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BRONASTA DOBA  

2300–800 let pred našim štetjem       

dr. Neva Trampuž Orel, kustosinja za prazgodovino 

Vir: Tomaž Nabergoj (ur.): Stopinje v preteklost. Zakladi iz zbirk Narodnega muzeja Slovenije, 
Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2006.  
 
 
 

Izdelava kamnitih orodij je postopoma zamrla šele z nastopom bronaste dobe (med 2300 in 800 pr. n. št.). 

Odkritje prve namerne zlitine, brona, se pripisuje kulturam na območju med Prednjo Azijo in Vzhodnim 

Sredozemljem okrog 3000 pr. n. št. Spoznanje, ki je privedlo do zamenjave do tedaj najpogosteje 

uporabljanih surovin kremena in bakra s kositrnim bronom, je bilo tehnološke narave. Baker se je zaradi 

dodanega kositra talil pri nižji temperaturi, nastalo zlitino pa je bilo lažje ulivati od čistega bakra. Bron je bil 

tudi bistveno trši, po hladnem preoblikovanju po trdoti celo podoben jeklu. V srednji Evropi se je pojavil že 

konec 3. tisočletja pr. n. št. Potreba po novi kovini je razmeroma hitro postala vsesplošna. V Evropi se je 

tedaj po vzoru sredozemskih visokih kultur prvič razvila družbena elita. Njeni pripadniki so nadzorovali 

pridobivanje in posredovanje kovine. Prepoznati jih je mogoče v pokopih pod monumentalnimi gomilami, v 

katerih so jih tudi po smrti spremljali prestižni osebni predmeti, največkrat simbolnega pomena – bronasti 

meči, bodala in sekire, ki so ponazarjali njihov pomemben družbeni položaj 

 

Slovensko ozemlje je bilo v zgodnji in srednji bronasti dobi skromno poseljeno. Naselja, znana predvsem iz 

severovzhodnega dela ozemlja, so bila vaškega značaja z gručasto razporejenimi stavbami, kot je bila 

naselbina v Olorisu pri Dolnjem Lakošu v Prekmurju. Način gradnje bivališč in naselbinska kultura sta bila 

podobna tisti v zahodni Panoniji. Vplivi sredozemskih kultur in množično širjenje nove kovine še niso segli do 

naših krajev, bronasti predmeti so bili redki. Izjeme so maloštevilni meči zgodnjih vrst polnoročajnih mečev in 

tistih z ročajno ploščo, ki vsi izvirajo iz osrednje Slovenije. Meči so nastopili v Evropi kot glavno napadalno 

orožje na prehodu iz zgodnje v srednjo bronasto dobo, v 16. in 15. stoletju pr. n. št. Naši meči (kot tudi večina 

drugega maloštevilnega orožja tega časa) so bili odkriti kot posamične, zelo pogosto vodne najdbe. Po obliki, 

še bolj pa glede na zelo natančno in zapleteno vrezan geometrijski okras so unikati, v katere je bilo 

vloženega izjemno veliko mojstrskega znanja. 

 

Zanesljivo pa se je podoba spremenila v pozni bronasti dobi, med 13. in 9. stoletjem pr. n. št. 

Povečalo se je število prebivalcev, zelo verjetno zaradi priseljevanja. Nove naselbine so nastale predvsem v 

vzhodnih nižinskih delih Podravja in Posavja, nekaj je znanih tudi iz notranjosti (Dragomelj pri Ljubljani). 

Razlikovale so se po novih dejavnostih, kakršni sta bili trgovina in rokodelstvo, predvsem metalurška obrt 

(Ormož, Rogoza pri Mariboru). Na vzhodu so se pojavila tudi velika grobišča z žarami, v katerih je bil 

shranjen pepel sežganih pokojnikov (Ruše, Pobrežje v Mariboru, Dobova). Obred sežiganja so priseljenci 

najverjetneje prinesli k nam iz Podonavja, kjer so posebne predstave o breztelesnem posmrtnem življenju  
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obstajale že prej. V pozni bronasti dobi se je obred sežiganja pokojnikov skupaj s prostranimi žarnimi 

grobišči razširil po vsej Evropi, zato govorimo o kulturi žarnih grobišč. Obenem se je tedaj povsod, kakor tudi 

pri nas, razširil obred odlaganja kovinskih predmetov v obliki zakladnih najdb ali depojev. Predmete so 

posamič ali v skupinah odlagali v zemljo ali vodo, navadno na samotnih, odročnih krajih. Po zdaj 

prevladujočem mnenju, ki je naklonjeno religioznemu, in ne posvetnemu razlogu za nastanek depojev, so bili 

to obredni darovi, ki so spremljali pogrebne in druge verske obrede, izvajane po pravilih takratnih 

verovanjskih predstav.  

 

V prvih stoletjih pozne bronaste dobe (13.–12. stoletje pr. n. št.) so bila pravila pri sestavi depojev v naših 

krajih najbolj podobna tistim v panonsko-podonavskem svetu. Sestavljeni so bili iz skupin istovrstnih 

predmetov – srpov, sekir, sulic, mečev, bodal in nožev, včasih ženskega nakita in bakrenih polizdelkov – 

celih in razlomljenih pogač. V Sloveniji poznamo takih depojev več kot deset. Predmeti v njih so po obliki 

podobni tistim, ki se nahajajo v številnih drugih depojih na večjem območju med Panonijo, avstrijsko 

Štajersko in Furlanijo. Zanimivo je, da jih razen podobne oblike družijo tudi podobno raznovrstne zlitine bakra 

s kositrom, namenjene različni uporabi predmetov. Izdelki kažejo na izkušene livarje, ki so poznali mehanske 

lastnosti brona. Njihovo znanje je verjetno izviralo iz metalurških delavnic Karpatske kotline. Za delavnice na 

slovenskem prostoru do sedaj nimamo dovolj dokazov. Razprostranjenost podobnih izdelkov in metalurškega 

znanja skupaj s podobnim načinom deponiranja in prevzetim sežigom pokojnikov kaže, da so bile domače 

družbene skupine tedaj tesneje navezane na panonsko-podonavski prostor, morda v okviru širše skupnosti 

na prostoru med severnim Jadranom, Vzhodnimi Alpami in zahodno Madžarsko.  

 

Razmere so se pričele spreminjati na prehodu v 1. tisočletje pr. n. št., ko je mogoče slediti naraščajočim 

vplivom sredozemskih dežel v južnih predelih srednje Evrope. Krizne družbene in gospodarske razmere v 

Egeji in na Bližnjem Vzhodu, ki so nastale že v 12. stoletju, so silile tamkajšnje prebivalce v iskanje novih 

tržišč in surovinskih področij. Sredozemski rudosledci so se najprej obrnili proti bližnjim bogatim rudnim 

področjem z bakrom pa tudi svincem na Italskem polotoku, v Vzhodnih Alpah in na zahodnem Balkanu.  

 

Od skupnosti na slovenskem ozemlju so prve prišle v stik s sredozemskimi vplivi tiste iz zahodnih predelov (v 

Posočju, na Krasu). Tu čez so verjetno vodile nekatere izmed najbližjih poti, po katerih so tuji kovinarji 

prodirali iz jadranskega zaledja proti osrčju rudonosnih Vzhodnih Alp. Na spremenjene razmere kažejo novi 

surovinski depoji z metalurškim značajem, ki se pojavljajo v zahodni in osrednji Sloveniji od konca 11. pa vse 

do 9. stoletja. V njih so bili odloženi predvsem polizdelki – pogače, v kalup odliti ingoti, deli sekir. Novi depoji, 

ki se jim je pridružilo nekaj podobnih tudi v Furlaniji, kažejo na povečano metalurško in trgovsko dejavnost na 

tem območju. Pomembna je nova oblika ingotov, podobna cepinu, ki spominja na domnevna rudarska orodja 

iz vzhodnega Sredozemlja. Ingote te vrste najdemo razen v Sloveniji tudi v alpskem območju Francije in 

Švice, v italskem prostoru, pa tudi na obrobju Panonske nižine. Njihova oblika in razširjenost opominjata na 

izvorne povezave alpskega območja (vključno s slovenskim delom) in italskega polotoka s trgovci in 

rudosledci iz vzhodnosredozemskega okolja.  
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Ingoti iz severnojadranskega zaledja pa kažejo tudi konkretne gospodarske povezave teh krajev z Vzhodnimi 

Alpami. Njihov baker je mogoče uvrstiti med rude, za katere se je uveljavil izraz Fahlerz, bakrova medlica. 

Pogosto uporabo bakrove medlice od 11. stoletja pr. n. št. naprej kažejo tudi izdelki iz drugih delov osrednje 

in vzhodne Evrope. Njen glavni vir v bronasti dobi so bila bakrova rudišča na severnem Tirolskem in v Nizkih 

Turah, v geološkem območju Grauwacken (sl. 26). Ker ni zanesljivih dokazov za takšna rudišča v Sloveniji, je 

zelo verjetno, da so od tam tovorili novo kovino tudi k nam. Ingoti iz bakrove medlice, najdeni v Furlaniji, 

Sloveniji ter na Hrvaškem kažejo na pravcato mrežo trgovskih povezav med vzhodnoalpskimi rudišči in 

metalurškimi delavnicami v zaledju severnega Jadrana ter na panonskem robu, ki je potekala čez ozemlje 

Slovenije v začetku 1. tisočletja pr. n. št.  
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Depo bronastih predmetov iz Jurke vasi, 12. stoletje pr. n. št. 


