheološka najdišča ter svoja spoznanja in
odkritja objavljali v strokovnih člankih (Bricelj 2018, 19).
Omenil bom le najbolj dejavne: Anton Albert von Mucher (1786–1849) je v dveh zvezkih
izdal delo o zgodovini rimske province Norik in delo o zgodovini Vojvodine Štajerske v
devetih zvezkih; Richard Knabl (1789–1873) je napisal študijo o rimskih antikah na
Štajerskem, objavljal različne drobne najdbe, študiral cestno mrežo (sl. 3) ter toponomastiko,
vendar je arheologiji največ doprinesel s svojimi epigrafskimi objavami; Friedrich Pichler
(1834–1911) je vodil Kabinet novcev in antik v deželnem muzeju v Gradcu, zbral in objavil
vse znane novčne najdbe iz Štajerske in izdelal karto Štajerskih arheoloških najdišč ter jo
opremil z opisi; Franz Ferk (1844–1925) je študiral cestno mrežo (sl. 3), prav njegova trasa je
bil odkrita in preiskana, izvedel je številna manjša izkopavanja že znanih najdišč in tako
postal prvi, ki je podal podatke o kronoloških in vsebinskih značilnostih najdišč;
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Slika 3: Trasa rimske ceste skozi Dravinjsko dolino po R. Knablu in F. Ferku (foto: S. Pahič
1969b, str. 361, tabela 4).
Avguštin Stegenšek (1875–1920) je izdal monografijo z naslovom Konjiška dekanija, kjer je
zbral vse takratne okoliške cerkve, spomenike in ostale arheološke najdbe, ki so mu bile
znane. Ukvarjal se je tudi s topografijo sakralnih spomenikov in toponomastiko ter tako
raziskoval ledinska imena kot so Gradišče, Straža itd. (Bricelj 2018, 20–21).
Po uveljavitvi arheoloških topografskih pregledov v 2. polovici 19. stoletja je po letu 1935
Jugoslovanski odbor Mednarodne akademske zveze začel izdajat arheološko karto
Jugoslavije. Med najzaslužnejšimi sta izdajo bila tudi Balduin Saria in Josip Klemenc, ki sta
tudi izdala pomembni karti Ptuj in Rogatec. Prav slednja zajema prostor Dravinjske doline.
Karti sta bili v nasprotju s Pichlerjevo natančnejši, tehnično boljši in imeli sta več novih
najdišč (Saria, Klemenc 1939).
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Po 2. svetovni vojni so se začele številne sistematične raziskave. Tukaj je treba posebej
poudariti delo Stanka Pahiča iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Med leti 1953 in 1964 je
raziskoval območje Brinjeve gore in ugotovil, da je bila bolj ali manj kontinuirano poseljena
med cerkvama sv. Neže in Matere Božje, in sicer vse od zgodnje bronaste dobe do pozne
antike (Pahič 1962/63, 349). Na Brinjevi gori je kot prvi začel z naselbinskimi izkopavanji,
pri katerih slovenska arheologija do tistega časa ni imela nobenih izkušenj (Gabrovec,
Koprivnik 2004, 566).
Tako je na brinjegorskem platoju odkril neolitske najdbe v Brezju, bronastodobno,
žarnogrobiščno in antično naselbino na Brinjevi gori, ki ji je pripadala bronastodobna gomila,
žarno grobišče in antično ter staroslovansko skeletno grobišče. Čeprav so vse najdbe
izjemnega pomena, gomila nedvomno izstopa, saj je edinstvena v vseh pogledih. Šlo je za
izjemno redko najdbo, saj gomile iz bronaste dobe niso pogoste ob jugovzhodnem Pohorju in
nikjer v bližnji soseščini. Tako je v tehniki križa izkopaval 16 m široko in 1,6 m visoko
bronastodobno gomilo s kamnitim vencem in petimi skeletnimi grobovi, ki niso bili istočasni
(Pahič 1962/63, 349). Z najdbo gomile je Pahič dokazal in potrdil obstoj jugovzhodnoalpske
skupine srednjebronastodobne kulture gomil. Naselbina in gomila pa sta Pahiču omogočila, da
zanesljivo razširi naselitveno področje srednjebronastodobne kulture gomil iz središča v Nižji
Avstriji, Gradiščanski in zahodni Madžarski na južnoavstrijsko in severnoslovensko področje
(Pahič 1962/63, 359).
V 50. letih je raziskoval okolico Zreč in ugotovil neolitsko in rimskodobno poselitev, v 60. se
je ukvarjal s študijo poteka rimske ceste Celeia–Poetovio skozi Dravinjsko dolino, kjer je
ugotovil in potrdil traso F. Ferka. Raziskoval je tudi Pavlakovo jamo, kjer je naletel na
bronastodobno lončenino, ki se je izkazala za podobno kot tista iz Brinjeve gore. Obravnaval
je tudi zakladno najdbo skoraj 400 novcev na Gračiču. Zato lahko na podlagi naštetega
rečemo, da je bil Stanko Pahič brez dvoma najaktivnejši posameznik na območju Dravinjske
doline (Bricelj 2018, 24–25).
Ne glede na vsa izkopavanja, ki jih je opravil, pa je največji pečat pustil v topografiji. Kako
velik je bil njegov doprinos, lepo povedo besede dr. Ive Curk: ''Njegovo terensko, zlasti
topografsko delo in od tod izvirajoča pravila rekognosciranja arheoloških najdišč v krajini so,
čeprav se tega še komaj zavedamo, temelj vse registracije arheoloških spomenikov naši
državi'' (Curk 2006, 183).
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Podobne hvale je bil deležen praktično z vseh strani. Najbolj se mi je vtisnil v spomin stavek
Sergeja Vrišerja (2006, 182), ki pravi, da je Stanko Pahič zgledno oblikoval metodo
arheološke topografije, Pahičevo metodo. O tem tudi priča Pahičevo delo z naslovom
Arheološka topografija Slovenije, v katerem podaja vsa navodila za izvajanje topografije, za
dokumentacijo najdišč in izdelavo rokopisov (Pahič 1962, 93). To delo je bilo prvo takšne
vrste. S tem delom je Pahič postal idejni vodja arheološke topografije v Sloveniji.
V 70. letih je Iva Mikl-Curk raziskovala ostaline rimskih stavb v Spodnjem Grušovju, kjer naj
bi stal mansio Ragando (Mikl-Curk 2016, 30–35). Za nadaljevanje prekinjenega arheološkega
kartiranja Jugoslavije je bil ustanovljen Medakademijski odbor s posameznimi republiškimi
komisijami. Slovenska je v slabih 4. letih zbrala, obdelala in pripravila podatke za objavo o
skoraj 3200 najdiščih. Delo pri arheološki karti Jugoslavije je zastalo, zato se je SAZU
odločil, da ustvari samostojno karto. Tako je leta 1975 izšla knjiga Arheološka najdišča
Slovenije, ki je vsebovala še 18 zemljevidov in obsežne študije o posameznih obdobjih. ANSL
še danes velja za eno temeljnih (če ne najpomembnejših) del oziroma pripomočkov pri
strokovnem delu. V času digitalizacije je kot njen podaljšek, oziroma bolje rečeno
nadaljevanje, postala spletna baza ARKAS (Arheološki kataster Slovenije), kjer so naredili še
nekaj posodobitev (Petru 1975, 17–18).
Slavko Ciglenečki je v 80. letih prejšnjega stoletja nadaljeval z arheološkim delovanjem, ko je
raziskoval višinske utrdbe in na Ljubični gori nad Zbelovem odkril okop. Ekipi Pokrajinskih
muzejev Celja in Maribora sta delno raziskali naselbino ter našli prazgodovinsko in
poznoantično lončenino ter poznoantično obzidje. Kako pomembna je bila naselbina, priča
podatek, da je imela pomembno vlogo v latenskem, rimskem in zgodnjesrednjeveškem
obdobju.
Seveda je treba omeniti še doprinos Bibe Teržan in njene doktorske disertacije iz leta 1986 z
naslovom Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem, ki kasneje postane znanstvena
monografija. Izdelala je katalog vseh naselbin in nekropol tako na Štajerskem kot tudi drugod
(Avstrijska Štajerska, Medjimurje, Podravina, Slavonija, Transdanubija in Koroška) ter mu
dodala kronologijo. Njeno delo je tako zajemalo tudi naselbino na Brinjevi gori (kat. št. 57) in
nekropolo iz Kobel (kat. št. 28) (Teržan 1986). Prav Teržanova je leta 2014 skupaj z Matijo
Črešnarjem in ostalimi avtorji izdala znanstveno monografijo z naslovom Absolutno datiranje
bronaste in železne dobe na Slovenskem.
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V njej so obravnavali obsežno radiokarbonsko datirano arheološko gradivo, ki bi naj služilo
kot novo izhodišče pri raziskovanju, razumevanju in razlagi obdobja od sredine 3. do konca 1.
tisočletja pr. n. št. Monografija tako zajame tudi Slovenske Konjice oziroma naselbino na
Blatu (kat. št. 1) ter območje Brinjeve gore, natančneje bronastodobno gomilo na Brezju (kat.
št. 62) in žarno grobišče na Gračiču (kat. št. 63) (Teržan, Črešnar 2014, 9).
Matija Črešnar je med leti 2014 in 2015, z ostalimi slovenskimi strokovnjaki, sodeloval pri
avstrijsko-slovenskem projektu BorderArch-Steiermark, kjer so vzpostavili digitalni register
arheoloških najdišč, ki ležijo na meji med Slovenijo in Deželo Štajersko.
Med leti 2000 in 2003 se je Srečko Firšt v okviru svoje diplomske naloge ukvarjal s
topografskim pregledom Zgornje Dravinjske doline. Naredil je veliko obhodov na terenu in
opravil veliko pogovorov z domačini in številne površinske terenske preglede. S tem je
dopolnil splošno poznavanje o že registriranih najdiščih, dopolnil pomanjkljivosti starih, jih
ob napačni lokaciji popravil ter zbral podatke o potencialnih novih najdiščih (Bricelj 2018,
27).
V letu 2009 je Matej Pekovšek napisal diplomsko delo z naslovom Arheološka najdišča in
ljudsko izročilo ob zgornjem toku Dravinje, kjer je v katalogu zbral arheološka najdišča ob
zgornjem toku Dravinje in jih dopolnil z ljudskim izročilom (Pekovšek 2009). Potrebno pa je
na tem mestu omeniti še doktorsko disertacijo Maje Bricelj z naslovom Poselitev pod
Konjiško goro v času kulture žarnih grobišč, kjer v poglavju o stanju raziskav omeni vse do
sedaj bistvene najdbe v Dravinjski dolini in se prav posebej osredotoči na naselbino na Blatu
(kat. št. 1) (Bricelj 2018).
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5 OPIS POSELITVE DRAVINJSKE DOLINE

Prvi sledovi poselitve v Dravinjski dolini segajo v prazgodovino, ki je čas od paleolitika do
rimske dobe. Zato sem nekatere arheološke ostaline opredelil samo kot prazgodovinske, saj za
njih nimam ožje datacije. Kljub temu jih v nadaljevanju poskušam datira ožje. Tako so na sliki
4 označene vse arheološke ostaline, ki so bile široko datirane v prazgodovino. Med njih
spadata najdišči v Oplotnici (kat. št. 78) in Malahorni (kat. št. 97), kjer na podlagi parih kosov
keramičnih najdb datiranih od prazgodovine do srednjega veka zgolj domnevajo obstoj
naselbine oziroma zgolj potrjujejo kontinuirano rabo prostora. Široko datirano v prazgodovino
je poleg posamičnih najdb lončenine (kat. št. 18 in 90) in kamnitega kladiva iz Poljčan (kat.
št. 122) tudi gradišče na Koritnem (kat. št. 94), ki se je dvigovalo nad dolino Oplotnice in na
katerem je dandanes viden le še rob s suhim zidom in kopast griček. Čeprav so se gradišča
oziroma naselbine na vzpetinah začele pojavljati že v neolitiku (Pahič 1975a, 47), gre za
višinski tip utrjene naselbine, ki se je v Sloveniji uveljavil v železni dobi (Gabrovec 1975,
55). Tako bi lahko vsaj gradišče na Koritnem (kat. št. 94) uvrstili v neolitik oziroma
najverjetneje v železno dobo. Medtem ko so zgoraj omenjene najdbe oziroma najdišča široko
datirana v prazgodovino, so najdbe v sklopu antičnega gomilnega grobišča v Zrečah (kat. št.
50), kjer so našli večje prodnike, ki so bili naloženi v obliki suhega zidu (poleg najden
prazgodovinski lonec) datacijsko neopredeljene. Glede na to, da so bili prodniki postavljeni
na vzhodnem robu grobišča, bi lahko sklepali, da so bili najverjetneje del tega. Kakšen je bil
njihov namen, pa lahko zgolj ugibamo, saj S. Pahič svoje interpretacije zanje ni postavil.
Lahko zgolj sklepamo in rečemo, da prodniki kažejo kontinuirano rabo prostora že od
prazgodovine.
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Slika 4: Dravinjska dolina s prazgodovinskimi arheološkimi ostalinami (avtor karte Davorin
Kračun).
Poselitev Dravinjske doline se tako pravzaprav začne s poznim neolitikom in eneolitikom. Za
ta čas je bila na omenjenem območju značilna eneolitska lasinjska kultura, ki jo je S.
Dimitrijevič zamejil s severozahodnimi hrvaškimi, znanimi slovenskimi in južnimi
avstrijskimi najdišči. Kasneje je to kulturo S. Pahič poimenoval jugovzhodno predalpska
kulturna skupina (Pahič 1975a, 46).
Človek je v neolitiku živel v različnih tipih bivališč. Takšna bivališča oziroma poselitev
človeka ponazarjajo ostanki naselbine z lesenimi kočami, ki so jih našli na Zbelovem (kat. št.
9) in ki so imele največkrat štirioglati tloris in shrambne jame, kot so tiste, ki so bile najdene
pod antičnim in staroslovanskim grobiščem na Brezju pri Zrečah (kat. št. 61) in pod
bronastodobno gomilo na Brezju pri Zrečah (kat. št. 62). Na podlagi najdene keramike so obe
najdišči iz Brezja, ki sta si v neposredni bližini, datirali v neolitsko-eneolitski čas. Večji del
naselbin iz neolitsko-eneolitskega obdobja se nahaja na vzpetinah (nadmorska višina manjša
od 600 m), ki pa so še zmeraj dovolj blizu ravnin. To dokazuje lega naselbine v Zrečah (kat.
št. 49), ki se nahaja zahodno od brinjegorskega platoja na plani terasi ob reki (Pahič 1975a,
47).
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Naselbine nam tako postopoma začrtajo kontinuirano poselitev ljudi v neolitsko-eneolitskem
času v okolici Zbelovega in v okolici oziroma na Brinjevi gori (slika 5). Po eni strani je bila
poselitev v neolitsko-eneolitskem času redka in neenakomerna (to dokazuje lega znanih
naselbinskih najdb), po drugi strani pa je bila ravno na območju ob zgornjem toku Dravinje
najgostejša (enako velja še za območje ob Dravi pri Ormožu). Za poselitev še velja, da so bile
najdene posamične kamnite sekire, ki jih omenjam v nadaljevanju, izolirane od naselbin in so
v večini indikator neolitsko-eneolitskega obdobja (Pahič 1975b, 49).

Slika 5: Dravinjska dolina s pozno neolitskimi in neolitsko-eneolitskimi arheološkimi
ostalinami (avtor karte Davorin Kračun).
Te kamnite sekire so bile najdene v Konjiški vasi (kat. št. 3), Tepanju (kat. št. 5), na Brinjevi
gori (kat. št. 60), v Vitanju (kat. št. 111), Malahorni (kat. št. 96) in na Prihovi (kat. št. 101).
Vse sekire so datirane v neolitik razen slednjih dveh, ki sta datirani v širšo prazgodovino (po
obliki oziroma sestavi bi ju lahko uvrstili tudi v neolitik). Tukaj ne gre zgolj za datacijski
podatek oziroma naštevanje predmetov. Pomemben je kontekst vseh teh sekir. Vse so bile
namreč najdene oziroma kategorizirane kot posamične najdbe.
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Na podlagi tega lahko sklepamo, da je na območjih, kjer so našli sekire šlo za rabo prostora
(morda za kakšna opravila kot je npr. sekanje gozda). Iz tega lahko tudi sledi: ali so bile sekire
tam pozabljene ali pa so bile namerno odložene.
Sekire so bile uporabljene tako za orožje kot tudi za orodje. Takratni ljudje si pri kopanju rude
niso pomagali zgolj s sekirami, temveč so uporabljali tudi kladiva in zagozde (možno da so
kamnita kladiva uporabljali pri fazi priprave in predelave rude). Kopali so predvsem na
bakrovih in svinčeno-cinkovih nahajališčih. Takšna rudišča se na območju Dravinjske doline
nahajajo na Pohorju (Tecco-Hvala 1987, 30). Temu je treba dodati še, da tudi rudišča
nakazujejo na dolgotrajno rabo prostora. Zato ne čudi, da se rudninska slika bližnjega Pohorja
pokriva z najdbami sekir v Dravinjski dolini. Iz tega lahko sklepamo, da je človek že v
prazgodovini poznal in izkoriščal pohorska rudišča (Teržan 1989, 241). Tako je najverjetneje
baker prišel na to območje oziroma na območje vzhodnoalpskega in panonskega sveta preko
najstarejših naselbinskih ostankov iz časa bakrene dobe na Brezju pri Zrečah (kat. št 62) in v
Zrečah (kat. št. 49) (Teržan 1989, 242). Se pa v zvezi z metalurgijo in rudarstvom omenja tudi
potencialni bronastodobni depo iz Hudinje nad Vitanjem (kat. št. 116), ki ga omenjam v
nadaljevanju (Tecco-Hvala 1987, 30).
Na obravnavanem območju v zgodnji bronasti dobi ne poznamo ravninskih naselij. Pojavljati
pa so se začela višinska naselja, kot je denimo na Brinjevi gori (kat. št. 57), ki je vsebovala
eneolitsko lasinjsko keramiko, ki je bila najverjetneje prinesena na naselbino (Gabrovec 1983,
26–28). Prav lega je tista, ki daje Brinjevi gori poseben status v vseh njenih obdobjih. Njena
višinska lega in gospodarsko zaledje ji že od eneolitika najverjetneje omogočata izkoriščanje
rudnega bogastva iz bližnjega Pohorja (Teržan 1999, 133).
Če hočemo izvedeti, kako je potekal razvoj poselitve v Dravinjski dolini v srednji bronasti
dobi, je potrebno vedeti, da je srednja bronasta doba spadala v skupino srednjeevropske
kulture gomil, ki se je nahajala ne samo na Štajerskem (Pahič 1975b, 51), temveč tudi skoraj
po celotni vzhodni Sloveniji (Gabrovec 1987, 15). Tako je brinjegorski naselbini pripadala
srednje bronastodobna gomila iz Brezja pri Zrečah (kat. št. 62) s petimi skeleti v grobnih
jamah, ki so bile obložene s kamenjem in kamnitim vencem okoli gomile (Pahič 1975b, 50).
Pri tem je potrebno vedeti, da so bili v njih pokopani zgolj višji sloji družbe (Gabrovec 1987,
16). Potrebno je pri gomili iz Brezja omeniti še to, da so v enem grobu našli dve igli tipa
Wetzleindorf, ki sta značilni za žensko nošo (prav na podlagi igle so datirali gomilo v srednjo
bronasto dobo) (Gabrovec 1983, 44–45).
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Kljub temu pa ostali skromni material, ne samo na brinjegorskem platoju, temveč tudi na
jugovzhodno alpskem prostoru, odraža manjšo gostoto naseljenosti, kar ponazarja slika 6.
To se v pozni bronasti dobi oziroma v kulturi žarnih grobišč (v nadaljevanju KŽG) spremeni
(Gabrovec 1983, 51–52).V KŽG, ki se v Evropi pojavi hitro in nenadno, se je prenehalo s
pokopi v gomilah in začelo s pokopi v grobnih jamah (Gabrovec 1987, 16). Te jame oziroma
oblike grobov, žare, sestava pridanih posod in kovinskih pridatkov, ki so jih izbirali glede na
spol, starost in status, so bile skrbno izbrane in odražajo nekakšna pravila pokopavanja
(Teržan 1999, 139).
Takrat so ljudje pokojne sežigali in njihov pepel shranjevali v žare, ki so jih položili v grobne
jame, ki so bile ponekod tudi prekrite z večjimi kamni oziroma kamnitimi ploščami ali pa so
žare položili v gomilna grobišča (Gabrovec 1987, 67). To nam lepo ponazarja plano žgano
grobišče iz Gračiča (kat. št. 63), ki je nedvomno pripadalo istodobni naselbini na Brinjevi
gori. Grobišče je vsebovalo 77 grobov, od tega je jih je bilo 42 z žaro (Pahič V. 1988/89, 181–
193).
V KŽG so poleg že ustaljenih ter z zemljenim in kamnitim nasipom utrjenih višinskih
naselbinah iz prejšnjih obdobij kot je npr. Brinjeva gora, kjer so se ljudje ukvarjali z
živinorejo (dokazi o tem so ostanki kosti goveda, svinje, ovce …), začele nastajati nove
višinske naselbine (Pahič 1975c, 54–55). Ena takšnih se nahaja na Zbelovski gori (kat. št. 6),
kjer so našli prazgodovinski okop in precejšnje število bogatih in lepo ohranjenih najdb, ki so
naselbino datirale v čas med 11. stoletjem pr. n. št. in 10. stoletjem n. št. Čeprav je njena
poselitev trajala več ko 2000 let, pa ni bila kontinuirana. Potekala je namreč v več
poselitvenih valovih z vrhovi oziroma vidnejšimi vlogami v bronasti, latenski in
zgodnjesrednjeveški dobi (Ciglenečki 2016, 38–39).
Začele so se pojavljati tudi nižinske naselbine ob rečnih terasah (Gabrovec 1983, 60–61), ki
se v Dravinjski dolini najbolje zrcalijo v naselbinah na Blatu (kat. št. 1) in Bregu (kat. št. 2).
Omembe vredna so še sondiranja v centru Zreč (kat. št. 51) pri termah, kjer so odkrili sledove
bronastodobne keramike skupaj z antično keramiko, jarki in potencialnimi stojkami. Ob
pomanjkanju značilnega naselbinskega inventarja so možnost (nižinske) naselbine ovrgli
(Klasinc, Laharnar 2007).
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Poleg standardnih višinskih in nižinskih naselbin so ljudje še naprej uporabljali tudi jame
(Gabrovec 1983, 60). Tako lahko v Osredku pri Zrečah (kat. št. 55) najdemo jamo, ki je
vsebovala železnodobno in bronastodobno keramiko. Prav slednja se ujema s keramiko iz
Brinjeve gore. Zato lahko sklepamo, da so bronastodobni ljudje iz Brinjeve gore jamo
uporabljali za odpad. Vendar se je s časom oziroma najverjetneje v železni dobi raba jame
ustavila in prenehala. Zakaj je do tega prišlo, lahko zgolj ugibamo.
Mimo bronaste dobe ne moremo brez omembe fenomena depojskih najdb. To so bile založne
najdbe dragocenih kovinskih oziroma bronastih predmetov, ki so jih ljudje zakopali na
posebej izbranih mestih, večinoma zunaj naselbine oziroma nekropole.
Vsebovali so predvsem orožja in orodja ter občasno kakšen nakit (Gabrovec 1987, 16).
Depoje, ki so bili značilni tudi za KŽG, lahko razlagamo na dva načina: kot profane, kjer je
šlo pri zakopu pravzaprav za lastnino potujočih trgovcev oziroma obrtnikov, ki so predmete
zgolj skrili zaradi nevarnosti, ki so se takrat zrcalile kot nemirni časi v času selitev ljudstev; in
kot sakralne, kjer je šlo za posvetilne darove raznim božanstvom in za verovanje v posmrtno
življenje (Gabrovec 1987, 70). To se najbolje odraža v najdenih depojih iz Zbelovske gore
(kat. št. 6) in iz Bele pri Poljčanah (kat. št. 122), ki imata podobni sestavi (več kosov orodja:
sekire, dleto, kladivo). Obstaja pa še potencialni depo v Hudinji nad Vitanjem (kat. št. 115),
kjer naj bi bilo orodje, ki so ga našli v kamnolomu, zasuto s plazom kamenja in tako ne bi bilo
namerno odloženo (Čerče, Šinkovec 1995, 196). Medtem ko sta slednja depoja izjemni
najdbi, se pravzaprav ne moreta primerjati s tistimi na Zbelovski gori, kjer so bili najdeni kar
trije bronastodobni depoji, ki so jih sestavljali 2 v celoti ohranjena bronasta srpa, 3 ohranjene
bronaste sekire z ušesci in 25 bronastih surovcev.
Ob tem je potrebno omeniti, da je Zbelovska gora oziroma Ljubična gora prav v bronasti dobi
doživela enega od svojih treh viškov poselitve. V bronasti dobi je tako Ljubična imela
osrednjo vlogo v 11. in 10. stoletju pr. n. št.; ne samo na Štajerskem, temveč tudi na celotnem
Slovenskem območju (Ciglenečki 2016, 40–41).
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Slika 6: Relief Dravinjske doline s KŽG in bronastodobnimi arheološkimi ostalinami (avtor
karte Davorin Kračun).
Ljubična je tako bila na prelomu tisočletja zelo pomembno središče. Takrat pa se je tudi začel
dolgotrajen proces uveljavljanja železne dobe, ki se deli na starejšo oziroma halštatsko in na
mlajšo oziroma latensko dobo.
Tako so v Sloveniji v halštatu nastale različne kulturne skupine, ki jih je S. Gabrovec zamejil
bolj ko ne geografsko, in sicer na 6 skupin. Poleg najpomembnejših dolenjske in svetolucijske
skupine, poznamo še notranjsko, ljubljansko, koroško in štajersko. Prav v slednjo, ki obsega
tudi območje avstrijske Štajerske in zahodne Hrvaške, spada Dravinjska dolina (Gabrovec
1999, 178). Medtem ko so halštatski prebivalci v dolenjski skupini pokojne samo pokopavali
v skeletnih pokopih v gomilah, so se v svetolucijski skupini osredotočali predvsem na plane
žgane pokope. Ostale skupine niso tako ostro zamejene (Gabrovec 1999, 180). Na Štajerskem
se skozi celotno halštatsko obdobje pojavlja sežiganje, tako v planih kot v gomilnih grobovih.
Edina posebnost je morda ta, da so plani grobovi bolj pogosti v Savinjski dolini. Grobovi so
praviloma bili v zemljo vkopane jame, ki so bile pogosto prekrite s kamnito ploščo oziroma
kamnom (Teržan 1990, 56).
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Tako poznamo edino halštatsko grobišče iz Kobel (kat. št. 28). Grobišče, ki je bilo plano
žgano in je nedvomno pripadalo spodaj omenjenemu gradišču Podob (kat. št. 38), je
vsebovalo bronasto dvozankasto ločno fibulo, čolničasto fibulo, obročast nakit (ovratnice,
lasne obročke, vozlasto zapestnico), železen nož in črepinje, ki so najverjetneje ponazarjale
posodo z nagubanim obodom. Te najdbe so značilne za žensko nošo, ki je bila pravzaprav
ekvivalentna ženski noši iz bližnjega Rifnika (Teržan 1990, 90).
Potencialno bi lahko v Dravinjski dolini, natančneje v okolici Draže vasi in Žič, imeli še en
halštatski grob, saj so v okolici Žič našli posamično najdbo železne sekire in sulične osti (kat.
št. 29). Najdbi, ki sta značilna indikatorja halštatskega groba oziroma sta pogosta pridatka v
grobu, bi lahko pripadali še neodkritemu halštatskemu grobu bližnjega gradišča Homec (kat.
št. 39), ki se dviga nad Dražo vasjo.
V halštatu so na novo bila utrjena že stara uveljavljena višinska naselja (Brinjeva gora,
Zbelovska gora), na katerih se je gostota prebivalstva še povečala (Dular 2013, 122). Razlog,
zakaj so ljudje začeli intenzivneje poseljevati višje ležeče predele, se najverjetneje skriva v
premikih raznih ljudstev. Kdaj se je zares končala bronasta doba oziroma KŽG in začela
železna doba, je težko reči. Lahko pa predvidevamo, da se je to zgodilo ob premikih ljudstev,
s katerimi je prišla tudi t. i. trako-kimerijska kultura. Omenjena kultura se je dotaknila tudi
gradišča na Zbelovski gori, saj so tam poleg železne tulaste sekire, kotlička z dvojno križno
atašo in železno iglo z bikonično glavo, našli še brzdo in žvale, ki sta nedvomno pripadali t. i.
trako-kimerijski konjeniški opremi (Ciglenečki 2016, 41).
Ob začetku železne dobe pride do pojava nove kovine – železa. Spremenila se je tudi gostota
prebivalstva (vpliv premika ljudstev) in tip naselja. Ljudje so začeli opuščati nižinska naselja
in poseljevati vzpetine in hribe ter na njih postavljati gradišča. To so bila utrjena višinska
naselja, ki so se dokončno uveljavila v halštatski oziroma starejši železni dobi (Gabrovec
1975, 55). Iz slike 7 je razvidno, da so gradišča imela višinsko lego z dobrim pregledom nad
dolino in so tako lahko varovala prehode med dolinami, rekami in pokrajinami. Takšen primer
bi lahko bili gradišči v Draži vasi (kat. št. 39) na eni strani in v Podobu (kat. št. 38) na drugi
strani reke Dravinje. Poleg že omenjenih gradišč je v železni dobi obstajalo še gradišče na
Keblju (kat. št. 81).
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Slika 7: Dravinjska dolina z železnodobnimi arheološkimi ostalinami (avtor karte Davorin
Kračun).
Kot gradišče pa ne bi mogli kategorizirati že tolikokrat omenjeno Brinjevo goro (kat. št. 57),
saj je bila v halštatu neutrjena naselbina (Pahič 1973, 522). Halštatsko kulturo oziroma
bivanje halštatskih ljudi na tej višinski naselbini nam izpričuje številno keramično posodje
(posode z visokim stožčastim vratom, široke sklede s pokončnim vratom ter poševno
nažlebljenim ramenom, kozica z živalskim protomom), raznoliki kovinski izdelki (bronasti
fibuli z nizkim narebrenim lokom, masivna ločna in dolgonožna ločna fibula tipa sanguisug,
čolničasta fibula, bronasta triroba puščica) in steklene jagode z valovnico (Teržan 1990, 37–
43). V začetku mlajšega halštata (6. stoletje pr. n. št.) je doživela nagel konec. Podobno se
zgodi večini Štajerskih središč (Dular 2013, 80).
Prehod iz halštata v laten je jasno zamejen. To se zgodi z naselitvijo Keltov okoli leta 300 pr.
n. št. (Božič 1999, 206). Kot se je delila halštatska doba na kulturne skupine, se ravno tako
tudi latenska. Poznamo 4 skupine: mokronoško, ki zajema območje osrednje in vzhodne
Slovenije in v katero spada tudi Dravinjska dolina, viniško, ki pokriva večji del Bele Krajine,
notranjsko-kraško, ki se razprostira na območjih Notranjske in Krasa in idrijsko, ki pokriva
območje Posočja, po mnenju D. Božiča (1999) pa najverjetneje sega do Bohinja (Božič 1999,
189).
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V Dravinjski dolini se latenska kultura pojavi šele v poznem latenu, kjer se začnejo intenzivno
poseljevati nekdanje halštatske višinske naselbine. Lep primer tega sta že večkrat omenjeni
Brinjeva (kat. št. 57) in Ljubična gora (kat. št. 6).
Na Brinjevi gori so našli pozno latensko kulturno plast, ki je vsebovala značilno keramiko z
valovnicami, kot tudi grafitno keramiko. Med najdbe, ki so dokazale obstoj latenske kulture
spadajo tudi dva železna noža z zakrivljenim, ploščatim držajem in zanko, fragment železne
verige in bronasta figurica merjasca, ki je bila najdena v premešani plasti (Pahič 1966, 299–
300).
Na Ljubični gori so našli več kot 100 keltskih novcev, kar ponazarja izjemen pomen gradišča
v 2. in 1. stoletju pr. n. št. Našli so tudi 3 pozno latenske srebrne fibule, zlat sedlast prstan,
člene bronastih pasnih sklepancev, obroč z bradavicami in bronast obesek v obliki kolesa
(Ciglenečki 2016, 41). Iz teh naštetih najdb z obeh gradišč lahko sklepamo, da so ljudje
ponovno naseljevali višinske naselbine staroselcev (Pahič 1966, 301).
Konec latena, ko so stiki z Rimom postajali vse intenzivnejši, nastopi tudi konec železne
dobe. To se zgodi v zadnjih desetletjih pr. n. št., ko si Rim priključi Noriško kraljestvo, v
območje katerega je takrat spadala tudi Dravinjska dolina (Božič 1999, 206). S tem nastopi
antično oziroma rimsko obdobje.
S širitvijo rimske kulture na Slovensko ozemlje so se začela pojavljati prva vojaška taborišča.
Kmalu za tem so začele nastajati cestne povezave, ob katerih so zrasle številne nove naselbine
in obcestne postojanke (Lubšina-Tušek 1981, 156). To je tudi čas avgustejskega obdobja, ki
doživi svoj konec ob smrti vladarja Avgusta leta 14 n. št. V času začetkov rimske dobe so se
na Štajerskem začele opuščati prazgodovinske višinske postojanke, med katere spada tudi
Brinjeva gora (kat. št. 57) (Horvat 1999, 248). Na začetek rimske dobe spada tudi razcvet
večjih mest, kot sta Celeia in Poetovio (Horvat 1999, 249), med katerima se razprostira
Dravinjska dolina. Tukaj je tudi potekala meja med teritorijema Celeie in Poetovie kot tudi
Norika in Panonije. Iz tega lahko sklepamo, da gre pri območju Dravinjske doline za izrazito
robno poselitev.
Avtor raznoliko poselitev začenja pri ostankih naselbin, ki zagotovo potrjujejo prisotnost in
bivanje rimskodobnih ljudi v Dravinjski dolini. Ti ostanki so se ohranili na Blatu (kat. št. 1),
kjer so v bronastodobni naselbini odkrili dva rimskodobna novca in v Slovenskih Konjicah
(kat. št 23), kjer so našli ostanke stavbe, zidov in opek.
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Ostanke rimske vile rustike so odkrili na Bregu (kat. št. 2), kjer je naselbina obstajala od 2. do
4. stoletja (Tica, Ravnik 2016, 48–58) in v Čadramu (kat. št. 85), kjer ni bilo podatkov za
točnejšo datacijo. Vile rustike so bile značilne za rimskodobno podeželje. Imele so
stanovanjsko-gospodarsko funkcijo, ki je običajno vsebovala obzidan kompleks (Magdič
2015, 26); poenostavljeno so bile podeželske kmetije. Obstajale so vse od začetkov antike do
4. stoletja (Ciglenečki 1997, 192).
Spodnja slika 8 tako razvidno nakazuje, da je bila Dravinjska dolina v antiki gosto poseljena
in da sta bili višinski postojanki na Brinjevi in Zbelovski gori skrbno ter načrtno postavljeni v
prostor ob pomembnih vpadnicah v pokrajino, ki sta jo tako lahko nadzorovali. Prikazuje tudi
vse ostale spodaj omenjene rimskodobne najdbe na območju.

Slika 8: Dravinjska dolina z ostanki rimskih cestnih povezav in z antičnimi arheološkimi
ostalinami (avtor karte Davorin Kračun).
Rimljani so ceste gradili za državne in vojaške potrebe (Šašel Kos 1997, 28). To nam potrjuje
ostanek rimske ceste Aquileia–Poetovio–Sirmium (kat. št. 41) v Spodnjem Grušovju (Pahič
1985c, 258).
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Poleg teh ostankov se je del ceste ohranil še v Križevcu (kat. št. 67) in na relaciji od
Markečice (kat. št. 99) do Straže pri Oplotnici (kat. št. 103), kjer pa se je vsaka sled za cesto
izgubila. Prav relacija Markečica–Straža naj bi bila del R. Knablove trase rimske ceste, ki je
se pri Križevcu odcepila, potekala mimo cerkve Sv. Barbare, Malahorne, čez zgoraj omenjeno
relacijo, mimo Gladomesa in Zgornje Ložnice in se priključila na ugotovljeno rimsko cesto
Celeia–Poetovio, ki je pot nadaljevala mimo Slovenske Bistrice (glej sliko 3 in poglavje
Zgodovina raziskav Dravinjske doline) (Pahič 1969b, 309–362). Medtem ko se v Polenah
(kat. št. 26), Bukovlju (kat. št. 46), na Stranicah (kat. št. 70) in v Poljčanah (kat. št. 119) zgolj
omenja oziroma domneva potek rimske cestne povezave Celeia–Poetovio, v Vitanju (kat. št.
104) o tem ni nikakršnega dvoma, saj je tu mimo potekala rimska cestna povezava Celeia–
Virunum (Curk 1976b, 80).
Ceste je uporabljala tudi pošta, ki je imela obcestne postojanke oziroma postaje. Te so imele
različna imena in funkcije. Obstajale so stationes oziroma postaje in jih na obravnavanem
območju niso našli. Najdena pa je bila mansiones Ragando v Spodnjem Grušovju (kat. št. 43),
kjer pravzaprav zgolj domnevajo oziroma obstajajo dvomi o njeni lokaciji. Mansiones so bila
počivališča s prenočišči iz 3. stoletja n. št. Kot pravi M. Šašel Kos (1997), so imele predvsem
pomembno vlogo tam, kjer ni bilo mest in so prevzela vlogo pomožnih upravnih postaj s
finančno upravo.
Še ene takšne funkcijske postaje so mutationes, ki so bile postajališča, na katerih so izmenjali
priprego (Šašel Kos 1997, 24). Tako naj bi se po domnevah na Stranicah (kat. št. 70) nahajal
mutatio Lotodos, kar potrjuje najdba miljnika (kat. št. 69) (Šašel 1975, 92). Zgolj domnevajo
pa tudi obstoj mutatia Upellae v Vitanju (kat. št. 104) (Šašel 1975, 95).
Miljniki so kamniti stebri, ki kažejo, kje so nekoč tekle ceste. Bili so postavljeni ob cestah in
na njih je bila navedena razdalja do upravnih središč oziroma do naslednjega postajališča
(Šašel 1975, 82–83). Tako so na Stranicah (kat. št. 69) našli miljnike Antonina Pija,
Maksimina Tračana, Konstancija II., Valentiniana, Valensa ter Gracijana.
Rimljani so poznali številne gospodarske panoge in obrti, kot so poljedelstvo, gradbeništvo,
rudarstvo, opekarstvo, lončarstvo, tesarstvo in kamnoseštvo. V razvoju rudarstva so se tako
pričeli pojavljati tudi kamnolomi, ki so bili na Slovenskem najmogočnejši prav na območju
Pohorja (Curk 1968, 310–312). Eden takšnih naj bi bil tudi kamnolom belega marmorja v
Hudinji (kat. št. 114).
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Tako B. Djurić (2019, 132) oziroma Uhlir, Müller (2006, 36–43) pravijo, da je na podlagi
modernega kamnoloma in njegovih izdelkov antični kamnolom iz Hudinje zgolj domnevan. V
kamnolomih (morda prav iz Hudinje) so tako klesali kamen za številne nagrobnike (in druge
spomenike), ki se pojavljajo v Dravinjski dolini.
Številne nagrobnike in spolije, ki so bili uporabljeni pri gradnji cerkva in ki imajo nišo in/ali
relief, lahko zasledimo v Slovenskih Konjicah (kat. št. 19, 24, 25), v Škednju (kat. št. 27),
Špitaliču (kat. št. 33), na Stranicah (kat. št. 69), kjer so našli 4 nagrobnike in reliefni kamen,
na Kovaškem Vrhu (kat. št. 95), kjer je imel nagrobnik vklesan napis s keltskimi imeni, v
Vitanju (kat. št. 110), kjer so našli marmorni nabiralnik z reliefom, in v Poljčanah (kat. št.
121), kjer so našli del rimskega sarkofaga z reliefom. Vse te nagrobnike in spolije lahko
opredelimo kot posamične najdbe in zgolj indikatorje poselitve ter življenja Rimljanov v
Dravinjski dolini.
V to kategorijo lahko štejemo tudi pepelnico iz Spodnjega Grušovja (kat. št. 44), ki so jo našli
uporabljeno kot svinjsko korito in ne kot prostor za shranjevanje pepela in pridatkov
pokojnikov, kot so to počeli Rimljani (Pahič 1977a, 74–91).
Poleg vseh nagrobnikov in spolij pa izstopa gradivo iz Zreč (kat. št. 51), kjer so našli odlomke
antične in pozno bronastodobne keramike (KŽG), koncentracijo kamenja, jarka z brazdami,
dve potencialni stojki in so ob pomanjkanju značilnega naselbinskega inventarja ter kulturnih
ali odpadnih jam, kurišč in ognjišč ovrgli možnost naselbine. Avtor je na podlagi teh
podatkov najdišče določil kot neopredeljeno.
Rimskodobni prebivalci so svoje rajne pokopavali v gomilah, v katerih so bili v 1. in 2.
stoletju izključno žgani pokopi (Pahič 1972, 122). V Dravinjski dolini se takšna grobišča
nahajajo v Spodnjem Grušovju (kat. št. 42), v Zrečah (kat. št. 50), kjer so odkrili devet delno
poškodovanih gomil, na Hudinji nad Vitanjem (kat. št. 116), kjer so odkrili kupolasto obzidan
grob, in na Skomarju (kat. št. 47), kjer so odkrili dve gomilni tvorbi, ki bosta šele ob
izkopavanju potrdili ali ovrgli tezo o gomilnem grobišču.
Pokope v gomilah so rimskodobni prebivalci začeli opuščati že v drugi polovici 2. stoletja,
najkasneje pa v koncu 3. oziroma v začetku 4. stoletja (Pahič 1972, 123). V ta čas
najverjetneje spadata tudi grobišči iz Spodnjega Grušovja (kat. št. 40) z le dvema žganima
grobovoma in grobišče na Gorenju nad Zrečami (kat. št. 73), ki naj bi po domnevah S. Pahiča
(1985a) imelo le nekaj žganih grobov v žarah.
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Rimskodobni prebivalci so poleg posmrtnega življenja verovali tudi v številne bogove, ki so
jim postavljali svetišča. Vrhovni in najpogosteje posvečen bog je bil Jupiter, ki so ga častili
vsi sloji, od rimskih državljanov do domačega prebivalstva. Prav potencialno svetišča iz
Križevca pri Stranicah (kat. št. 66), kjer so našli 4 žrtvenike, je bilo posvečeno Jupitru (Kolšek
1968, 276). Jupiter pa ni edino božanstvo, ki se je častilo na tem območju. Med orientalnimi
božanstvi je najbolj razširjen in pogost kult Mitre, še zlasti naj bi to veljalo v Panoniji. Tako
naj bi Mitrin kult prišel tudi v Norik (Kolšek 1968, 280) in posledično v Dravinjsko dolino,
kjer so ga takratni rimski prebivalci častili v svetišču, ki se je nahajalo v Modriču (kat. št.
102). Tam so našli tudi novec Antonina Pija in votivne plošče oltarjev posvečene Mitri.
Mitrin kult je bil razširjen tudi v Poljčanah (kat. št. 120), saj so v steni cerkve sv. Križa
(prvotna lokacija ni znana) našli votivni oltar posvečen bogu Mitri (Radovanovič et al. 2008,
84).
Podobna situacija, kot zgoraj omenjenim nagrobnikom in klesanim kamnom, se je zgodila
velikemu številu votivnih oltarjev, ki so prav tako pristali v cerkvah in ostalih stavbah, saj so
jih porabili ob gradnji. Tako se v steni bivše mrtvašnice nahaja najdba votivnega oltarja
posvečenega Jupitru iz Križevca (kat. št. 68), ki je najverjetneje pripadal zgoraj omenjenemu
svetišču iz Križevca. Ob podiranju stare cerkve so v Čadramu našli votivni oltar posvečen
Termunam, ki so bile božanstvo meje (Kolšek 1968, 284), in kip Jupitra (kat. št. 86). Prav
božanstvo meje nam nakazuje, da je takratnim ljudem bila meja pomembna.
Skupaj z zgoraj omenjenimi najdbami pa so novci tisti odlični pokazatelji intenzivnosti
življenja v takratnem času (Ciglenečki 1997, 192). To nam potrjuje zakladna najdba lonca z
novci od Septimija Severa do Voluzijana iz 3. stoletja (Pahič 1962/64b, 178), ki so jo našli
pod vznožjem gore na Gračiču (kat. št. 64). Pri zakladni najdbi gre pravzaprav za večje število
novcev na kupu, ki so sestavljali denarnico posameznika ali pa njegovo osebno premoženje,
ki ga je skril pred nevarnostjo (Kos 1990/91, 29–30). Na podlagi teh podatkov lahko
sklepamo, da so Dravinjsko dolino najverjetneje takrat že oblegala barbarska ljudstva. V
Žičah so našli novec Vespazijana (kat. št. 30). Po poročanju A. Stegenška je ta podatek
oziroma celotno najdbo potrebno vzeti z rezervo, saj so isti novec našli v Žički kartuziji.
Ob prihodu pozne antike, v vladavini Dioklecijana in Konstantina, se pravi nekje v začetku 3.
stoletja, se začne uveljavljati krščanstvo, kjer prevladuje skeletni pokop (Ciglenečki 1999,
305).
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Skeletni pokopi se tako najbolje odražajo v planem grobišču iz Stranic (kat. št. 71), kjer naj bi
zgolj domnevali obstoj grobišča, in pa iz Brezja nad Zrečami (kat. št. 61), kjer se je pod
staroslovanskim skeletnim grobiščem nahajalo še plano skeletno grobišče iz antike, ki je
nedvomno pripadalo istočasni naselbini na Brinjevi gori.
Poselitev se je v drugi polovici 3. stoletja začele počasi spreminjati, saj so ponovno bile v
uporabi vojaške postojanke in pribežališča, medtem ko so številne nižinske naselbine in
grobišča začeli opuščati (Ciglenečki 1997, 196). To nam potrjujeta dve višinski postojanki.
Prva se nahaja na Brinjevi gori (kat. št. 57). Bila je utrjena, obstajala pa je vse od sredine 3. do
začetkov 5. stoletja (Horvat 1999, 255).
Tako lahko začetek utrdb oziroma utrjenih višinskih postojank na obravnavanem območju
začrtamo nekje v konec 4. oziroma v prvo polovico 5. stoletja. Takšne utrjene naselbine so
imele v notranjosti zidane stavbe, ki jih je varoval zid. Zaradi močne strateške vloge so bile
postavljene ob bližine pomembnih komunikacijskih poti (Ciglenečki 1997, 193).
Druga višinska naselbina se nahaja na Zbelovski gori, ki je poseljena od 1. stoletja pr. n. št. do
5. stoletja n. št. Konec 4. stoletja je tam nekoč najverjetneje stala manjša vojaška postojanka s
prazgodovinskim okopom (Ciglenečki 1997, 192–193).
To nam zraven njenega strateškega in morda signalnega značaja (Ciglenečki 1999, 304)
potrjujejo tudi najdbe številnih novcev, ki ostro zamejujejo poselitev. Najdbe moške vojaške
noše (pozlačena bronasta fibula s čebulastimi zaključki, bronasto okovje in jermenski vojaški
pasovi) nam tezo o vojaški postojanki samo še dodatno potrjujejo. V 4. stoletje spadata tudi 2
depoja poljedelskega in tesarskega orodja. V enem izmed njih se je skrivala tudi železna hitra
tehnica, ki bi nam lahko podala vpogled v tedanje življenje vojske. Na podlagi tehnice je tako
S. Ciglenečki sklepal, da so vojaki morda skrbeli sami zase (Ciglenečki 2016, 42).
V drugi polovici 5. in v 6. stoletju so ljudje začeli opuščati mesta in podeželske naselbine ter
začeli naseljevati že prej znane višinske naselbine, ki so jih dodatno utrdili in jim postavili
zidane stavbe (Ciglenečki 1999, 306). Pri nastajanju višinskih utrdb je imela glavno vlogo
tudi cerkev oziroma krščanstvo, saj so se na mnogih višinskih naselbinah gradile cerkve
oziroma zgodnjekrščanski centri (Ciglenečki 1999, 306). V Dravinjski dolini takih centrov ni,
ali pa še niso bili odkriti.
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Naselbinska slika se v drugi polovici 6. stoletja bistveno spremeni. Večina mest je
opustošenih in vojaške postojanke ne opravljajo več svoje funkcije. Zapuščene so številne
rimske vile in obcestne postaje (Ciglenečki 1981, 592).
Čas med koncem 6. in 8. stoletja je slabo poznan oziroma še ni dokazov o poselitvi.
Zasledimo pa zgodnjesrednjeveški značaj na Zbelovski gori (kat. št. 6), kjer takratna poselitev
poteka od konca 8. skozi 9. in se konča nekje v 10. stoletju. Na tej višinski postojanki, ki je
bila utrjena z okopom in je svoj zadnji višek poselitve doživela ravno v zgodnjem srednjem
veku, so našli bronaste prstane, dele konjeniške opreme in opreme za konje, 2 depoja
konjeniške opreme in orodja, ki so ju sestavljali železne brzde, ukrivljen železni okov,
domneven del sedla, železna objemka, nož, šilo, železni ključ ter različni kosi železnega
orodja in veder. V najdbah se opazi Frankovski oziroma Karolinški vpliv (Ciglenečki 2016,
42–43).
Zbelovska gora ni bila edina s poselitvijo v zgodnjem srednjem veku. Ta je namreč potekala
tudi v Brezju pri Zrečah (kat. št. 61), kjer je bilo odkrito staroslovansko oziroma
zgodnjesrednjeveško skeletno grobišče iz 9. stoletja, kjer pripadajoča naselbina še ni bila
odkrita.
Čeprav bi to lahko bila kontinuirano poseljena Brinjeva gora, S. Pahič to možnost zavrača
(Pahič 1969a, 215–308). Tako obstaja možnost, da se nekje na brinjegorskem platoju ali pa v
bližnji okolici še skriva staroslovanska naselbina. Iz slike 9 tako lahko zasledimo vse
srednjeveške najdbe, ki se pojavljajo v Dravinjski dolini.
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Slika 9: Dravinjska dolina z ostanki srednjeveške cestne povezave in s srednjeveškimi
arheološkimi ostalinami (avtor karte Davorin Kračun).
Čeprav so na slovenskem ozemlju po 11. stoletju začela nastajati mesta in trgi (večina v 13. in
14. stoletju), je obdobje med 9. in 11. stoletjem slabo, da ne rečem skoraj nič izpričano in
poznano (Hozjan, Potočnik 2007, 111). Ta podatek potrjuje tudi nastanek trga v Slovenskih
Konjicah šele v 13. stoletju (kat. št. 21).
S pokristjanjevanjem na območju današnje Štajerske in posledično z utrjevanjem
cerkvenoupravne ureditve pražupnij, so se začele pojavljati prve cerkve in samostani (Hozjan,
Potočnik 2007, 117). To so bile cerkve v Slovenskih Konjicah (kat. št. 14), Špitaliču (kat. št.
35), Čadramu (kat. št. 84), Poljčanah (kat. št. 118) in samostan Žička kartuzija iz Špitaliča
(kat. št. 32), kjer je nekoč bil tudi hospital. Prav iz tega imena izvira vas Špitalič (kat. št. 34),
ki je bila prvič omenjena v 12. stoletju v sklopu cerkve. Samostan Žička kartuzija je bil
gospodarski kompleks s svojo zemljiško posestjo, ki je svoje proizvode konec 12. stoletja
prodajala na tržišču v Slovenj Gradcu. Žička kartuzija je bila leta 1391 po sklepu rimske
obedience priznana kot sedež reda za vse dežele, ki priznavajo rimskega papeža (v času
shizme, natančneje leta 1378, razdelitev zahodnega krščanstva na dva dela, ki jima poveljujeta
rimski in avignonski papež). Leta 1410 se je zahodna Cerkev združila in sedež vseh
kartuzijanov iz Žič prestavila nazaj v Grand Chartreuse (Kosi 1998, 97–98).
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Poleg novih številnih cerkva na Zbelovski gori (kat. št. 7), v Ločah (kat. št. 11), Žičah (kat. št.
31), na Skomarju (kat. št. 48), v Zrečah (kat. št. 54), na Gorenju (kat. št. 74), Resniku (kat. št.
76), Keblju (kat. št. 80), Lačni gori (kat. št. 87), Koritnem (kat. št. 92 in 93), v Malahorni (kat.
št. 98), Vitanju (kat. št. 108), Hudinji (kat. št. 113) in v Breznu (kat. št. 117) so se začeli
pojavljati prvi gradovi. Čeprav njihovi začetki segajo v 11. oziroma 12. stoletje, se na
Slovenskem in posledično tudi v Dravinjski dolini začnejo pojavljati šele od sredine 12. do
sredine 13. stoletja (Štih, Simoniti, Vodopivec 2008, 104–105), in sicer na Zbelovski gori
(kat. št. 8), v Slovenskih Konjicah (kat. št. 17), Zrečah (kat. št. 52), Osredku pri Zrečah (kat.
št. 56), Loški gori (kat. št. 75), na Keblju (kat. št. 82) in v Vitanju (kat. št. 105 in 106).
Ležali so na samotnih, težko dostopnih, naravno zavarovanih vzpetinah, ki so jim omogočale
obvladovati pokrajino ter izkazovati vojaško, upravno in politično gospostvo (Štih, Simoniti,
Vodopivec 2008, 101). Vzporedno z gradovi so rastli tudi dvori, ki so bili manjši neutrjeni
fevdalni sedeži. Imeli so obliko nižjih stolpov ter opravljali funkcijo manjših zemljiških
posestev, v katerih so prebivali nižji sloji plemstva. Takšne stolpaste dvore, ki so bili v večini
zapuščeni že v 15. in 16. stoletju (Sapač 2012, 401–402) ponazarjata stolpasta dvora iz Keblja
(kat. št. 83) in Ljubnice (kat. št. 112). Vse te gradove, dvore in cerkve so morale povezovati
ceste. Domneva se, da je zato skozi Bukovlje (kat. št. 46) potekala srednjeveška cestna
povezava. Čeprav so cerkve, samostan, gradovi in dvori dovolj zgovorni indikatorji poselitve
v srednjem veku, vseeno ne moremo mimo posamičnih najdb, kot so ostanki keramike v
Tepanju (kat. št. 4) in Zrečah (kat. št. 53), napisu iz 12. stoletja na rimskem kamnu iz Poljčan
(kat. št. 120) in zidu oziroma pečnici iz Bezovja nad Zrečami (kat. št. 65).
Zanimive so tudi posamične najdbe parih kosov keramičnega gradiva (prevladuje
srednjeveška keramika) iz Ugovca (kat. št. 88), Brezja pri Oplotnici (kat. št. 89), Dobriške
vasi (kat. št. 90) in iz Gorice pri Oplotnici (kat. št. 91), ki bi lahko ponazarjale kontinuirano
rabo prostora, saj je keramično gradivo datirano od prazgodovine do srednjega veka. Vse te
srednjeveške najdbe pa lepo zaokrožujejo utrjena naselbina iz Spodnjega Grušovja (kat. št.
45), ki so jo na podlagi parih kosov črepinj umestili v srednji vek.
Gradove in dvore v 16. stoletju nasledijo dvorci, predvsem zaradi uveljavitve strelnega orožja
in družbenih sprememb. Dvorci so bili upravna središča zemljiških gospostev in nasledniki
gospodarske ter upravne vloge gradov. Bili so lažje dostopni in bolj udobni za bivanje.
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V Dravinjski dolini od 16. do 19. stoletja (Sapač 2012, 402) zasledimo številne dvorce, kot so
Dobrava pri Slovenskih Konjicah (kat. št. 10), Mlače (kat. št. 12), Slovenske Konjice (kat. št.
15 in 16), Škalce (kat. št. 36), Dobrnež (kat. št. 37) in Oplotnica (kat. št. 79). Novoveška
trgovina ni mogla funkcionirata brez ustrezne ceste, ki se v Dravinjski dolini zrcali v cesti
Dunaj–Trst, ki je potekala čez Bukovlje (kat. št. 46) in Polene (kat. št. 26). To nam poleg
drugih novoveških arheoloških ostalin prikazuje slika 10.
Novoveški prebivalci so poleg uporabe srednjeveških gradili tudi nove cerkve, ki se zrcalijo v
Slovenskih Konjicah (kat. št. 13), kjer so v 16. stoletju zgradili še župnišče (kat. št. 22), na
Brinjevi gori (kat. št. 58 in 59), na Stranicah (kat. št. 72), Zlakovi (kat. št. 77), Prihovi (kat. št.
100) in v Vitanju (kat. št. 109). Naj tukaj zgolj omenim še nekaj najzgodnejših vasi iz 12.
stoletja, kot so vasi Žiče, Loče ter Špitalič in vas Skomarje iz 18. stoletja.

Slika 10: Dravinjska dolina z ostanki novoveške cestne povezave in z novoveškimi
arheološkimi ostalinami (avtor karte Davorin Kračun).
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Za konec pa še kratek povzetek najbolj izstopajočih poselitvenih območij. Tu seveda
prednjači območje Brinjeve gore, na katerem so bile najdene neolitsko-eneolitska bivališča
(kat. št. 62) in istodobne jame (kat. št. 61), bronastodobna, železnodobna in antična naselbina
(kat. št. 57), pozno bronasto oziroma KŽG žarno grobišče (kat. št. 63), antično skeletno
grobišče (kat. št. 61), zakladna najdba antičnih novcev (kat. št. 64) in skeletno staroslovansko
grobišče (kat. št. 61) (še) brez pripadajoče naselbine. Vse te najdbe nam izpričujejo res bogato
in kontinuirano poselitev brinjegorskega platoja od poznega neolitika do konca antike
oziroma še v zgodnji srednji vek. Območje Brinjeve gore je očitno arheološko zelo bogato in
z ostalimi skoraj neprimerljivo izstopa. Najbolj se Brinjevi gori lahko približa območje še ene
gore in sicer Zbelovske oziroma Ljubične.
V primerjavi obeh se takoj opazijo bistvene razlike. Brinjeva gora je bila kontinuirano
poseljena, Ljubična pa je bila poseljena v valovih, kar bi lahko pomenilo, da je bila na bolj
izpostavljenem območju. Glede na lego gore oziroma hriba bi lahko rekli, da je obvladovala
prehod med Celjsko oziroma Dravinjsko dolino in Dravskim poljem. To nam potrjuje najdba
poznorimske moške vojaške opreme. Druga vidna razlika je v tem, da so bile na
brinjegorskem platoju odkrite nekropole, na zbelovskem še ne. Tretja razlika pa se zrcali v
kontekstu najdb. Večinoma vse najdbe iz Brinjeve gore so bile najdene v kontekstu oziroma
so bile strokovne izkopane ter obravnavane.
Na drugi strani to ne velja za Ljubično, saj je nekaj najdb bilo pridobljenih z detektorji kovin s
strani laične javnosti, ki je tako ogrozila datacijsko ovrednotenje in sam pomen najdišča, ki pa
mu lahko vseeno podelimo zelo pomembno vlogo ne samo v Dravinjski dolini, temveč tudi na
celotnem Slovenskem območju.
Med vsemi pomembnimi višinskimi platoji je potrebno omeniti še nekaj ostalih izstopajočih
območij. Območje Spodnjega Grušovja je bilo v antiki intenzivno poseljeno, saj se je ob
cestni povezavi Celeia–Poetovio (kat. št. 41) najverjetneje nahajala poštna postojanka
Ragando (kat. št. 43). V bližini pa so bili najdeni tudi plani žgani (kat. št. 40) in žgani gomilni
grobovi (kat. št. 42). Kontinuirano poselitev tega območja nam potrjuje tudi utrjena naselbina
(kat. št. 45) iz srednjega veka. Večje območje poselitve je bilo tudi vzdolž in v bližini Draže
vasi, Loč in Žič. Tam je bila največja kontinuiteta v starejši železni dobi. To nam potrjujeta
gradišči Homec (kat. št. 39) in Podob (kat. št. 38). Slednjemu pripada halštatsko plano žgano
grobišče iz sosednjih Kobel (kat. št. 28), ki je edino halštatsko grobišče v Dravinjski dolini.
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Na območju Stranic se razprostira v antiki močno obljudeno območje, saj so ob svetišču (kat.
št. 66) in ostanku ceste Celeia–Poetovio na Križevcu (kat. št. 67) našli tudi miljnike (kat. št.
69) na Stranicah, ki to cestno povezavo potrjujejo tudi na isti cestni povezavi na Stranicah
(kat. št. 70), kjer obstaja možnost, da je nekoč bila poštna postojanka Lotodos. Na območju
Vitanja, kjer so ob antični cestni povezavi Celeia–Virunum (kat. št. 104), kjer naj bi stala
poštna postojanka Upellae, našli tudi antični kamnolom (kat. št. 114) in bronastodobni depo
(kat. št. 115). Zadnje območje se razprostira okrog Konjiške vasi, kjer sta se nahajali
bronastodobna in antična naselbina na Blatu (kat. št. 1) ter vila rustika na Bregu (kat. št. 2).
Vsa ta območja zamejujejo obravnavano območje, ki pa ima izrazito robno poselitev, saj leži
na meji med teritorijema Celeie in Poetovie oziroma na meji med provincama Norik in
Panonija. Dokaz oziroma možnost, da so rimskodobni prebivalci mejo jemali zelo resno, nam
daje votivni oltar posvečen božanstvu meje Termunam iz Čadrama (kat. št. 86).
Ob vseh teh območjih naj omenim še nekaj posameznih najdb oziroma najdišč, ki so
pripomogla pri raznoliki poselitvi Dravinjske dolini. Te se nahajajo v Špitaliču v obliki
samostana Žička kartuzija (kat. št. 32), kjer se je najverjetneje začela srednjeveška poselitev,
na Keblju, kjer se nahaja najstarejši stolpast dvor na Slovenskem iz 15. stoletja (kat. št. 83),
med Markečico (kat. št. 99) in Stražo pri Oplotnici (kat. št. 103), kjer so odkrili 800 m dolgo
antično cestno povezavo Celeia–Poetovio in posamične najdbe kamnitih sekir, ki so bile
najdene po skoraj celotni dolini.
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6 SKLEP

Prvi raziskovalci so pokrajino obiskali že v 19. stoletju, zato je s tega vidika že dobro
poznana. Če pogledamo na samo koncentracijo najdišč, lahko izpostavimo par območij, kjer
je poselitev potekala dlje časa oziroma skozi več obdobij. Ta območja so ob Brinjevi in
Zbelovski gori, v Konjiški vasi, v Spodnjem Grušovju, v Draži vasi, na Stranicah in v Vitanju.
Ostala najdišča so ali v njihovi bližini ali locirana nekje v zaledju in se ne nanašajo na nobeno
zgoraj omenjeno območje. Tukaj je treba izpostaviti dve najdišči, ki sta nekako začrtali
poselitev Dravinjske doline že v neolitiku, okrog oziroma med njima pa se razprostirajo ostala
najdišča. To sta že zgoraj omenjeni gori, Brinjeva in Zbelovska, ki sta bili zelo dolgo
poseljeni. Brinjeva gora je bila kontinuirano poseljena skoraj tri tisočletja, če štejemo zraven
staroslovansko grobišče iz 9. stoletja in še neodkrito pripadajočo naselbino. Razlog temu je
najverjetneje njena izjemna strateška lega in možnost rudarstva zaradi bližine Pohorja. Na
drugi strani je bila Zbelovska gora poseljena dobri dve tisočletji vendar ne kontinuirano,
temveč v valovih in s tremi viški poselitve v bronasti, latenski in zgodnjesrednjeveški dobi.
Poselitvena shema Dravinjske doline se vzpostavi v poznem neolitiku s prvimi (nižinskimi)
bivališči in posameznimi najdbami kamnitih sekir, ki so indikatorji za daljšo rabo prostora. V
bronasti dobi se shema nadaljuje, vendar pride do pokopavanja v gomilah, fenomena
depojskih najdb in do sežiganja pokojnih oziroma do kulture žarnih grobišč. Z železno dobo
baker in bron zamenja železo in ljudje začnejo opuščati nižinske naselbine ter začnejo
poseljevati utrjene višinske naselbine oziroma gradišča. Poselitvena shema se v antiki
spremeni, saj se ljudje iz višinskih naselbin ponovno vračajo na ravnine, kjer zgradijo številne
cestne povezave, podeželske vile, obcestne postojanke in naselbine. Ob koncu antike se
poselitvena shema ponovno spremeni. Ponovno so v uporabi vojaške postojanke in
pribežališča, večina mest, nižinskih naselbin in podeželskih vil je zapuščenih. V srednjem
veku se poselitvena shema najverjetneje vzpostavi oziroma začne v okolici samostana Žička
kartuzija, v bližini katerega je kasneje nastala vas Špitalič iz 12. stoletja. V srednjem veku
tako začnejo nastajati prve vasi in mesta, ki skozi čas rastejo in se spreminjajo v takšna
sodobna mesta, ki jih poznamo danes.
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Arheologijo Dravinjske doline tako tvorijo različna najdišča. Vse od prvih bivališč in naselbin
ter gomilnih grobišč, do posameznih najdb sekir in ostalih predmetov, preko bronastodobnih
depojev in gradišč, do prvih rimskodobnih cestnih povezav in žarnih grobišč, čez višinske in
poštne postojanke, do prvih cerkev, gradov, stolpov ter dvorcev in do začetkov vasi ter
sodobnih mest. Na podlagi tega lahko zagotovo trdimo, da je bilo življenje ob Dravinji zelo
pestro in raznoliko, skozi Dravinjsko dolino pa so se zagotovo premikala različna ljudstva ter
mešale različne kulture, ki se navsezadnje zrcalijo v barvitosti najdišč. Dravinjska dolina pa
po vsej verjetnosti skriva še mnogo arheoloških najdišč, ki samo čakajo, da bodo odkrita.
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7 SUMMARY

Except for my academic years, the Dravinja Valley has been my home since I was a child.
Therefore, I wanted to learn more about the settlement pattern itself in the Dravinja Valley.
First, I have started reading books, articles and other literature thoroughly. I have found that
sites and individual finds date from the prehistoric times to the High or New Ages. Based on
this, I have decided to create a catalogue of Dravinja Valley sites. The thesis aims to describe
and present the archaeological sites located in the study area as accurately and as clearly as
possible. For the sake of clarity, I have entered, described and mapped as many as 122 sites in
the geographical information system, with the sites extending from Vitanje, Zreče and
Oplotnica through Slovenske Konjice to Poljčane. All these areas are also limited by the study
area. The core of the thesis consists of the chapters “The History of the Dravinja Valley
Research” and “The Dravinja Valley Settlement Description”. Following are “The
Conclusion” and “Appendix 1”, which contains a catalogue of all the sites located in the
Dravinja Valley.
The first explorers visited the area as early as the 19th century, which makes it already well
known from this point of view. However, if we look at the concentration of sites alone, we
can point out a couple of areas where settlement took place over a longer time period or over
several periods. These sites are, along Brinjeva and Zbelovska gora, in Konjiška vas, Spodnje
Grušovje, Draža vas, Stranice and in Vitanje. Other sites are either nearby or located in the
hinterlands and do not relate to any of the aforementioned sites. However, two sites have
outlined the settlement of the Dravinja Valley in the Late Neolithic and the other sites are
located around them or between them. These are the two mountains mentioned above, namely
Brinjeva and Zbelovska gora, which have been inhabited for a very long time. Brinjeva gora
has been continuously inhabited for almost 3 millennia if we include the ancient Slavic burial
grounds from the 9th century and its still undisclosed settlement. This is probably because of
its exceptional strategic location and mining potential due to its proximity to Pohorje. On the
other hand, Zbelovska gora was inhabited for two millennia, although not continuously, but in
waves and with three population peaks in the Bronze, La Tène and Early Middle Ages.
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The settlement pattern of the Dravinja Valley is established in the Late Neolithic with the first
(lowland) settlements and individual finds of stone axes, which indicate longer land use. In
the Bronze Age, the pattern continues, however, burial mounds, the phenomenon of depot
finds and the burning of the dead i.e. the urnfield culture occurs. With the Iron Age, copper
and bronze were replaced by iron, and people began to abandon lowland settlements and
started to build fortified highland settlements. The settlement scheme changed in the Late
Antiquity as people returned from the highland settlements to the plains where they built
many road links, rural villas, roadside outposts and settlements. At the end of Antiquity, the
settlement pattern changed again as military outposts and refuges were reused, and most
towns, lowland settlements and rural villas were abandoned. In the Middle Ages, the
settlement scheme was most probably established or has started in the vicinity of the Žiče
Charterhouse, near which the village of Špitalič was later established in the 12th century. In
the Middle Ages, the first villages and cities began to emerge, which over time grew and
changed into the modern cities we know today.
The archaeology of the Dravinja Valley is formed by various sites. From the first residences
and settlements and tumuli cemeteries to individual finds of axes and other objects, from
Bronze-Age depots and hillforts to the first antique road connections and urnfields, across
highland settlements and post offices to the first churches, castles and towers until the
beginnings of villages and modern cities. On this basis, we can definitely say that life along
the Dravinja River was very diverse and that different people moved through and all kinds of
different cultures mixed in the Dravinja Valley, which ultimately mirrors in the colourfulness
of the sites. The Dravinja Valley is likely hiding many more archaeological sites that are just
waiting to be found.
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10.1

PRILOGA 1

KATALOG
OBMOČJE SLOVENSKIH KONJIC
1. BLATO
Koordinate: x: 15.436572 y: 46.332615
Vrsta najdišča: naselbina
Datacija: bronasta doba, antika
Opis: pri zaščitnih izkopavanjih v naselju Blato (ob rečni terasi jugovzhodno od Slovenskih
Konjic) so odkrili sledove dveh lesenih stavb in odlomke različne lončenine, datirane v pozno
bronasto dobo oziroma v čas od 11. do 8. stoletja pr. n. št., se pravi v čas kulture žarnih
grobišč. Ob naselbini so odkrili tudi jamo oziroma vodnjak, ki je ob oglju in nekaj živalskih
kosti vsebovala 156 kosov lončenine; od shrambne in kuhinjske posode do namiznega in
pivskega posodja. Tako so ostanke v jami interpretirali kot sledove ritualnih aktivnosti. Poleg
bronastodobne poselitve so našli tudi sledove antične oziroma rimske poselitve. To najbolje
potrjujeta novec cesarja Hadrijana iz 2. stoletja in neznan novec iz prve polovice 4. stoletja
(Bricelj 2016, 60–69).
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Slika 11: Pogled na delno izkopano jamo, kjer so našli večino lončenine (foto: Tica sistem, d.
o. o., Bricelj 2016, str. 63, sl. 3).
2. BREG pri KONJICAH
Koordinate: x: 15.447014 y: 46.328304
Vrsta najdišča: naselbina – vila rustika?
Datacija: bronasta doba, železna doba, antika, srednji vek, novi vek
Opis: pri zaščitnih izkopavanjih v naselju Breg pri Konjicah (vzhodno od naselbine na Blatu,
kat. št. 1) so bili odkriti ostanki zidanega in lesenega bivalnega objekta, hodne površine, jame
za stojke, 4 ognjišča in kurišče. Med drobnimi najdbami je v premešani plasti prevladovala
lončenina, ki je segala vse od prazgodovine do novega veka. Med izkopavanji so naleteli tudi
na opeko, žgano glino in oglje. Na podlagi najdb bi lahko najdišče interpretirali kot del
podeželske vile rustike ali kot gospodarski oziroma bivalno-gospodarski del, ki pa je
nedvomno obstajal vse od prve polovice 1. do konca 2. stoletja. Če je bil bivalni objekt del
podeželske vile, ni mogoče zagotovo reči, saj je bil izkopani prostor omejen (Tica, Ravnik
2016, 48–58).
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Slika 12: Tlorisni pogled načrta objekta (izris Mateja Ravnik, 2016, str. 50, sl. 4).
3. KONJIŠKA VAS
Koordinate: x: 15.449139 y: 46.317913
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: neolitik
Opis: leta 1976 so učenci osnovne šole Slovenske Konjice našli kamnito kladivasto sekiro
dolžine 11,2 cm, širine 5,9 cm in debeline 4,2 cm. Neolitsko sekiro, ki je izdelana iz
sivozelenega serpentina, so odkrili približno 50 m jugovzhodno od lovske koče nad Konjiško
vasjo. Medtem ko je luknja za nasaditev ohranjena in nekoliko poševna, sta rezilo in stranski
rob fragmentirana. Danes sekiro hrani osnovna šola Slovenske Konjice (Pirkmajer 1985, 193).
4. TEPANJE
Koordinate: x: 15.466279 y: 46.350419
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: pozni srednji vek
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Opis: naselje Tepanje leži med Slovenskimi Konjicami na zahodu in Spodnjim Grušovjem na
vzhodu. V letu 2012 so na območju severozahodno od naselja pri izvedbi ekstenzivnega
terenskega pregleda odkrili 8 odlomkov lončenine iz poznega srednjega veka (Bricelj et al.
2012, 17).
5. TEPANJE
Koordinate: x: 15.472636 y: 46.344167
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: neolitik
Opis: posamična najdba neolitske kamnite sekire je bila odkrita ne daleč stran od območja iz
poznega srednjega veka (kat. št. 4). Kot omenja Bolta, je bila kupljena leta 1915 in je sedaj
spravljena v Narodnem muzeju na Dunaju (Bolta 1975a, 290).
6. ZBELOVSKA GORA
Koordinate: x: 15.541895 y: 46.290222
Vrsta najdišča: gradišče, utrdba
Datacija: pozna bronasta doba, železna doba, antika, zgodnji srednji vek
Opis: na Zbelovski gori, natančneje na hribu Ljubična, kjer se sedaj nahaja cerkev Matere
božje (kat. št. 7), leži gradišče Ljubična nad Zbelovsko goro, ki je imelo dolgo poselitev v več
poselitvenih valovih; vse od pozne bronaste dobe do zgodnjega srednjega veka. Številne
bogate najdbe, kot so kosi lončenine, fragment bronastega srpa, tri latenske srebrne fibule,
številni keltski srebrniki, rimski novci, ki segajo od Avgusta (1. stoletje pr. n. št.) do Honorija
(5. stoletje n. št.), poznorimska pasna oprema, predmeti, ki ponazarjajo moško vojaško nošo
(pozlačena bronasta fibula s čebulastimi zaključki, bronasto okovje, jermenski zaključki
pasov), dve zakladni najdbi poljedelskega in tesarskega orodja, železna tehnica iz 4. stoletja,
25 bronastih surovcev, tri bronaste sekire z ušesci, zgodnjesrednjeveški jermenski okovi in
zaključki, konjeniška in konjska oprema ter dve kamniti sekiri, gradišče in njegovo poselitev
zanesljivo datirajo vse od 11. stoletja pr. n. št. do 10. stoletja n. št. Glede na zgoraj omenjene
predmete moške vojaške noše lahko potrdimo, da se je na utrdbi nahajala vojaška posadka.
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Na gradišču so se ohranili zidani temelji poznorimskega obzidja in ostanki z malto vezanega
in 0,8 m širokega zidu v pozni antiki. In prav v pozni antiki je imelo gradišče največji
naselbinski plato in sicer velik približno 150 x 75 m (Ciglenečki 2016, 36–47).

Slika 13: Srebrni latenski fibuli in keltski srebrniki (levo), zgodnjesrednjeveška jermenska
zaključka (desno) (S. Ciglenečki 2016, str. 40, sl. 9, str. 42, sl. 12).

Slika 14: Poznorimsko pasno okovje (levo), poznorimska zakladna najdba orodja (desno) (S.
Ciglenečki 2016, str. 41, sl. 10 in 11).
7. ZBELOVSKA GORA
Koordinate: x: 15.543509 y: 46.289812
Vrsta najdišča: cerkev Matere božje
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Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev Matere božje se nahaja na vzhodni strani hriba Ljubična, ki se dviga
jugovzhodno nad naseljem Zbelovo. Zgrajena je bila ob koncu 15. stoletja. Poznogotska
cerkev, ki ima večinoma baročno opremo, sestavljajo zvonik in prezbiterij iz 17. stoletja,
ladja, ki je bila obokana v 16. stoletju in Marijin kip gotskega sloga (Radovanovič et al. 2008,
92–98).
8. ZBELOVSKA GORA
Koordinate: x: 15.526602 y: 46.296034
Vrsta najdišča: grad Zbelovo
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: grad Zbelovo, ki je sedaj le še razvalina, se nahaja na vrhu Zbelovske gore. Južno od
naselja Zbelovo in severozahodno od cerkve Matere božje, ki se nahaja na sosednjem hribu.
Grad je bil prvič omenjen v 15. stoletju pod imenom Plankenstein, čeprav je bil zgrajen že v
12. stoletju. Grad je bil zapuščen in je začel propadati s prehodom iz 16. v 17. stoletje (Stopar
1991, 162).
9. ZBELOVO
Koordinate: x: 15.526167 y: 46.303737
Vrsta najdišča: naselbina
Datacija: neolitik
Opis: Zbelovo je vas vzhodno od Loč, skozi katero poteka cestna povezava Loče–Poljčane.
Pokrajinski muzej Maribor oziroma S. Pahič je leta 1954 na griču severno od vasi s
sondiranjem odkril ostanke neolitske naselbine. Našel je sledi lesene arhitekture (več
stanovanjskih objektov, z lesom pokrite jame), ostanke rdečkastega ožganega lepa in oglenine
ter tudi keramične in kamnite najdbe. Med drugim fragmente in celote preluknjanih
kladivastih sekir, ploščastih sekiric oziroma dlet, rezilc in del ploščatega brusnega kamna iz
peščenjaka (Lubšina-Tušek 1993, 31–158).

55

10. DOBRAVA PRI KONJICAH
Koordinate: x: 15.409096 y: 46.348928
Vrsta najdišča: dvorec
Datacija: novi vek
Opis: dvorec z ohranjeno vrtno parcelo leži v ravnini, severno od Slovenskih Konjic in južno
od krajevne skupnosti Dobrovlje. Dvonadstropni dvorec je bil pozidan leta 1763. Ob dvorcu
stoji pristava in kamnit baročni kip sv. Janeza Nepomuka (Stopar 1991, 17).
11. LOČE
Koordinate: x: 15.494852 y: 46.301304
Vrsta najdišča: cerkev sv. Duha
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: enoladijska gotska cerkev sv. Duha s stranskima kapelama se nahaja tik ob glavni cesti
Žiče–Mlače v naselju Loče. Ta sakralni objekt, ki je bil v drugi polovici 17. stoletja dozidan,
ima dva oltarja iz 18. stoletja. Poleg napisov z letnicami (1661, 1662, 1734), notranjost 24,4
m dolge cerkve krasijo še freske različnih svetnikov. Cerkev je bila prvič omenjena leta 1430
(Stegenšek 1909, 152–153).
12. MLAČE
Koordinate: x: 15.508248 y: 46.303987
Vrsta najdišča: dvorec Pogled s parkom in vrtovi
Datacija: novi vek
Opis: dvorec Pogled, ki ima v bližini tudi park in vrtove, leži na položni vzpetini
severovzhodno od vasi Loče. Čeprav je bil prvič v pisnih virih omenjen šele 1524, je mogoče,
da je bil že v srednjem veku utrjena postojanka, ki je varovala pot iz sosednjih Konjic kot tudi
most čez bližnjo reko. Dvorec ima 3 polkrožne stolpiče, ki s kvadratno talno ploskvijo tvorijo
dvorec, ki je bil v veliki meri predelan. Z vstopom skozi vhodni, preprosti, polkrožni portal se
razprostira podolgovato dvorišče.
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V jugozahodnem stolpu se je nekoč nahajala baročna kapelica, ki je bila posvečena
Marijinemu obiskovanju, vendar je sedaj uničena. Dvorec je sedaj stanovanjsko poslopje
(Stopar 1991, 105–108).
13. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.414398 y: 46.335714
Vrsta najdišča: cerkev sv. Ane
Datacija: novi vek
Opis: cerkev sv. Ane leži ob vznožju Konjiške gore, zahodno od Slovenskih Konjic. Gre za
pokopališko cerkev z grobnico nemške plemiške rodbine Tattenbach (Zadnikar 1955/57, 110).
Cerkev sestavljajo ladja s kapelico sv. Florijana, zvonik in prezbiterij. Cerkev je iz druge
polovice 16. stoletja, saj ima značilnosti gotske in renesančne dobe (Stegenšek 1909, 51–54).
14. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.421007 y: 46.337025
Vrsta najdišča: cerkev sv. Jurija
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Jurija, ki leži na južnem robu Starega trga v Slovenskih Konjicah, naj bi na
tem mestu stala že od leta 1146. Nobeden kos današnje cerkve ne sega več v ta čas. Cerkev je
romanska in ima prezbiterij, ki gleda proti vzhodu. Na glavno ladjo se priključuje z leve
stranska ladja in z desne kapelica rožnega venca. Celotna cerkev je obokana in ima z glavnim
oltarjem sv. Jurija še 5 stranskih oltarjev (nekoč 12). Cerkev je od vrat pod zvonikom do oken
za glavnim oltarjem dolga 36,5 m, visoka pa 10,8 m v prezbiteriju in 7,95 m v ladji
(Stegenšek 1909, 24–28).
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Slika 15: Tloris cerkve sv. Jurija (foto: neznan, 1909, tabela 2).
15. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.42957 y: 46.341023
Vrsta najdišča: dvorec Prevrat s parkom
Datacija: novi vek
Opis: dvorec Prevrat leži v naselju Slovenske Konjice, ob glavni cestni povezavi Zreče–
Dobrnež. Dvorec, ki je bil v 19. stoletju predelan in v katerem so danes stanovanja, je
nekdanji baročni dvorec barona Ladislava Vay di Vaya. Posest dvorca z devet osno fasado
dopolnjuje park z ohranjenimi sprehajalnimi potmi (splet 2).
16. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.418974 y: 46.334901
Vrsta najdišča: dvorec Trebnik z gospodarskim poslopjem
58

Datacija: novi vek
Opis: dvorec Trebnik (kasneje Windischgrätzova graščina) leži na rahli vzpetini v parku ob
vznožju Konjiške gore, vzhodno od cerkve sv. Ane. Trebnik je skozi svojo zgodovino menjal
veliko lastnikov, ki si sledijo v kronološkem zaporedju: 17. stoletje Erazem baron Trebniški,
plemiška družina Tattenbachi, kartuzijani v Žičah, v 18. in začetku 19. stoletja verski sklad ter
po letu 1828 še knezi Windischgrätz, ki so imeli dvorec v posesti vse do konca zadnje vojne.
Čeprav se v virih omenja že v 14. in 15. stoletju, je bil pozidan med leti 1630 in 1636. To nam
pričata dve napisni plošči s tema letnicama, ki ju je odkril Anton Stegenšek. Približno v istem
času so zgradili gospodarsko poslopje. Dvorec ima sedmero osen dvonadstropni trakt z dvema
mlajšima in manjšima štiriosnima prizidkoma. V stenah so vzidane še reliefno obdelane
renesančne marmorne spolije, marmorna niša, vrhnji del polkrožne niše z angelskima
glavicama in plošča z rozetnim vencem (Stopar 1991, 143–146).

Slika 16: Graščina knezov Windischgrätz, prvotno Trebniški dvorec (foto: neznan, 1909,
tabela 11).
17. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.409031 y: 46.335936
Vrsta najdišča: grad Konjice
Datacija: srednji vek, novi vek
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Opis: grad Konjice, nekoč mogočna utrdba konjiških vitezov, danes le še razvalina
Konjičanov, stoji na pobočju Konjiške gore, ki se dviga nad Slovenskimi Konjicami. Grad, ki
je nastal v 12. stoletju, je menjal veliko lastnikov, med drugimi tudi Viltuške gospode, grofe
Celjske, Devinske gospode, in za Konjice pomembno plemiško družino, Tattenbach. Po
prodaji s strani Tattenbachov so leta 1692 lastniki postali kartuzijani iz Žič, ki jih je nasledil
verski sklad. Leta 1828 postane lastnik gradu oziroma takrat že razvaline knez Windischgrätz.
Zasnova gradu je gotska in ima dvodelno grajsko jedro. Nekoč je grad imel mogočno obzidje,
ki je varovalo obor v severovzhodnem delu gradu. Na vzhodni strani se nahaja ohranjen
gotski bergfrid in ostanki stolpaste stavbe (prvotno mogoče palas). Na stolpasto stavbo se
prislanja peterokotni stolp, ki se mu z zahoda pridruži potegnjeno dvorišče v obliki
nepravilnega pravokotnika. Na severozahodnem delu dvorišča je ohranjen še romanski
obrambni stolpič. Grad je doživel veliko prezidav, najpomembnejše so se zgodile v renesansi
(Stopar 1991, 61–66).

Slika 17: Pogled iz juga na ruševine in obnovljeni stolp gradu Konjice (foto: splet 3).
18. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.4197 y: 46.3407
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: prazgodovina
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Opis: V okolici Slovenskih Konjic je bila odkrita posamična najdba prazgodovinske
lončenine (Bolta 1975a, 289). Točnejših podatkov o najdbi in lokaciji ni.
19. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.421099 y: 46.337030
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: v notranjosti župne cerkve (kat. št. 14) so pri obnovi odkrili marmorno ploščo, ki je bila
1,4 x 1,2 m velika in 27 cm debela. Ugotovili so, da gre za del antičnega nagrobnika. Na
nagrobniku je ohranjena niša z upodobitvijo moža s svitkom v levi roki in žene z desnico v
naročju in levico na moževi rami. Ker je bila marmorna plošča poškodovana, se izklesana
obraza ne vidita več tako podrobno. Na vsaki strani niše je izoblikovan steber, ki podpira
zatrep z likom sedeče žene. Nagrobnika ima tudi okrasne pasove z živalskimi liki. Vse te
značilnosti uvrščajo nagrobnik v zgodnje 2. stoletje (Pahič 1984b, 253–254).

Slika 18: Ohranjena marmorna plošča z reliefom (foto: S. Pahič 1984b, str. 254, sl. 57).
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20. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.421586 y: 46.338816
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: neopredeljeno
Opis: v bližini prazgodovinskega posodja (kat. št. 18) je bil najden zlat prstan z bradato glavo
in bronasti obročki. Predmete je leta 1864 kupil Joanej v Gradcu. Za datacijo ni podatka in
tudi za lokacijo ni točnejših podatkov (Bolta 1975a, 289).
21. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.422605 y: 46.337849
Vrsta najdišča: trg
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: Slovenske Konjice so mesto v severovzhodni Slovenji in so osrednji del Dravinjske
doline. Mesto obdaja na južni in zahodni strani Konjiška gora, nekoč z mogočnim gradom
Konjice (kat. št. 17), na severu vinorodna kulturna krajina Škalce (kat. št. 37) ter na
(jugo)vzhodu Konjiška vas, nekoč imenovana Stare Konjice. Prva omemba Konjic –
natančneje župnije Konjice (Cônuwiz, kasneje tudi Gonobitz) sega v leto 1146, ko jo v listini
omenja oglejski patriarh Pelegrin I. Ime naj bi mesto dobilo ali zaradi povezav s konji, ki jih
je bilo tukaj veliko, saj je mimo vodila velika prometna cesta ali pa zaradi Konjiške gore, ki
naj bi bila v obliki konja. V Konjicah so bili poleg velikega kmečkega upora leta 1515, še
vpadi turkov v letih 1473, 1529 in 1533. Konjice kot trg se prvič omenjajo leta 1222, kot
mesto pa šele 30. 6. 1955 (Boldin 2016, 16–25). A. Stegenšek še poleg tega, da so Konjice
leta 1251 dobile trške pravice, pravi, da so v trgu, kjer ni sledov srednjeveških stavb in so se
prebivalci večinoma ukvarjali z obrtništvom, trgovino in kmetijstvom ter živeli v lesenih
kočah, izbruhnili požari v letih 1615, 1616, 1765 in 1768. Prav zaradi teh požarov so v 18.
stoletju postavili Florjanovo znamenje sredi trga. V Konjicah sta bili pomembni tudi plemiški
družini Tattenbach in Windischgrätz, ki sta v različnih obdobjih imeli v lasti dvorec Trebnik
(kat. št. 16) in grad Konjice (kat. št. 17) (Stegenšek 1909, 22–24).
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22. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.420672 y: 46.336475
Vrsta najdišča: župnišče
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: župnišče v Slovenskih Konjicah se nahaja južno od župne cerkve sv. Jurija (kat. št. 14).
Župnišče ima po obnovi sivo-moder vhodni portal, poslikane vogale, erkerje in kamnite
okenske obrobe. V jugovzhodni fasadi so odkrili letnico 1544 z napisom. Župnišče ima še v
delu portala vtisnjeno letnico 1632. Poleg zazidanih strelnih lin in spolij na severozahodni
fasadi, se nad vhodnim portalom razprostira figuralna poslikava. Prav te arhitekturne
značilnosti datirajo župnišče v čas srednjega in novega veka (Badovinac 1984, 318).
23. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.405605 y: 46.341487
Vrsta najdišča: naselbina?
Datacija: antika
Opis: ostanki neke rimske stavbe z zidovjem in ostanki opeke so bili najdeni na območju, kjer
se stikata stara in današnja cesta (Bolta 1975a, 289–290). Iz tega območja naj bi bil tudi
marmorni kip leva, ki pa je precej poškodovan. Poleg precejšnega dela podstavka manjka tudi
del desnega boka in obe prednji šapi. Kip, ki v dolžino meri 145, v višino 100 in s širino
podstavka približno 50 cm, ima zasukano glavo s košato dlako. Sedaj krasi vhod v mariborski
muzej (Cevc 1955, 44).
24. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.421082 y: 46.336937
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: leta 1974 so pri obnavljanju zunanjosti župne cerkve (kat. št. 14) v jugovzhodnem
vogalu zvonika naleteli na 10 klesanih marmornih kamnov, ki so bili del antične arhitekture.
Največji je imel dimenzije 30 x 150 cm.
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V jugozahodnem vogalu zvonika in na severozahodnem delu ladje so odkrili še nekaj
podobnih kamnov. V vzhodni steni zvonika so odkrili reliefni kamen z upodobitvijo skodele z
vazo, iz katere se dviga vijugasta vinska trta (Pahič 1977c, 265).
25. SLOVENSKE KONJICE
Koordinate: x: 15.414791 y: 46.333929
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: antični miljnik so našli pod vznožjem Konjiške gore. Nekaj časa je bil uporabljen kot
darilnik v konjiški župnijski cerkvi, nato je bil prepeljan v Joanej v Gradcu (Bolta 1975a,
289). Točnejših podatkov o lokaciji ni.
26. POLENE
Koordinate: x: 15.3844 y: 46.3433
Vrsta najdišča: ostanek ceste
Datacija: antika, novi vek
Opis: v naselju Polene, ki ležijo zahodno od Slovenskih Konjic ob Konjiški gori, je
prezentiran cestni tlak, ki je pravzaprav ostanek komercialne ceste Dunaj–Trst (splet 4). Čez
Polene pa naj bi nekoč potekala tudi antična cestna povezava Celeia–Poetovio (Bolta 1975a,
289).
27. ŠKEDENJ
Koordinate: x: 15.437002 y: 46.304256
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: južno nad naseljem Škedenj, med vasema Žiče in Špitalič, so v Zidanškovi zidanici
našli rimski nagrobnik, ki je imel nečitljiv napis in okvir z volutami (Bolta 1975a, 290).
Primarna lokacija najdbe ni znana.
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28. KOBLE
Koordinate: x: 15.50091 y: 46.319844
Vrsta najdišča: grobišče
Datacija: starejša železna doba
Opis: grobišče Laze leži severno od naselja Koble, tik ob gozdu in je pripadalo 300 m
severozahodno oddaljenemu gradišču Vrhek (kat. št. 38). Odkrili so okoli 60 grobov in v
vsakem naj bi bila glinasta posoda, ponekod tudi meč in obročki v obliki črke S. Najdbe, ki
datirajo plano žgano grobišče v starejšo železno dobo, so bronasti prstani, bronast obroček iz
tanke žice, bronasta zapestnica in ovratnica z vozlastimi odebelitvami, bronasta ločna fibula z
ohranjeno zanko na eni strani, bronasta čolničasta fibula in zakrivljen železen nož s
ploščastim trnom (Pahič V. 1984a, 208–210).

Slika 19: Predmeti iz halštatskih grobov (foto: V. Pahič 1984a, str. 209, sl. 18).
29. ŽIČE
Koordinate: x: 15.47816 y: 46.31623
Vrsta najdišča: posamična najdba
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Datacija: starejša železna doba
Opis: leta 1905 so v vinogradu nad nekdanjo pristavo v naselju Žiče, ki povezuje cesto Draža
vas–Loče, izkopali votlo železno sekiro velikosti 18 x 5 cm in železno sulično ost velikosti 35
x 3 cm. Obe najdbi sta bili postavljeni v Windischgrätzovo zbirko v Konjicah (Bolta 1975,
290). Najdbi bi tako lahko pripadali še neodkritemu halštatskemu grobišču bližnjega gradišča
Homec (kat. št. 39) (Ciglenečki 2016, 36–47).
30. ŽIČE
Koordinate: x: 15.48010 y: 46.31512
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: zgodnja antika
Opis: v bližini železne sekire in železne sulične osti (kat. št. 29) naj bil najden rimski novec s
podobo Vespazijana (Bolta 1975a, 290). Poudarek je na naj bi bil, ker kot poroča A.
Stegenšek, naj bi ta isti bakren novec Vespazijana našli v Žički kartuziji (Stegenšek 1909, 12).
31. ŽIČE
Koordinate: x: 15.47857 y: 46.31516
Vrsta najdišča: cerkev sv. Petra
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Petra v vasi Žiče, leži ob cesti Konjiška vas–Loče. Cerkev ima ladjo,
prezbiterij z zakristijo na jugu in zvonik, ki se priključuje iz severa. Cerkev, ki je bila
predhodnica cerkvi sv. Petra, so dali postaviti kartuzijani. Od prvotne cerkve se ni ohranilo
nič. Današnjo cerkev, ki ima nad vrati napise z letnicama 1661 in 1705, v notranjosti krasijo
številne freske in oltarji (Stegenšek 1909, 166–167).
32. ŠPITALIČ
Koordinate: x: 15.392737 y: 46.310948
Vrsta najdišča: samostan Žička kartuzija
Datacija: srednji vek, novi vek
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Opis: samostan Žička kartuzija stoji ob južnem pobočju Konjiške gore v vasi Špitalič pri
Slovenskih Konjicah, ob cestni povezavi Sojek–Špitalič. Proti vzhodu se nahaja cerkev
Marijinega obiskanja (kat. št. 35). Samostan, ki je bil ustanovljen leta 1163, njegova cerkev
sv. Janeza Krstnika pa posvečena leta 1190, je doživel prezidave in povečave v 15. stoletju.
Tako so zgradili grobno kapelo leta 1357 in gotizirali cerkev ter pozidali dvonadstropno
kapelo z grobnico štajerskega vojvode Otokarja. Do leta 1467 so pozidali refektorij, klet,
gotsko hodišče in stolp ob vodi ter okoli leta 1530 še veliki okrogli stolp. V 16. stoletju je
samostan doživljal dobo propadanja, vendar je v letu 1595 doživel obnovo in si opomogel.
Samostan, ki je obdan z obzidjem in ima cerkev, križna hodnika, grobno in dvonadstropno
kapelico ter gospodarske objekte z zeliščnim vrtom in Gastužem, je bil razpuščen v letu 1782
(Curk 1960/61, 178–180).

Slika 20: Rekonstrukcija Žičke kartuzije po C. Haasu (foto: neznan, 1909, tabela 51).
33. ŠPITALIČ
Koordinate: x: 15.392817 y: 46.311026
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
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Opis: pri obnavljanju cerkve sv. Janeza Krstnika v samostanu Žičke kartuzije (kat. št. 32), ki
povezuje cesto Sojek–Špitalič, so leta 1965 v severni steni ladje naleteli na prelomljen antični
marmorni nagrobnik z ohranjenimi, a nepopolnimi osmimi vrstami napisa. Nagrobnik, ki je
bil na dveh straneh fragmentiran in je velik 129,5, širok 38 ter v debelino meri 24,5 cm, ima
črke velike med 4 in 10,8 cm (Pahič 1977a, 74–91).
34. ŠPITALIČ
Koordinate: x: 15.410964 y: 46.309255
Vrsta najdišča: vas
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: Špitalič pri Slovenski Konjicah je vas, ki leži ob južnem vznožju Konjiške gore. Ime
vasi skriva pravi pomen, saj se je v kartuzijanskih zapisih imenovala Hospital. Njena župna
cerkev Marijinega obiskanja je bila v času kartuzijanov, se pravi od leta 1160 naprej, njihov
spodnji samostan, ki so ga opustili na začetku 15. stoletja. Ob župni cerkvi še danes stoji
pokopališče. Pred Žičko kartuzijo (kat. št. 32) stoji gostišče Gastuž. Nekdaj gospodarsko
poslopje, ki so ga kartuzijani spremenili v sobe za tujce. Ob njivi in na zahodni strani cerkve
sv. Janeza Krstnika so našli ostanke srednjeveških zidov, ki so pripadali samostanu
(Stegenšek 1909, 169–173).
35. ŠPITALIČ
Koordinate: x: 15.413437 y: 46.309107
Vrsta najdišča: cerkev Marijinega obiskanja
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev Marijinega obiskanja leži v naselju Špitalič pri Slovenskih Konjicah, na južnem
pobočju Konjiške gore. Cerkev je potrebno upoštevati skupaj z Žičko kartuzijo, ki je ne daleč
stran proti zahodu (kat. št. 32). Tukaj je namreč bil do 15. stoletja spodnji samostan, ki so ga
kartuzijani vzdrževali kot srednjeveško gostišče, bolnico in zavetišče. Cerkev ima pravokotno
ladjo z rebrastimi oboki, prezbiterij, ki je obokan in zvonik, ki se priključuje na ladjo z
zahoda. Nad glavnim vhodom, ki ga odlikuje romanski portal, se nahaja relief jagnjeta s
križem. Cerkev, ki ima tako gotski kot baročni slog, naj bi postavili približno v 12. stoletju
kot bratsko cerkev sv. Janezu Krstniku v Žički kartuziji (Zadnikar 1973, 197–200).
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36. ŠKALCE
Koordinate: x: 15.425253 y: 46.345972
Vrsta najdišča: Vinogradniški dvorec z gospodarskim poslopjem
Datacija: novi vek
Opis: Vinogradniški dvorec, ki leži na gričevnati kulturni krajini Škalce in v istoimenskem
naselju, se razprostira severno nad Slovenskimi Konjicami. Gospodarsko poslopje dvorca leži
severovzhodno pod njim. Ker so se v pritličju ohranili križni oboki z grebeni in ker ima klet
portal, ki je polkrožne oblike s posnetim robom, lahko dvonadstropni dvorec datiramo v 16.
stoletje. Dvorec, ki ima tlorisu v obliki črke L, prekriva strma sedlasta streha (Gorišek 2006,
157–159).
37. DOBRNEŽ
Koordinate: x: 15.447341 y: 46.343269
Vrsta najdišča: dvorec Golič
Datacija: novi vek
Opis: dvorec Golič, ki ga je leta 1542 dal zgraditi Adam Lindeški (najdba heraldične napisne
plošče z letnico 1542 v veži dvorca), leži v naselju Dobrnež, severovzhodno od Slovenskih
Konjic. Dvorec ima kvadraten tloris, dva okrogla stolpa, ki sta si postavljena v nasprotnih
vogalih, banjasto obokano vežo in klet ter 3 manjše prostore (Stopar 1991, 27–28).
38. PODOB
Koordinate: x: 15.495126 y: 46.322238
Vrsta najdišča: gradišče Vrhek
Datacija: starejša železna doba
Opis: gradišče Vrhek leži severno nad vasjo Podob, na 348 metrov visokem griču. Med
izkopavanji v letih 1982 in 1983 so odkrili odlomke uteži, črepinje in lončenino. Na podlagi
teh najdb so gradišče datirali v starejšo železno dobo. Ob izkopavanjih na zahodnem grebenu
so ob živalskih kosteh naleteli tudi na 200 kosov črepinj. Naleteli so tudi na kup ruševine, ki
se je izkazal, da je pravzaprav suhi zid (Pahič V. 1984b, 210–212).
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39. DRAŽA VAS
Koordinate: x: 15.474266 y: 46.323389
Vrsta najdišča: gradišče Homec
Datacija: starejša železna doba
Opis: gradišče Homec leži na istoimenskem hribu med naseljema Draža vas in Žiče. Pri
terenskih pregledih so naleteli le na odlomke lončenine, ki gradišče datirajo v starejšo železno
dobo. S tega območja je najverjetneje tudi kamnito orodje, ki je sedaj vzidano v Repičevi
kleti. Najdba železne sekire in železne sulične osti (kat. št. 29) bi lahko pripadala
halštatskemu vojaškemu grobu, čigar možno grobišče bi lahko pripadalo gradišču, a še ni bilo
odkrito. Gradišče, ki je bilo približno veliko 360 x 150 m, je bilo orientirano vzhod–zahod.
Imelo je več vzporednih okopov na zunanji strani, medtem ko so v notranjosti našli sledove
naselbinskih teras (Ciglenečki 2016, 36–47).

Slika 21: Pogled na hrib Homec z jugovzhoda
(foto: S. Ciglenečki 2016, str. 45, sl. 18).
40. SPODNJE GRUŠOVJE
Koordinate: x: 15.496529 y: 46.341342
Vrsta najdišča: grobišče
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–

naselbina se nahaja na najvišjem predelu

Datacija: antika
Opis: pri zaščitnih arheološki izkopavanjih so na domačiji pri Jamškovih 23, južno od naselja
Spodnje Grušovje, naleteli na dva antična žgana grobova, ki so ju na podlagi najdb datirali v
prvo polovico 2. stoletja. Pred zaščitnimi izkopavanji so Jamškovi pri odkopu za gospodarsko
poslopje naleteli na železno motiko in 7 loncev, ki so ležali 1 m narazen. Obe najdbi sta bili
zavrženi (Vogrin 1985, 258).
41. SPODNJE GRUŠOVJE
Koordinate: x: 15.50002 y: 46.34182
Vrsta najdišča: ostanek ceste Aquileia–Poetovio–Sirmium
Datacija: antika
Opis: na ostanke antične ceste, ki je povezovala Aquileio in Sirmium in je potekala tudi čez
naselje Spodnje Grušovje (ob cesti najverjetneje poštna postaja Ragando, kat. št. 43), so
naleteli pri Jamškovih 21 med izkopom za temelje hleva, južno od naselja. Gramozno cesto,
ki je bila široka 6 m, sta obdajala 1,5 m široka in 30 cm globoka jarka. Tik nad cesto sta se
nahajala grobova (kat. št. 40) (Pahič 1985c, 258).

Slika 22: Tloris in profila ostanka rimske ceste (foto: S. Pahič, 1985c, str. 259, sl. 82).
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42. SPODNJE GRUŠOVJE
Koordinate: x: 15.50194 y: 46.342155
Vrsta najdišča: grobišče
Datacija: antika
Opis: leta 1939 so pri krčenju gozda pri domačiji Kranjčevih 6, zahodno od naselja Spodnje
Grušovje, naleteli na grobove v nizkih gomilah in jih prekopali. Po zapiskih F. Baša in
pripovedih lastnika F. Kranjca so v gomilah, ki so vsebovale antične žgane grobove na globini
1 m, našli naslednje predmete: med 9 in 30 cm visoke vrče, ki so vsebovali ostanke pepela in
oglja, različne železne predmete (podkev, sulica, meč), bronast nakit (igla, del fibule),
steklene čaše in novec (Pahič 1958/59c, 341–342).
43. SPODNJE GRUŠOVJE
Koordinate: x: 15.497916 y: 46.341916
Vrsta najdišča: naselbina, poštna postaja Ragando?
Datacija: antika
Opis: na ledini Groblje, pri Brglezovih 20, južno od naselja Spodnje Grušovje, so bili odkriti
sledovi rimskih stavb (Pahič 1958/59c, 342). Po juliju 1972 (orientacijska izkopavanja) so v
letu 1974 s sondiranjem odkrili sledove več stavb, ki so imele različne namembnosti. Na
podlagi najdb lončenine (tako kuhinjske kot namizne), novcev (novec Gratiana, nečitljiv
novec iz začetka 4. stoletja, trije manjši bronasti novci iz druge polovice 4. stoletja), odlomka
noža, stekla (odlomki kozarcev, ustje polkroglaste steklene skodelice ali kozarca), hišnega
lepa, malte, ožganega opornika in dveh zoglenelih dobovih brun, so naselbino datirali v 3. in
4. stoletje. Zaradi bližine rimske ceste (kat. št. 41) je precejšnja možnost, da so bili ostanki
sledov poštne postojanke (mansio – počivališče s prenočišči) Ragando (Curk 1976a, 16–30).
Vendar tega ne moremo reči zagotovo, saj obstaja možnost, da je bil Ragando tudi v
Čadramu. To možnost, ki pa je malo verjetna, nam omogoča R. Knablova trasa rimske ceste
(kat. št. 99), ki je potekala mimo Čadrama (Pahič 1969b, 313, 330).
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44. SPODNJE GRUŠOVJE
Koordinate: x: 15.500636 y: 46.346235
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: leta 1886 so pri Kolarjevih, južno od naselja Spodnje Grušovje (v neposredni bližini
utrjene naselbine, kat. št. 45) našli pepelnico iz belega marmorja in jo uporabili kot svinjsko
korito. F. Ferk jo je leta 1892 odkril in opisal. Zapisal je, da je imela na notranji strani
odprtino širine 35, globine 21 in debeline 46,5 cm in je bila namenjena za ležišče pokrova, ki
pa ni bil najden. Čeprav je bila brez reliefnega okrasa, je imela dve delno čitljivi vrsti napisa
na eni stranici. Pepelnica, ki je sedaj izgubljena, je bila s sondiranji na podlagi naselbinskih
ostankov približno datirana v 3. stoletje (Pahič 1977a, 74–91).
45. SPODNJE GRUŠOVJE
Koordinate: x: 15.5012584 y: 46.3477482
Vrsta najdišča: utrjena naselbina
Datacija: srednji vek
Opis: južno od naselja Spodnje Grušovje, na ledini Dvorše, je bil odkrit okop, dolg 70 in
širok 26 m, ki tvori obliko nepravilnega pravokotnika. Varujeta ga jarek in nasip. Pri izkopnih
sondah je S. Pahič naletel na nekaj lomljenih kamnov do debeline 6 cm, nekaj oglja in redke
črepinje, ki jih je domnevno datiral v srednji vek. Tako lahko na podlagi najdb sklepamo, da
je tukaj nekoč stala srednjeveška utrjena naselbina (Ciglenečki 1978, 487).

OBMOČJE ZREČ
46. BUKOVLJE
Koordinate: x: 15.3623 y: 46.3455
Vrsta najdišča: cesta Celeia–Poetovio, Dunaj–Trst
Datacija: antika, srednji vek, novi vek
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Opis: skozi Bukovlje, naselje severozahodno od Slovenskih Konjic in južno od Stranic, naj bi
potekala rimska cestna povezava Celeia–Poetovio (Pahič 1969b, 312). Na samem mestu so še
vidni ostanki kamnitega cestnega tlaka, ki naj bi bil ostanek komercialne ceste Dunaj–Trst.
Čez Bukovlje naj bi tudi potekala trasa srednjeveške ceste (splet 5).
47. SKOMARJE
Koordinate: x: 15.327639 y: 46.411235
Vrsta najdišča: grobišče?
Datacija: antika
Opis: leta 1856 so pri domačiji Kladnikovih na Skomarju 17, naselju severozahodno od Zreč
in severovzhodno od Vitanja, našli rimski nagrobnik (Bolta 1975, 295). Nagrobnik, ki je visok
61 cm in širok 53 cm, je vzidan v tamkajšnji kapelici pri Kladnikovih (Stegenšek 1909, 19). V
bližini kapelice sta bili odkriti tudi dve gomilni tvorbi. Prva ima premer med 10 in 11 m in v
višino meri 0,5 m. Druga je ovalne oblike s premerom med 7 in 10 m ter višino med 0,5 in 1,7
m. Čeprav se zaradi teh gomilnih tvorb omenja tukaj antično grobišče, S. Pahič kljub temu
opozarja, da bodo šele izkopavanja podala pravo identiteto in namembnost najdišča (Pahič
1985b, 250–251).
48. SKOMARJE
Koordinate: x: 15.339425 y: 46.412594
Vrsta najdišča: cerkev sv. Lamberta
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Lamberta stoji na 944 metrov visokem hribu, na južni strani Pohorja v
naselju Skomarje, severozahodno od Zreč. Cerkev je sestavljena iz ladje z Marijino kapelico
in prezbiterija z zvonikom, ki se k ladji prislanja z juga. Prve omembe obokane cerkve segajo
v leto 1313, vendar je na prvi pogled to malo verjetno, saj so najstarejši deli cerkve (velika
vrata na začetku ladje in gotsko okno) iz 15. oziroma 16. stoletja (Stegenšek 1909, 99–100).
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49. ZREČE
Koordinate: x: 15.384546 y: 46.380322
Vrsta najdišča: naselbina
Datacija: pozni neolitik
Opis: leta 1954 je M. Zupančič v Zgornji Zrečah, na vzhodni terasi reke Dravinje, rahlo
severozahodno od cerkve sv. Egidija (kat. št. 54), na globini 1,2 m naletel na odlomke
glinastih posod, del kamnite sekire, ožgano ilovico, koščke oglja in del ognjišča. Vse te pozno
neolitske najdbe, ki jih hrani Pokrajinski muzej Maribor, so najverjetneje pripadale naselbini.
Poleg ploščate kamnite sekire iz sivo-zelene kamenine, ki jo je v okoliškem gozdu našel F.
Ferk in je sedaj shranjena v Pokrajinskem muzeju Ptuj, iz tega območja izvira tudi ploščata
sekirica oziroma dleto iz rjave kamenine (Lubšina-Tušek 1993, 31–158).
50. ZREČE
Koordinate: x: 15.386279 y: 46.369767
Vrsta najdišča: grobišče
Datacija: prazgodovina, antika
Opis: med potokom Koprivnica, ki napaja Zreško jezero, in reko Dravinjo se je v zahodnem
delu Zreč ob hotelskem kompleksu nahajalo rimsko gomilno grobišče. Sestavljalo ga je 9
gomil; od največje s širino 11 in višino 0,7 m, vse do treh najmanjših s premeri do 5,5 in
višinami do 0,3 m. Kot poroča S. Pahič, so bile večje poškodovane, medtem ko so bile majhne
videti nepoškodovane. Pahič je ob poskusnem izkopavanju v že poškodovani gomili naletel na
žgan grob, ki je bil obdan s kamni. Čeprav je bil grob večinoma že uničen, je na vzhodni
strani te gomile našel okrog 300 črepinj in plast grobne žganine. Ob vzhodnem robu grobišča
pa so bili najdeni večji prodniki, ki so bili naloženi v obliki suhega zidu. Poleg tega so našli še
drobce oglja in črepinje lonca, ki najverjetneje izvira iz prazgodovine (Pahič 1985d, 265).
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Slika 23: Katastrska skica grobišča z oštevilčenimi gomilami (foto: S. Pahič 1985d, str. 265,
sl. 92).
51. ZREČE
Koordinate: x: 15.387247 y: 46.369254
Vrsta najdišča: neopredeljeno
Datacija: pozna bronasta doba, antika
Opis: v letu 2007 so na območju Term Zreč (tik ob gomilnem grobišču, kat. št. 50) potekala
arheološka sondiranja. Namenom je bil, da bi ugotovili oziroma zamejili omenjeno grobišče.
Tako so prišli do zaključka, da so gomile samo na tistem mestu, ki ga omenja S. Pahič leta
1985. Na podlagi nekaj odlomkov antične in pozno bronastodobne keramike (KŽG),
koncentracije kamenja, jarka z brazdami, dveh potencialnih stojk in ob pomanjkanju
značilnega inventarja ter kulturnih ali odpadnih jam, kurišč in ognjišč so ovrgli možnost
naselbine (Klasinc, Laharnar 2007, 12).
52. ZREČE
Koordinate: x: 15.402597 y: 46.37866
Vrsta najdišča: grad Freudenberg
Datacija: srednji vek
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Opis: grad Freudenberg leži severovzhodno od cerkve Matere božje (kat. št. 56) na Brinjevi
gori, ki se dviga vzhodno od Zreč. Ime je grad dobil iz napačnega prevoda imena Zreče, ki
pomeni obrečje oziroma porečje. V srednjem veku so tedaj Zreče enačili s srečo ali po
nemško Freude (besede Glück še niso poznali). Grad, ki je dandanes le še razvalina, je bil
razpotegnjenega tipa, imel je obodno jedro in še pas zidovja na zahodni grajski kopi. Z
obrambnim zidom sta grad varovala še dva jarka. Medtem ko se je na notranji jarek prislanjal
na še danes ohranjen prečni zid, je bil zunanji jarek nekdaj posebno zavarovan. Grad se prvič
omenja leta 1224, zadnjič pa leta 1497 (Stopar 1991, 25–26).
53. ZREČE
Koordinate: x: 15.392074 y: 46.379293
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: pozni srednji vek
Opis: na območju severovzhodno nad Zrečami so ob ekstenzivnem terenskem pregledu v letu
2012 našli 5 odlomkov poznosrednjeveške lončenine (Bricelj et al. 2012, 14).
54. ZREČE
Koordinate: x: 15.388294 y: 46.374626
Vrsta najdišča: cerkev sv. Egidija
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Egidija (tudi sv. Ilija) leži na zahodni terasi reke Dravinje, ob cesti Zreče–
Loška Gora pri Zrečah. Cerkev je sestavljena iz ladje, prezbiterija, zakristije in dveh kapelic,
ki sta prizidani k ladji. Banjast svod, krepki podporniki in gotsko zašiljena okna datirajo
cerkev v konec gotske dobe, in sicer v 16. stoletje. Svetemu Iliji naj bi v teh krajih cerkve
postavljali že od 11. stoletja naprej (Stegenšek 1909, 82–84).
55. OSREDEK PRI ZREČAH
Koordinate: x: 15.375864 y: 46.371583
Vrsta najdišča: jama
Datacija: bronasta doba, železna doba
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Opis: leta 1963 so v strmi vzhodni steni grebena v naselju Osredek pri Zrečah, ki leži med
Zrečami in Križevcem, naleteli na jamo (Pavlakova jama), s keramiko značilno za bronasto in
starejšo železno dobo. Jama naj bi ležala 40 m nad nekdanjo graščino Jamnik (Leben 1975,
296). Keramika iz bronaste dobe se ujema s tisto iz najdišča Brinjeva gora. Vse najdbe hrani
Pokrajinski muzej Maribor (Pahič 1962/64a, 170).
56. OSREDEK PRI ZREČAH
Koordinate: x: 15.377351 y: 46.371975
Vrsta najdišča: grad/dvor, graščina
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: kot poroča Leben (1975, 296), se je Pavlakova jama (kat. št. 55) nahajala 40 m nad
nekdanjo graščino Jamnik. Po A. Stegenšku pa le dobro uro vzhodno od Zreč. Graščina, ki je
stala že v 14. stoletju, je imela obzidje, obrambne stolpe, jarke in cerkvico sv. Pankracija v
bližini (Stegenšek 1909, 95–98). Po Vischerjevem bakrorezu lahko približno podamo podobo
o nekdanji graščini oziroma dvorcu. Pravokotna, dvonadstropna stavba je imela oglata
stolpiča ob vzdolžnih stranicah, obzidan vrt z manjšo stavbo na vogalu ter ribnike, ki pa se jih
na bakrorezu ne vidi. I. Stopar še omenja grad ali dvor Jamnik oziroma Holenstein, ki naj bi
se nahajal na strmem hribu nad graščino, čeprav točne lokacije in podatkov o podobi gradu ni.
Grad se prvič omenja leta 1342, ko je plemenitnik Heinrich Tanarius ustanovil kapelo sv.
Pankracija pod srednjeveško utrdbo Jamnik. Leta 1477 se Jamnik v virih omenja zadnjič
(Stopar 1991, 54–55).
57. BRINJEVA GORA
Koordinate: x: 15.408007 y: 46.375818
Vrsta najdišča: naselbina
Datacija: bronasta doba, železna doba, antika
Opis: na Brinjevi gori, natančneje na njenem južnem položnem pobočju (območje med
cerkvama sv. Matere božje (kat. št. 58) na zahodu in sv. Neže (kat. št. 59) na vzhodu) so med
leti 1953 in 1963 potekala izkopavanja naselbine iz zgodnje bronaste in zgodnje železne dobe
kot tudi antične naselbine, ki jo je varovalo obzidje (Bolta 1975c, 295–296).
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Na območju 120 m² prevladujejo številne najdbe fragmentov grobe keramike. Med njimi tudi
lasinjska keramika, ki je skromnejša in je bila najverjetneje na naselbino prinesena, vmes so
tudi ostanki vrčev s trakastim ročajem na vratu in polnimi bradavicami na obodu. Na južnem
pobočju so bile odkrite bronastodobne stavbe. Čeprav jim ni bilo mogoče določiti celotnih
tlorisov, so bili prepoznani ostanki in sledovi uporabe lesenih brun in tudi ostanki treh
tlakovanih ognjišč, ki so bila premazana z ilovico. Stavbe so vsebovale tudi ostanke keramike,
sledove jam za kole in dele zaključkov stanovanjskega prostora. Iz pozne bronaste dobe
izvirajo kipci človeške in drugačne narave, ki bi lahko že nakazovala prve znane kultnega
verovanja brinjegorskih prebivalcev (Pahič 1981, 107–108). Poleg lončenine je bilo odkritih
tudi 40 kovinskih najdb (gumbi iz kulture žarnih grobišč, železen nož), redki bronasti
predmeti (bronasti obročki, igle z bikonično glavico in odebeljenim graviranim vratom) ter
koščeno šilo (Pahič 1958/59b, 296–297, 317–319). Na južnem pobočju pod Mežnarjevo
domačijo so odkrili še jamo z debelejšo plastjo rdeče in rumene ilovice, ki so jo železnodobni
prebivalci istodobne naselbine izkopali 2 m globoko, da bi pridobili ilovico za premaz koč
oziroma stavb in za izdelavo keramike. Jama, ki so jo kasneje uporabljali kot mlako za zalogo
vode, je služila tudi antičnim prebivalcem Brinjeve gore (Pahič 1962/64a, 169). Številni
antični keramični in kovinski predmeti (železen in bronast nakit in uporabni predmeti, novci)
iz obdobja med 1. in 3. stoletjem so bili najdeni pod ornico v globini do 25 cm (Pahič
1958/59b, 299). Poleg ostankov lesenih delov antičnih stavb so na dveh mestih odkrili tudi
zidane temelje. Brinjevi gori je nedvomno pripadalo pozno bronastodobno (KŽG) žarno
grobišče (kat. št. 63) na jugovzhodnem predelu, bronastodobno gomilno grobišče (kat. št. 62)
na zahodni strani brinjegorskega platoja in antično skeletno grobišče (kat. št. 61), ki je bilo
prav tako zahodno od naselbine (Bolta 1975c, 295–296).
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Slika 24: a – Levo kipci človeške in drugačne oblike iz KŽG na Brinjevi gori (foto: S. Pahič
1981, str. 109, sl. 26), b – desno temelji antičnega zidu na zahodni strani (foto: S. Pahič
1960/61, str. 238).
58. BRINJEVA GORA
Koordinate: x: 15.40625 y: 46.376603
Vrsta najdišča: cerkev Matere božje
Datacija: novi vek
Opis: cerkev Matere božje leži na Brinjevi gori, ki se dviga med naseljema Gračič na južni
strani in Brezjem nad Zrečami na severni strani. Cerkev ima pravokoten tloris, iz katerega
izhajata ladja, prezbiterij, ki je bil zgrajen približno 60 let (1769) pred ladjo in zvonik. Cerkev
v notranjosti meri 21,85 m. Pred cerkvijo stoji nekoč prvotna mala kapelica, ki je široka 4,4 m
in globoka 1,83 m (Stegenšek 1909, 84–87).
59. BRINJEVA GORA
Koordinate: x: 15.411104 y: 46.375311
Vrsta najdišča: cerkev sv. Neže
Datacija: novi vek
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Opis: cerkev sv. Neže leži na vrhu hriba Golika, ki se nahaja le malce vzhodno od cerkve
Matere božje (kat. št. 58). Cerkev, ki si jo začeli graditi leta 1723, ima ladjo z zvonikom,
prezbiterij in zakristijo na južni strani. Cerkev je v notranjosti dolga 23,45, široka 8,9 in
visoka 11 m. Poleg velikega glavnega oltarja, ima cerkev še dva stranska oltarja (Stegenšek
1909, 87–89).
60. BRINJEVA GORA
Koordinate: x: 15.400301 y: 46.377754
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: neolitik
Opis: Pod jugozahodnim pobočjem Brinjeve gore je leta 1959 (Bolta 1975c, 296) S. Klančnik
naletel na ploščato kamnito sekiro dolžine 9,6, širine do 4,8 in debeline 2,2 cm. Neolitska
sekira je narejena iz lisaste rjavo-zelene kamenine in je shranjena v Pokrajinskem muzeju
Maribor (Lubšina-Tušek 1993, 31–158).
61. BREZJE PRI ZREČAH
Koordinate: x: 15.399604 y: 46.380908
Vrsta najdišča: jame, grobišče
Datacija: neolitik, eneolitik, antika, zgodnji srednji vek
Opis: leta 1954 so pri Gorenjakovih 13 v Brezju pri Zrečah, severovzhodno nad Zrečami in
severozahodno od 700 m oddaljene naselbine na Brinjevi gori (kat. št. 57) odkrili skeletne
antične in staroslovanske oziroma zgodnjesrednjeveške grobove. Plano grobišče, ki ni
raziskano do konca, saj sega pod stanovanjsko hišo in je bilo v bližini hleva že razkopano, je
zajemalo 43 grobov (nekateri med njimi so bili prazni oziroma neopredeljeni). Antični
grobovi, ki so nedvomno pripadali naselbini na Brinjevi gori, so ležali pod staroslovanskimi
grobovi, ki pa jih S. Pahič ob pomanjkanju zgodnjesrednjeveških naselbinskih najdb ni
pripisal naselbini na Brinjevi gori. Vsi grobovi so bili vkopani v grobne jame dolžine od 1,6
do 2,3, širine od 0,4 do 0,95 in vkopane v globino od 0,27 do 0,95 m. Nekaj staroslovanskih
grobnih jam je bilo, zaradi telesne dolžine skeletov daljših (od 1,9 do 2,8 m) in širših (od 0,6
do 1 m), saj so staroslovanski skeleti merili od 170 do 195 cm in tako bili večji od antičnih za
do 25 cm.
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Večina skeletov je bila v iztegnjeni hrbtni legi in pokopana v smereh ZSZ–VJV in Z–V.
Čeprav je imela večina grobov pridatke (le 6 grobov brez), pa je bil večji odstotek pridatkov v
staroslovanskih grobovih. V antičnih grobovih so bili poleg bronastih zapestnic nesklenjenega
tipa s kačjimi glavicami ali jagodo na koncu, različnih vrst uhanov, ovratnic iz steklenih
biserov zelene, modre in modrikaste barve, dveh bronastih pentelj za spenjanje, stekleničk in
glinastega lončka, najdeni tudi novci, ki so bili največkrat zastopan pridatek v grobovih (12).
Med staroslovanskimi pridatki so bili lonci, kovinske najdbe (železni noži, železno kresilo,
železne pasne spone s trnom, železna ostroga, železna puščična ost), srebrn prstan, dvovrstni
koščeni glavnik, koščen cevkast tulec, jagodasto razčlenjena steklena bisera in glineno
bikonično prejno vretence (Pahič 1969a, 215–308).

Slika 25: Katastrska skica grobišča (1) in bronastodobne gomile (2) (kat. št. 62) (foto: S.
Pahič 1969, str. 218, sl. 1).
Pri izkopavanjih so naleteli tudi na 4 jame, ki so vsebovale neolitsko-eneolitsko keramiko in
so bile široke od 1,2 do 1,85 m ter vkopane v apnenčasto skalo v globini od 0,5 do 0,8 m. V
jamah se je pojavljala rdečkasta ilnata plast s kosi lepa, ki izpoveduje, da so jame nekoč imele
leseno konstrukcijo s streho, ki se je dvigala nad neznanim objektom. S. Pahič še opozarja, da
jame zaradi majhnega premera niso mogle služiti stanovanjskemu objektu (Pahič 1956, 227–
241).
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Slika 26: Tloris in lega neolitskih jam (foto: S. Pahič 1956, str. 241, priloga 1).
62. BREZJE PRI ZREČAH
Koordinate: x: 15.402312 y: 46.380031
Vrsta najdišča: grobišče, bivališče
Datacija: neolitik, eneolitik, bronasta doba
Opis: leta 1956 so pri Sadekovi domačiji na Brezju pri Zrečah, severozahodno pod naselbino
na Brinjevi gori, odkrili 1,6 m visoko in do 16 m široko bronastodobno gomilo, ki je bila
delno poškodovana na jugovzhodni strani zaradi ceste in na severovzhodni strani zaradi
kopanja ilovice. V gomili, ki je bila izkopana v obliki križa, so odkrili 5 grobnih jam (skeleti v
iztegnjeni hrbtni legi), ki so bile obložene z večjimi kamni. Grobove, med katerimi je bil
osrednji grob prazen oziroma že odstranjen, je obdajal kamniti venec, ki je bil širok od enega
pa vse do 1,8 m.
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Ostali štirje grobovi so se nahajali v jugovzhodnem delu gomile in bili orientirani SZ–JV.
Pridatki v grobovih so bili skromni, vendar dovolj izpovedni. Tako so na podlagi dveh
valovitih bronastih igel s ploščato glavo, ki so jih našli v grobu 3, datirali gomilo v srednjo
bronasto dobo. Našli so tudi fragmentirano iglo z oblo glavo v zasipu gomile nad groboma 3
in 4, ki je najverjetneje pripadala grobu 1, ki je bil najbrž najstarejši (časovno zaporedje
ostalih štirih grobov ni znano). Bronastodobna gomila je nedvomno pripadala naselbini na
Brinjevi gori (Pahič 1962/63, 349–373). Pod odkopano gomilo so bili odkriti ostanki
neolitsko-eneolitskega bivališča, različna kamnita orodja (kalupasta sekira, fragmentirana
ploščata sekira in čep, 5 ploščatih sekiric, praskalo polkrožne oblike in trikotna konica),
keramični fragmenti, ostanki oglja in ostanki ilnatega premaza. Pravokoten bivalni prostor,
velik 12 x 14 m, je imel jarek dolžine dveh metrov. Na vzhodni strani, kjer sta se nahajali dve
jamici, ki sta držale leseno konstrukcijo stavbe, so našli tudi rdeče ožgano ilovnato površino
in naložene apnenčaste kamne (Lubšina-Tušek 1993, 31–158). S. Pahič še piše, da stavbi, ki
je bila plitko poglobljena v zemljo, niso našli pripadajočega ognjišča (Pahič 1958/59a, 277).

Slika 27: Tloris gomile s petimi grobovi in ostanki tal neolitske koče (foto: S. Pahič 1962-63,
priloga 1).
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63. GRAČIČ
Koordinate: x: 15.413882 y: 46.372136
Vrsta najdišča: grobišče
Datacija: pozna bronasta doba (KŽG)
Opis: leta 1955 je bilo v gozdu južno pod cerkvico sv. Neže (kat. št. 59) odkrito žarno
grobišče (Pahič 1975d, 307). Izkopanih je bilo sprva 75 grobov, ob topografskem sondiranju
leta 1985 pa je njihovo število naraslo na 77. Več kot polovica grobov (42) ima žare, medtem
ko so pri ostalih kosti ležale prosto v zemlji ali raztresene. Grobovi so bili ženski, moški,
otroški in ponekod tudi dvojni (moški-ženska). Na podlagi najdb keramike (amfore, skodele,
vrči, lonci) in bronastih predmetov (igle, obročkasti obeski, antropomorfni obeski, fibule
očalarke, več vrst lokastih fibul, gladke in tordirane ovratnice itd.) so žarno grobišče, ki je
nedvomno pripadalo naselbina na Brinjevi gori (kat. št. 57), datirali v pozno bronasto dobo
oziroma v kulturo žarnih grobišč (Pahič V. 1988/89, 181–213).

Slika 28: Obseg grobišča z oštevilčenimi grobovi (foto: V. Pahič 1988-89, str. 183, sl. 2).
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64. GRAČIČ
Koordinate: x: 15.41347 y: 46.369972
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: Gračič je naselje, ki leži vzhodno od Zreč in se razprostira pod Brinjevo Goro. Pri hišni
številki 1 so leta 1963 (Bolta 1975c, 296) v globini 0,5 m našli ostanke lonca z rimskimi
novci. Na podlagi novcev od Septimija Severa do Voluzijana, torej v času od 193 n. št. do 253
n. št., so najdbo datirali v antiko. Medtem ko so novci, ki jih je bilo okoli 400, sedaj v
Numizmatičnem kabinetu Narodnega muzeja v Ljubljani, sta ostanek lonca in pokrov v
Pokrajinskem muzeju Maribor (Pahič 1962/64b, 178).
65. BEZOVJE NAD ZREČAMI
Koordinate: x: 15.40098 y: 46.39683
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: pri Sadekovih 6, v Bezovju nad Zrečami, med naseljema Gorenje pri Zrečah in Kovaški
Vrh, so južno od domačije naleteli na lomljene kamne, ki so bili zloženi v obliki približno
enega metra visokega zidu. S. Pahič je najdbe na podlagi zelene pečnice z okrasom datiral v
srednji ali v novi vek (Pahič 1985e, 290).
66. KRIŽEVEC
Koordinate: x: 15.370945 y: 46.3662
Vrsta najdišča: svetišče?
Datacija: antika
Opis: pri Križevcu 21, severovzhodno od cerkve sv. Lovrenca na Stranicah (kat. št. 72), so
leta 1904 v globini treh metrov našli štiri rimske žrtvenike posvečene Jupitru. Fragment enega
žrtvenika je izgubljen. Prav zaradi teh žrtvenikov se v bližini omenja svetišče (Bolta 1975a,
289). Kamni visoki 88, 168 in 86 cm so shranjeni v deželnem muzeju v Gradcu (Stegenšek
1909, 17–18).
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67. KRIŽEVEC
Koordinate: x: 15.3777 y: 46.3548
Vrsta najdišča: cesta Celeia–Poetovio
Datacija: antika
Opis: med leti 1803 in 1805 so pri gradnji nove ceste na južnem pobočju Križevca, naselja
severovzhodno od cerkve sv. Lovrenca na Stranicah (kat. št. 72), naleteli na približno 800 m
dolg ostanek rimske ceste, ki je potekala v bližini svetišča (kat. št. 66) (Bolta 1975a, 289). Po
navedbah J. Šašla je čez Križevec potekala rimska cestna povezava Celeia–Poetovio (Šašel
1975, 87).
68. KRIŽEVEC
Koordinate: x: 15.364948 y: 46.363641
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: leta 1958 so pri podiranju bivše mrtvašnice naleteli na votivni oltar iz belega marmorja.
Oltar, ki je visok 112, širok in debel v podnožju 37,5 in 25, v osrednjem delu pa 28 in 18,5
cm, je posvečen rimskemu bogu Jupitru, saj na to kaže napis s črkami velikosti od 4,3 do 5,3
cm. Oltar skoraj brez dvoma pripada najverjetnejšemu svetišču (kat. št. 66) v bližini in je
sedaj shranjen v Pokrajinskem muzeju Maribor (Pahič 1977a, 74–91).
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Slika 29: Votivni oltar posvečen Jupitru (foto: S. Pahič 1977a, str. 80–81, sl. 14).
69. STRANICE
Koordinate: x: 15.365528 y: 46.363592
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: leta 1805 so južno od Stranic, naselje jugozahodno od Zreč, našli miljnik Antonina Pija,
ki je spravljen v Joaneju v Gradcu. Leta 1837 so ob cesti proti Vitanju, severozahodno od
cerkve sv. Lovrenca (kat. št. 72), našli dva rimska nagrobnika, ki sta sedaj vzidana v bližnjem
župnišču. Pri širjenju pokopališkega zidu, so leta 1839 naleteli še na dva rimska nagrobnika,
ki sta vzidana v župnišču in miljnika Maksimina Tračana (vzidan v župnišču) ter
neprepoznaven miljnik, ki je sedaj vzhodni steber vhoda v župnijski vrt. Leta 1858 sta bila
južno od Stranic najdena še miljnik Konstancija II. in miljnik Valentiniana, Valensa in
Gracijana. Oba miljnika sta sedaj shranjena v Joaneju v Gradcu.
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Poleg vseh naštetih nagrobnikov in miljnikov so bili v cerkvi oziroma v njeni okolici najdeni
reliefni kamen s podobo dečka v tuniki, reliefna stranica žrtvenika s podobo deklice z zrcalom
in cisto in močno poškodovan ostanek neznanega spomenika. Točnejših podatkov o lokacija
vseh treh spomenikov ni (Bolta 1975a, 289–290).

Slika 30: Miljnik Maksimina Tračana (foto: S. Pahič 1969b, str. 330, sl. 8).
70. STRANICE
Koordinate: x: 15.3674 y: 46.3570
Vrsta najdišča: cesta Celeia–Poetovio
Datacija: antika
Opis: Skozi Stranice, naselje jugozahodno od Zreč, naj bi nekoč potekala rimska cesta
Celeia–Poetovio (Bolta 1975a, 290). Tukaj naj bi bila tudi postojanka Lotodos, ki je bila od
Celeie in Raganda (kat. št. 43) oddaljena po 12 milj. To nam potrjuje miljnik (kat. št. 69) z
oznako 12 milj oddaljenosti od Celeie, ki je bil najden tukaj (Šašel 1975, 92).
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71. STRANICE
Koordinate: x: 15.36415 y: 46.36361
Vrsta najdišča: grobišče?
Datacija: antika
Opis: na območju cerkve sv. Lovrenca na Stranicah (kat. št. 72) naj bi bili najdeni rimski
grobovi (Bolta 1975a, 290).
72. STRANICE
Koordinate: x: 15.364485 y: 46.363481
Vrsta najdišča: cerkev sv. Lovrenca
Datacija: novi vek
Opis: cerkev sv. Lovrenca leži na Stranicah, med naseljema Gornja vas in Križevec, na cestni
povezavi Slovenske Konjice–Vitanje. Župno cerkev, ki je imela baročen obok, sestavljajo
ladja z dvema kapelicama v nasprotnih si straneh, prezbiterij ter zvonik iz 16. stoletja in
zakristijo. Medtem ko je sama ladja dolga 6,32 m, se celotna cerkev razširi na 33,4 m dolžine
(Stegenšek 1909, 78–79).
73. GORENJE
Koordinate: x: 15.389323 y: 46.400983
Vrsta najdišča: grobišče?
Datacija: antika
Opis: na Gorenju, naselju severno nad Zrečami in južno pod pobočjem Pohorja, so, po
navedbah J. Koprivnika, v 19. stoletju našli dva rimska nagrobnika in nekaj loncev s pepelom.
Ob nadaljnjih poizvedbah so ugotovili, da je šlo za približno 1,5 m globok in 0,5 m širok kup
pepela in črepinj. Prav zaradi teh najdb, ki so sedaj že zavržene oziroma izgubljene, S. Pahič
domneva, da je bilo tukaj rimskodobno plano grobišče z nekaj žganimi grobovi v žarah (Pahič
1985a, 226–227).
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74. GORENJE
Koordinate: x: 15.392704 y: 46.399322
Vrsta najdišča: cerkev sv. Kunigunde
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Kunigunde stoji v hribovitem naselju Gorenje nad Zrečami in se iz južno
oddaljenih Zreč rahlo dviguje. Pokopališka cerkev ima gotsko ladjo z zvonikom, dve kapeli,
ki sta si nasprotujoči, prezbiterij na vzhodu in zakristijo na severu. Baročni križni oboki
krasijo ladjo in kapele, medtem ko banjasti oboki s kapami dopolnjujejo prezbiterij. Cerkev
naj bi bila prvič omenjena leta 1391 (Stegenšek 1909, 101–104).
75. LOŠKA GORA
Koordinate: x: 15.371397 y: 46.391479
Vrsta najdišča: grad Lušperk
Datacija: srednji vek
Opis: grad Lušperk leži na desnem bregu Dravinje, na strmem griču, nad naseljem Loška
gora, severozahodno od Zreč. Grad Lušperk se prvič omenja leta 1279 v zvezi s Henrikom
Lušperškim, ki je izviral z gradu. Leta 1502 naj bi bil že opuščen. Poleg delno še vidnega
jarka je grad varovalo še danes 6 m visoko in 1,1 m debelo obzidje, ki je podrto zgolj na
jugozahodnem kraku. Na vrhu obzidja so ohranjeni sledovi tramov, ki so podpirale lesene
obrambne hodnike. Na dveh straneh zidu, ima še grad dva trapezasto oblikovana vhoda
(Stopar 1991, 75–76).
76. RESNIK
Koordinate: x: 15.353286 y: 46.425138
Vrsta najdišča: cerkev sv. Jakoba
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Jakoba leži v naselju Resnik, severovzhodno od cerkve sv. Lamberta iz
Skomarja (kat. št. 48). Cerkev ima gotski značaj. To se lepo vidi v ladji z banjastim obokom s
kapami in v prezbiteriju s peterostranim križnim obokom z ostroločnimi kapami.
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Na prezbiterij se z desne priključuje stolp z zakristijo v pritličju. Cerkev se prvič omenja v 16.
stoletju. Župnijska kronika je še poročala o kipu sv. Jakoba iz konca 15. stoletja, ki pa so ga
sežgali (Stegenšek 1909, 104–106).
77. ZLAKOVA
Koordinate: x: 15.395494 y: 46.383072
Vrsta najdišča: cerkev sv. Martina
Datacija: novi vek
Opis: cerkev sv. Martin leži na griču jugozahodno od naselja Zlakovo in severovzhodno od
Zreč. Sestavni deli cerkve so ladja, ki ima križne oboke, prezbiterij z vrezanimi kapami in
zvonik z zakristijo v pritličju. Dolžina notranjega dela cerkve je 19,5 m, širina pa približno 5,2
m. Cerkev je iz poznogotskega časa, saj to nakazuje najstarejši del cerkve, ki je vhod ob južni
strani (Stegenšek 1909, 89–90).
OBMOČJE OPLOTNICE
78. OPLOTNICA
Koordinate: x: 15.453583 y: 46.380034
Vrsta najdišča: naselbina?
Datacija: prazgodovina, bronasta doba, antika, srednji vek
Opis: na območju, ki leži vzhodno od ceste Dobriška vas–Oplotnica in v neposredni bližini
vile rustike (kat. št. 85), so v letu 2015 izvedli testni izkop in pri tem naleteli na 19
fragmentov keramike, ki so jo datirali v bronasto dobo (Merc 2015). Pred tem so v letu 2012
pri ekstenzivnem terenskem pregledu poleg 7 odlomkov prazgodovinske, 5 odlomkov
rimskodobne in 98 odlomkov poznosrednjeveške lončenine naleteli še na kos rimskodobnega
gradbenega materiala. Tako so na podlagi najdb potrdili kontinuirano poselitev oziroma rabo
prostora od prazgodovine do srednjega veka in podali možnost za obstoj naselbine (Bricelj et
al. 2012, 15, 21).
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79. OPLOTNICA
Koordinate: x: 15.444377 y: 46.387573
Vrsta najdišča: dvorec Oplotnica
Datacija: novi vek
Opis: dvorec Oplotnica leži v istoimenskem naselju, ki se razprostira severno od Slovenskih
Konjic, ob južnem pobočju Pohorja. Dvorec, ki je bil zgrajen v začetku 17. stoletja, je leta
1828 kupila in imela v lasti vse do konca zadnje vojne rodbina Windischgrätz. Enonadstropno
stavbo sestavljajo pravokoten tloris, večkrat predelan vhodni portal, stolpast rizalit in kapela,
ki je oblikovana v slogu zgodnjega baroka (Stopar 1991, 94–96).
80. KEBELJ
Koordinate: x: 15.455441 y: 46.410824
Vrsta najdišča: cerkev sv. Marjete
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Marjete leži vrh naselja Kebelj, severovzhodno od Oplotnice. Cerkev stoji na
enakem mestu, kjer je stala njena gotska predhodnica iz 13. stoletja. Od prvotne cerkve sta
ostala le še zvonik in del zidu ladje. Današnjo cerkev sestavljata še z marmornimi ploščami
položena in banjasto obokana ladja in prezbiterij. Poleg napisov z letnico 1729, dvema
kronogramoma za leti 1750 in oltarjem z letnico postavitve 1644, notranjost cerkve krasijo še
številne freske (Stegenšek 1909, 132–136).
81. KEBELJ
Koordinate: x: 15.450331 y: 46.413798
Vrsta najdišča: gradišče
Datacija: starejša železna doba
Opis: nad naseljem Kebelj, severovzhodno od Oplotnice, se nahaja gradišče iz starejše
železne dobe, ki je utrjeno s stožcem, vmesnim praznim prostorom in varovano z obrambnimi
jarki (Ciglenečki 1978, 484). Gradišče se nahaja zahodno od bližnjega gradu Kebelj (št. 82)
(Pahič 1975d, 307).
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82. KEBELJ
Koordinate: x: 15.451133 y: 46.414064
Vrsta najdišča: grad Kebelj
Datacija: srednji vek
Opis: grad Kebelj leži nad istoimenskim naseljem, severovzhodno od Oplotnice. Grad je bil
prvič neposredno omenjen leta 1294, slabih 200 let kasneje (1490) pa že zapuščen. Od nekoč
mogočne utrdbe so ostali le približno 3 m dolg in 80 cm širok zid ter do 2 m visok drugi zid,
ki se prislanja na prvega. Tloris gradu ni poznan, ker je grajski plato danes izravnan.
Dandanes so vidni še sledovi jarka, ki je delil notranji grad od predgradu (Stopar 1991, 55–
56).
83. KEBELJ
Koordinate: x: 15.457691 y: 46.410692
Vrsta najdišča: stolp, dvor
Datacija: srednji vek
Opis: stolp Kebelj (tudi dvor), ki leži pod istoimenskim naseljem, vzhodno od cerkve sv.
Marjete (kat. št. 80), se prvič omenja leta 1440, poslednjič pa leta 1502, ko naj bi bil že
opuščen. Streha, podi, stropi in predelne stene se niso ohranile, vendar je kljub temu stolp
ohranjen do svoje prvotne višine. Pravokotni tloris, velikosti 9 x 12 m in 1,5 m debel zid,
tvori pritličje in še dve dodatni etaži. V pritličje je nekdaj vodil vhod s stopnicami, vendar je
sedaj zasut. Medtem ko sta bila pritličje in prvo nadstropje predeljeni z lesenimi stenami, je
bil v drugem nadstropju ajželj (na zunanjem delu še ohranjene podporne konzole). Prav zaradi
teh značilnosti velja, da je kebeljski stolp najstarejši primer stolpastega dvora na Slovenskem
(Stopar 1991, 57–59).
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Slika 31: Pogled na stolp Kebelj (foto: A. Stegenšek 1909, tabela 40).
84. ČADRAM
Koordinate: x: 15.45416 y: 46.387107
Vrsta najdišča: cerkvi sv. Janeza Krstnika
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: v Čadramu sta nekoč stali dve cerkvi, vendar so leta 1937 staro cerkev sv. Janeza
Krstnika podrli. Stara cerkev je stala severovzhodno od današnje. Njeni začetki najverjetneje
segajo v 12. stoletje, ko so to zemljo dobili v last kartuzijani iz Žič in je njihov samostan
posvečen sv. Janezu Krstniku. Staro cerkev so sestavljali ladja z ravnim lesenim stropom,
poznogotski zvonik in v letu 1765 dozidan prezbiterij (Štus, Slatinek 1999, 78–79). V letu
1937 so pri podiranju stare cerkve naleteli na več rimskih kamnov različnih namembnosti
(kat. št. 86) (Pahič 1975d, 307). Današnja cerkev sv. Janeza Krstnika leži na zahodnem
predelu naselja Čadram, ki se nahaja vzhodno od Oplotnice, tik ob cestni povezavi Oplotnica–
Čadram. Cerkev je nastala šele v zadnjih letih 19. stoletja na pobudo župnika, ker je bila stara
cerkev premajhna. Nova cerkev je sestavljena iz ladje z zvonikom, dveh stranskih kapel,
prezbiterija z zakristijo in oratorijem. Njena notranjost, ki jo krasijo številne freske, slikana
okna, oltarji in starinski lestenec iz 18. stoletja, meri v dolžino 34 m (Stegenšek 1909, 107–
117).
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85. ČADRAM
Koordinate: x: 15.459931 y: 46.383031
Vrsta najdišča: vila rustika
Datacija: antika
Opis: južno od vasi Čadram, ki leži vzhodno od Oplotnice, so na območju Belega mesta (na
zahodni terase Čadramskega potoka) našli ostanke naselbine. Na podlagi najdb črnikaste
zemlje, črepinj, opek in kamenja so ostanke interpretirali kot najverjetnejšo antično vilo
rustiko. Nahajala naj bi se 250 m severno od bližnje rimske ceste Celeia–Poetovio (kat. št. 99)
(Pahič 1967, 87–88). Čeprav gre najverjetneje za podeželsko vilo, obstajajo dvomi, saj naj bi
po R. Knablovi trasi rimske ceste tukaj stal mansio Ragando, ki pa je najverjetneje bil v
Spodnjem Grušovju (kat. št. 43) (Pahič 1969b, 313).
86. ČADRAM
Koordinate: x: 15.459028 y: 46.389376
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: leta 1937 so pri podiranju stare cerkve sv. Janeza Krstnika v Čadramu naleteli na več
rimskih kamnov različne namembnosti (Pahič 1975d, 307). Poleg votivnega oltarja
posvečenega Termunam in kipu Jupitra, ki sta shranjena v Pokrajinskem muzeju Maribor, so
odkrili še obdelane kamne, ki so razpršeni po vasi in vzidani v obcestnem zidu. Fragment
nagrobnega napisa, ki je bil predelan v kropilnik in fragment sarkofaga sta neznano kje (Pahič
1977b, 13–73).
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Slika 32: Kip Jupitra, ki je bil odkrit v zidu stare župne cerkve (foto: S. Pahič 1969b, str. 333,
sl. 11).
87. LAČNA GORA
Koordinate: x: 15.452571 y: 46.396659
Vrsta najdišča: cerkev sv. Mohorja in Fortunata
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: verkev sv. Mohorja in Fortunata leži v naselju Lačna Gora, severno od Oplotnice.
Cerkev ima ladjo, zvonik, prezbiterij in zakristijo na južni strani. Cerkvi so konec 15. stoletja
dodali gotski slog v obliki obokom z rebresi in banjastih obokov z vrezanimi kapami. Ob
glavnem oltarju stojita kipa svetih Mohorja in Fortunata (Stegenšek 1909, 117–118).
88. UGOVEC
Koordinate: x: 15.480129 y: 46.385131
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika, pozni srednji vek
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Opis: ob ekstenzivnem terenskem pregledu v letu 2012 so južno od naselja Ugovec, ki leži
med naseljema Čadram in Gladomes, našli odlomek rimskodobne lončenine, kos
rimskodobnega gradbenega materiala in 20 odlomkov poznosrednjeveške lončenine (Bricelj
et al. 2012, 15).
89. BREZJE PRI OPLOTNICI
Koordinate: x: 15.42207 y: 46.378095
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: pozni srednji vek
Opis: južno od vasi Brezje pri Oplotnici (med naseljema Zlakova in Oplotnica) so v letu 2012
pri ekstenzivnem terenskem pregledu naleteli na 7 odlomkov poznosrednjeveške lončenine
(Bricelj et al. 2012, 15).
90. DOBRIŠKA VAS
Koordinate: x: 15.455854 y: 46.366626
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: prazgodovina, antika, pozni srednji vek
Opis: Ob cestni povezavi Pobrež–Oplotnica, skozi naselje Dobriška vas, ki leži južno od
nekdanje rimske cestne povezave Celeia–Poetovio (kat. št. 99), so leta 2012 ob ekstenzivnem
terenskem pregledu naleteli na 2 odlomka prazgodovinske, 4 odlomke rimskodobne in 14
odlomkov poznosrednjeveške lončenine (Bricelj et al. 2012, 16).
91. GORICA
Koordinate: x: 15.438591 y: 46.379695
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika, srednji vek
Opis: jugovzhodno pod naseljem Gorica pri Oplotnici, ob cestni povezavi Malahorna–
Oplotnica, so v letu 2012 pri ekstenzivnem terenskem pregledu naleteli na 5 odlomkov
rimskodobne in 28 odlomkov srednjeveške lončenine (Bricelj et al. 2012, 15).
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92. KORITNO
Koordinate: x: 15.427787 y: 46.40783
Vrsta najdišča: cerkev sv. Lenarta
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Lenarta leži severozahodno od vasi Koritno. Mimo cerkve poteka cesta
Koritno–Božje. Gotsko cerkev sestavljajo ladja, obokan prezbiterij in zvonik z zakristijo v
pritličju. Cerkev, ki je iz konca 14. oziroma začetka 15. stoletja, ima nastavke treh oltarjev iz
druge polovice 17. stoletja (Stegenšek 1909, 136–137).
93. KORITNO
Koordinate: x: 15.434976 y: 46.402356
Vrsta najdišča: cerkev sv. Miklavža
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Miklavža leži nad vasjo Koritno, severozahodno od Oplotnice. Cerkev poleg
prezbiterij in ladje, ki sta iz druge polovice 13. oziroma začetka 14. stoletja, sestavlja še
zvonik, ki je bil prizidan v 15. stoletju. Čeprav ima gotski značaj v glavni vratih in v obokih v
prezbiteriju, je bila prvič omenjena leta 1391 (Stegenšek 1909, 118–123). V cerkvi je bil
najden tudi antični nagrobnik, ki pa je po vsej verjetnosti izgubljen (Pahič 1975d, 307).
94. KORITNO
Koordinate: x: 15.430797 y: 46.39865
Vrsta najdišča: gradišče
Datacija: prazgodovina
Opis: gradišče se nahaja na ledini Na gradišču, severno nad Oplotnico oziroma natančneje
jugozahodno od vasi Koritno pri Oplotnici. Dandanes je na ledini viden le še rob, ki je
pozidan s suhim zidom. Zraven stoji kopast griček, ki ima izravnano površino (Pahič 1975d,
307). Griček je dolg 50 in širok 18 korakov (Stegenšek 1909, 131).
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95. KOVAŠKI VRH
Koordinate: x: 15.414256 y: 46.399447
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: v letu 1973 so pri urejanju gozdne ceste na grebenu v naselju Kovaški Vrh, ki se nahaja
med Koritnim in Bezovjem nad Zrečami, severovzhodno od Zreč, naleteli na antični
nagrobnik višine 70, širine 45 in debeline 12 cm. Nagrobnik z nalomljenim spodnjim delom
ima črke v velikosti od 4 do 5,4 cm, ki tvorijo nekatera keltska imena (Noibio, Courtula,
Adbugiounus). Nagrobnik je izdelan iz belega marmorja in je shranjen v župni cerkvi na
Gorenju pri Zrečah (Pahič 1977a, 74–91).

Slika 33: Nagrobnik s keltskimi imeni (foto: S. Pahič 1977, str. 80–81, sl. 5).
96. MALAHORNA
Koordinate: x: 15.434516 y: 46.373304
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: prazgodovina
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Opis: preluknjana prazgodovinska kladivasta sekira dolžine 15, širine 4,6 in debeline 4 cm je
bila najdena v naselju Malahorna (Lubšina-Tušek 1993, 31–158), ki se nahaja severovzhodno
od Slovenskih Konjic in jugozahodno od Oplotnice.

Slika 34: Skica preluknjane kladivaste sekire (foto: M. Lubšina-Tušek 1993, str. 157, tabela
26).
97. MALAHORNA
Koordinate: x: 15.42954 y: 46.379412
Vrsta najdišča: naselbina?
Datacija: prazgodovina, antika, pozni srednji vek
Opis: v Malahorni, naselju med jugozahodno oddaljenimi Konjicami in severovzhodno
oddaljeno Oplotnico, so leta 2012 v ekstenzivnem terenskem pregledu (severozahodno od
naselja, med potokoma Gračanica in Božjenica) poleg 2 odlomkov prazgodovinske, 5
odlomkov rimskodobne in 16 odlomkov poznosrednjeveške lončenine naleteli tudi na kos
rimskega gradbenega materiala. Tako so na podlagi najdb potrdili kontinuirano poselitev od
prazgodovine do srednjega veka in podali možnost za obstoj naselbine (Bricelj et al. 2012,
15).
98. MALAHORNA
Koordinate: x: 15.43107 y: 46.365721
Vrsta najdišča: cerkev sv. Barbare
Datacija: srednji vek, novi vek
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Opis: cerkev sv. Barbare leži na griču v naselju Bezina, južno nad Malahorno. Njeno
notranjost, ki je dolga 29,5 m, sestavljajo ladja, zvonik, zvezdnato obokan prezbiterij in
kasneje prizidana zakristija. Prav zaradi gradnje zakristije so morali odstraniti enega izmed
osmih podpornikov, ki podpirajo prezbiterij. Na enem izmed podpornikov so našli letnico
1452, ki označuje položitev temelja (Stegenšek 1909, 123–129).
99. MARKEČICA
Koordinate: x: 15.450818 y: 46.374242
Vrsta najdišča: ostanki ceste Celeia–Poetovio
Datacija: antika
Opis: ostanke rimske ceste Celeia–Poetovio so našli v naselju Markečica, južno od Oplotnice.
Cesta, ki je gramoznega nastanka in široka 2,5 m, poteka tudi 600 m po gozdu Partovec, v
smeri severovzhodno proti Straži pri Oplotnici (kat. št. 103). Kot pravi R. Knabl (1861), pa je
bila njena dolžina tri četrt ure pešpoti (Pahič 1988, 242–244).

Slika 35: Ostanek rimske ceste Celeia–Poetovio na relaciji Markečica–Straža (foto: S. Pahič,
1988, str. 243, sl. 57).
100. PRIHOVA
Koordinate: x: 15.487344 y: 46.372084
Vrsta najdišča: cerkev Marijinega varstva
102

Datacija: novi vek
Opis: cerkev Marijinega varstva je župnijska cerkev na Prihovi, naselju med severozahodnim
Raskovcem in jugovzhodnimi Prelogami. Cerkev, ki jo v notranjosti krasijo številke freske, je
dolga 31,3 m, široka pa približno 9 m. Cerkev sestavljajo dolga ladja, prezbiterij, zakristija na
severu in stolp z zvonikom na zahodu. Zvonik je bil prizidan h ladji približno 50 let po prvi
omembi (1504–1513). Cerkev oziroma natančneje stolp ima več napisov (6), med katerimi
izstopata dva z letnicama 1557 in 1562 (Stegenšek 1909, 142–147).
101. PRIHOVA
Koordinate: x: 15.486915 y: 46.371736
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: prazgodovina
Opis: južno od cerkve Marijinega varstva je bila odkrita preluknjana prazgodovinska
kladivasta sekira dolžine 18,8, širine 6,8 in debeline do 5 cm. Shranjena je v Pokrajinskem
muzeju Maribor (Lubšina-Tušek 1993, 31–158).

Slika 36: Skica preluknjane kladivaste sekire (foto: M. Lubšina-Tušek 1993, str. 157, tabela
26).
102. MODRIČ
Koordinate: x: 15.470555 y: 46.409949
Vrsta najdišča: svetišče
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Datacija: antika
Opis: v vasi Modrič, ki se nahaja severovzhodno od Oplotnice in vzhodno od Keblja, je F.
Ferk leta 1893 jugozahodno od vasi ob potoku odkril mitrej (Stegenšek 1909, 13). Leta 1921
je z deli nadaljeval B. Saria. Pri izkopavanjih je bilo odkrito nekaj kosov keramike in novec
Antonina Pija. Za to gradivo se ne ve, kje je (po vsej verjetnosti je izgubljeno). Iz območja
Modriča je tudi železna sulična ost, ki jo hrani Pokrajinski muzej Maribor (Pahič 1975d, 307).
Med ostalimi najdbami so tako tudi fragmenti kot celote votivnih plošč oltarjev posvečeni
bogu Mitri (Pahič 1977, 13–73).
103. STRAŽA PRI OPLOTNICI
Koordinate: x: 15.473638 y: 46.381987
Vrsta najdišča: ostanki ceste Celeia–Poetovio
Datacija: antika
Opis: pri Črešnarjevih 9, Straža pri Oplotnici, so ob gradnji hleva naleteli na ostanke rimske
ceste Celeia–Poetovio, ki je pot do Straže nadaljevala iz jugovzhodnega dela ceste v
Markečici (kat. št. 99) in je tukaj prečkala greben. Za tem se vsaka sled za njo izgubi (Pahič
1975d, 307).
OBMOČJE VITANJA
104. VITANJE
Koordinate: x: 15.2949 y: 46.3802
Vrsta najdišča: cesta Celeia–Virunum
Datacija: antika
Opis: skozi Vitanje, ki se nahaja severozahodno od Stranic in kjer poteka današnja cestna
povezava Stranice–Spodnji Dolič, je nekoč potekala rimska cesta Celeia–Virunum (Curk
1976b, 80). Ob tej cestni povezavi se naj bi po domnevah nahajal mutatio Upellae (Šašel
1975, 95).
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105. VITANJE
Koordinate: x: 15.29257 y: 46.37684
Vrsta najdišča: Stari grad
Datacija: srednji vek
Opis: Stari grad Vitanje leži na strmi skalni pečini jugovzhodno od cerkve Marije Pomočnice
na Hriberci (kat. št. 109). Čeprav tlorisna ploskev ni več povsem razvidna, je vidno, da so
nekoč bila poslopja prislonjena k obzidju. Grad, ki je imel tudi bergfrid s 2,5 m debelimi
zidovi, je romanske zasnove in je bil na eni strani naravno zavarovan s skalovjem. Medtem ko
se prvič omenja že leta 1130, je bil najverjetneje zapuščen v drugi polovici 16. stoletja (Stopar
1991, 153–156).

Slika 37: Ruševine Starega gradu Vitanje (splet 6)
106. VITANJE
Koordinate: x: 15.29296 y: 46.37912
Vrsta najdišča: Novi grad
Datacija: srednji vek, novi vek
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Opis: Novi grad Vitanje, ki se prvič omenja šele leta 1353 oziroma 1404, leži severno od
Starega gradu Vitanje (kat. št. 105). Grad so poleg obzidja varovala tudi utrjena obzidna vrata
in pas renesančnih utrdb z gotsko zasnovo v grajskem jedru.
Stanovanjski stolp, levi obrambni ter desni stolp s kapelo tvorijo ogrodje gradu, ki je opravljal
upravno-gospodarske funkcije vse do udara strele leta 1748, ki ga je uničila (Stopar 1991,
157–159).
107. VITANJE
Koordinate: x: 15.29407 y: 46.38178
Vrsta najdišča: dvorec
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: dvorec Vitanje stoji na istoimenskem trgu ob cestni povezavi Socka–Spodnji Dolič.
Dvorec, ki je bil že na začetku 15. stoletja krški škofijski urad, je od Novega gradu prevzel
upravno-gospodarske funkcije. Dvonadstropna stavba s strmo streho in traktom ima v tlorisu
obliko črke L. Poleg arkadnega stopnišče notranjost dvorca tvorijo še arkadni hodnik ter veža,
ki sta križno-grebenasto obokana in vhodni renesančni portal. Jedro stavbe je iz 16. stoletja
(Stopar 1991, 159–160).
108. VITANJE
Koordinate: x: 15.297469 y: 46.383947
Vrsta najdišča: cerkev sv. Petra in Pavla
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: župnijska cerkev sv. Petra in Pavla leži v naselju Vitanje ob cestni povezavi Socka–
Spodnji Dolič. Neogotsko cerkev sestavljajo široka in visoka pravokotna ladja z baročnima
kapelama, prezbiterijem, ki je sklenjen na treh straneh in se k ladji priključuje z vzhoda, visok
zvonik s piramidasto streho in zakristija na jugu. V notranjosti cerkve poleg rimskega
nagrobnega kamna z napisom (kat. št. 116) in marmornega nabiralnika z reliefom (kat. št.
110), najdemo freske iz 14. in 15. stoletja (Stopar 1979, 8–12).
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109. VITANJE
Koordinate: x: 15.297357 y: 46.382065
Vrsta najdišča: cerkev Marije Pomočnice na Hriberci
Datacija: novi vek
Opis: cerkev Marije Pomočnice stoji na dokaj položnem griču Hriberca, ki se nahaja nad
trgom v naselju Vitanje, južno od cerkve Sv. Petra in Pavla (kat. št. 108). Baročna cerkev, ki
je bila zgrajena med leti 1747 in 1754, ima pravokotno ladjo, polkrožno sklenjen prezbiterij,
leta 1812 pozidan zvonik in mlajšo zakristijo. Poleg oltarjev notranjost cerkve krasijo še
številne freske (Stopar 1979, 23–24).
110. VITANJE
Koordinate: x: 15.297469 y: 46.383947
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: antični marmorni nabiralnik z reliefom moškega v treh metopah se nahaja v cerkvi Sv.
Petra in Pavla (kat. št. 108) v Vitanju. Nabiralnik, ki je 63 cm visok in v premeru meri 45 cm,
je oblikovan kot steber. Najdišče kamna ni znano (Petru, Kolšek 1958/59, 34).
111. VITANJE
Koordinate: x: 15.2913 y: 46.3808
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: neolitik
Opis: na območju Vitanja sta bili najdeni neolitsko-eneolitski preluknjani kladivasti sekiri iz
tonalita dolžine 13,2, širine 5,8 in debeline 4,4 cm in iz bazalta dolžine 10, širine 5,5 in
debeline do 4,4 cm (Lubšina-Tušek 1993, 31–158). Točnejših podatkov o njuni lokaciji ni.
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Slika 38: Skica preluknjanih kladivastih sekir (foto: M. Lubšina-Tušek 1993, str. 158, tabela
27).
112. LJUBNICA
Koordinate: x: 15.333743 y: 46.381553
Vrsta najdišča: stolp Ljubnica
Datacija: pozni srednji vek
Opis: stolp Ljubnica leži na planoti sredi gozda, južno od hiše Ljubnica 27 in severno od
ceste Vitanje–Stranice. Stolp naj bi bil prvič omenjen leta 1404 v krškem urbarju, pa še to le z
omenjeno kmetijo pri stolpu. O zgodovini stolpa, katerega ostanki so vidni še danes, vemo
zgolj to, da je bil velik 7 x 9 m. Poleg približno 2 m debelega zidu je stolp varoval še danes
dobro viden obrambni jarek (Stopar 1991, 70).
113. HUDINJA
Koordinate: x: 15.317624 y: 46.403954
Vrsta najdišča: cerkev sv. Vida
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Vida leži severovzhodno od Vitanja v naselju Hudinja, že skoraj pod
vznožjem Pohorja. Cerkev, ki se prvič omenja leta 1542, sestavljajo ladja, zaokrožen kor
oziroma obokan prezbiterij in leta 1890 na novo zgrajeni zidan zvonik, ki je nadomestil
lesenega. Cerkev ima poleg glavnega in stranskega oltarja še štiri zvonove (Jakop 2000, 53–
55).
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114. HUDINJA
Koordinate: x: 15.317079 y: 46.403282
Vrsta najdišča: kamnolom
Datacija: antika
Opis: antični kamnolom marmorja je odkril F. Ferk v bližini cerkve sv. Vida (kat. št. 113) v
naselju Hudinja, severovzhodno nad Vitanjem (Bolta 1975b, 294).
115. HUDINJA
Koordinate: x: 15.296444 y: 46.397631
Vrsta najdišča: depo?
Datacija: bronasta doba
Opis: leta 1891 so v kamnolomu naselja Hudinja, severno od Vitanja, našli bronastodobni
depo, ki je vseboval eno bronasto plavutasto sekiro, masivno bronasto kladivo in zagozdo ali
dleto, ki pa je najverjetneje izgubljeno. Predpostavlja se, da so predmeti bili v redni uporabi in
da niso bili namerno zakopani, ampak jih je zasul plaz kamenja (Čerče, Šinkovec 1995, 196).
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Slika 39: Vsebina depoja, ki ga sestavljata bronasto kladivo (1) in bronasta plavutasta sekira
(2) (foto: Neva Trampuž-Orel et al. 1993, str. 163, sl. 3).
116. HUDINJA
Koordinate: x: 15.298676 y: 46.436076
Vrsta najdišča: grobišče
Datacija: antika
Opis: leta 1902 so pri Kušarjih v Hudinji 29, severozahodno od cerkve sv. Vida (kat. št. 113),
našli dve nagrobni plošči, ki sta sedaj vzidani v 80 m oddaljeni kapelici. V bližini je bil najden
tudi rimski nagrobnik, ki je bil prej vzidan v Večkovnikovi hiši v Hudinji 32, sedaj pa je v
steni cerkve sv. Petra in Pavla (kat. št. 108). Leta 1955 (Bolta 1975b, 294) je P. Petru v bližini
našel marmorni polsteber, ki je prav tako vzidan v kapelici, in uničen skeletni grob (pripada
spodaj omenjenemu grobišču). Plošči sta bili najdeni v območju do 4 m visoke gomile. S.
Pahič piše, da so pri preverjanju gomile ugotovili, da ni več razpoznavnih sledov o gomili, ker
so jo leta 1969 izravnali zaradi gradnje ceste. Zato so na severnem robu izvedli dva manjša
izkopa.
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V prvem je bilo le ruševinsko kamenje, grobni lonci in kos rdečega krožnika. V drugem
izkopu so naleteli na kupolasto obzidan grob, ki je vseboval črepinje in lončenino, a ne
kovinskih najdb. Tako so potrdili, da gre na tem območju za grobišče, ki so ga na podlagi
robov ustja datirali v pozno 2. in zgodnje 3. stoletje (Pahič 1984a, 227–231).
117. BREZEN
Koordinate: x: 15.288763 y: 46.384567
Vrsta najdišča: cerkev sv. Antona
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Antona leži vzhodno cerkve sv. Petra in Pavla (kat. št. 108) in zahodno od
naselja Brezen. Cerkev, ki je bila zgrajena v 15. stoletju, ima ladjo z ravnim stropom,
preobokan prezbiterij iz druge polovice 18. stoletja, zakristijo in zvonik iz leta 1890. Cerkev v
notranjosti poleg glavnega oltarja in štirih stranskih, krasita še dve kapeli (Jakop 2000, 50–
51).
OBMOČJE POLJČAN
118. POLJČANE
Koordinate: x: 15.583184 y: 46.303437
Vrsta najdišča: cerkev sv. Križa
Datacija: srednji vek, novi vek
Opis: cerkev sv. Križa leži v naselju Zgornje Poljčane, severovzhodno od hriba Ljubična ter
južno od naselja Poljčane. Romansko cerkev, ki je nastala v drugi polovici 12. stoletja,
sestavljajo ladja, na katero se z vzhodne strani priključuje kvadraten oltarni prostor in gotski
zvonik. Cerkev se leta 1429 omenja kot Marijina cerkev s stranskim oltarjem sv. Katarine. V
steni cerkve je vzidan del rimskega sarkofaga z reliefom (kat. št. 120). V cerkvi so našli tudi
žrtvenik iz 3. stoletja s srednjeveškim napisom (kat. št. 121) (Radovanovič et al. 2008, 82–
92).
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119. POLJČANE
Koordinate: x: 15.58159 y: 46.30282
Vrsta najdišča: ostanek ceste Celeia–Poetovio
Datacija: antika
Opis: skozi Poljčane, ki ležijo približno na sredi cestne povezave med naseljema Zbelovo na
zahodni in Makolami na vzhodni strani, je nekoč potekala rimska cesta Celeia–Poetovio
(Pahič 1975e, 308).
120. POLJČANE
Koordinate: x: 15.58363 y: 46.30337
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika, srednji vek
Opis: v steni župne cerkve sv. Križa (kat. št. 118), kjer je sedaj tudi shranjen, se nahaja rimski
votivni oltar, ki je bil posvečen bogu Mitri. Njegova prvotna lokacija ni znana (Pahič 1977b,
13–73). Oltar, ki je iz 3. stoletja, ima na zadnji strani kamna srednjeveški napis o nekem
Iringu. Po obliki črk lahko napis datiramo v 12. stoletje (Radovanovič et al. 2008, 84).
121. POLJČANE
Koordinate: x: 15.58278 y: 46.30377
Vrsta najdišča: posamična najdba
Datacija: antika
Opis: v steni cerkve sv. Križa (kat. št. 118) so našli vzidan del rimskega sarkofaga z reliefom.
Na reliefu sta upodobljena dva moška v togah. Dimenzije ni mogoče določiti, saj manjkata
dve tretjini kamna. Najverjetneje je bil uporabljen kot prednji del sarkofaga (Radovanovič et
al. 2008, 19–20).
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Slika 40: Del rimskega sarkofaga z reliefom (foto: S. Pahič 1977b, str. 48–49, sl. 32).
122. BELA PRI POLJČANAH
Koordinate: x: 15.57966 y: 46.300909
Vrsta najdišča: depo
Datacija: prazgodovina, bronasta doba
Opis: depo v Zgornjih Poljčanih naj bi našli v soteski potoka Bela, ki se nahaja južno od
Poljčan. Točnejših podatkov o lokacije ni (Čerče, Turk 1996, 11). Leta 1888 je Narodni muzej
na Dunaju pridobil iz zasebne zbirke nekaj bronastih predmetov. Ker je dokumentacija
nejasna in pomanjkljiva, je težko reči, kaj točno je bilo v depoju. Vendar dunajski muzej
poleg petih različnih bronastih sekir in fragmenta bronastega rezila meča, hrani še 5
srednjeveških buzdovanov in dva fragmenta deformirane žice, ki pa ni nujno, da so pripadali
depoju (Čerče, Šinkovec 1995, 131–132). Iz območja Bele naj bi bilo tudi kamnito kladivo, ki
je sedaj shranjeno v Pokrajinskem muzeju Maribor (Pahič 1975e, 308).
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Slika 41: Vsa arheološka najdišča Dravinjske doline z ostanki cestnih povezav (avtor karte
Davorin Kračun).
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10.2

PRILOGA 2

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo, ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Slovenske Konjice, 30. 9. 2019

Davorin Kračun
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10.3

PRILOGA 3

Izjava kandidata
Spodaj podpisani/a ________________________________________ izjavljam, da je
besedilo diplomskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in dovoljujem/ne
dovoljujem (ustrezno obkrožiti) objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum:
Podpis kandidata/kandidatke:
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