
Kaj je
Iron-Age-Danube?

Projekt »Iron-Age-Danube« je del evropskega 
transnacionalnega programa Podonavje. Združuje 
enajst projektnih in osem pridruženih partnerjev iz 
Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije.

S projektom spodbujamo raziskovanje, varstvo in 
trajnostno rabo najpomembnejših železnodobnih 
mikroregij v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, 
Madžarskem in Slovaškem.
S pomočjo arheoloških taborov omogočamo razvoj 
in povezovanje novih raziskovalnih metod ter 
promocijo in spodbujanje turističnega potenciala 
železnodobne kulturne dediščine.

V letu 2018 poteka arheološki tabor v Sloveniji 
med marcem in junijem, septembra pa na 
Madžarskem.

Program sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ERDE), Instrument za predpristopno pomoč (IPA) in Evropski 
sosedski instrument (ENI).
ERDE: 2169200, IPA: 0, ENI: 0, DTP1-1248-2.2     www.interreg-danube.eu/approved-projects/iron-age-danube

 Arheološki tabor
Slovenija 2018 - Dolenjska

IRON-AGE-DANUBE

Kontakt in informacije

ana.inkret@zvkds.si
manca.vinazza@ff.uni-lj.si

Sledite nam! 

3D model kamnitega zidu s Cvingerja pri 
Dolenjskih Toplicah.

Arheološki tabor Slovenija 2018 na 
Dolenjskem

Torek, 20. marec in četrtek, 29. marec 2018
Dan odprtih vrat na arheološkem najdišču Cvinger 

pri Dolenjskih Toplicah.
Ogled raziskav Filozofske fakultete in Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije ter strokovno 
vodstvo po najdišču. Vodi doc. dr. Matija Črešnar. 

Zbirno mesto pred Osnovno šolo Dolenjske Toplice 
(Pionirska cesta 35, Dolenjske Toplice) ob 10. in 14. 

uri.

April 2018
(T)ura železne dobe - najdišče Cvinger.

Raziskovalna delavnica na arheološkem najdišču, 
namenjena osnovnošolcem.

Več informacij za zunanje skupine: 
ana.inkret@zvkds.si.

Zbirno mesto: OŠ Dolenjske Toplice ob 10. uri. 

Četrtek, 12. april 2018
Otvoritev vitrine meseca

Cvinger in železnodobno železarstvo.
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta 

Univerze v Ljubljani (Zavetiška 5, Ljubljana) ob 12. 
uri.



Starejša železna doba

V Srednji Evropi starejšo železno 
dobo povezujemo s pojmom 
halštatske kulture, poimenovane po 
najdišču Hallstatt v današnji Zgornji 
Avstriji. Gre za obdobje med koncem 
9. in 5. stoletjem pr. n. št., ki se na 
Dolenjskem nadaljuje vse do konca 
4. stoletja pr. n. št., ko je železo 
postalo prevladujoča surovina za 
izdelavo orodja in orožja. Prostor od 
današnje vzhodne Francije do 
Karpatske kotline in Podonavja si je v 
tem času delil nekatere kulturne 
pojave, značilne za to obdobje. Med 
njimi so utrjene višinske naselbine, 
gomilna grobišča, sorodna 
materialna kultura, intenzivni 
trgovski stiki in poudarjena 
razslojenost družbe.

Na območju današnje Slovenije so se 
v starejši železni dobi izoblikovale 
kulturne skupine, ki se prostorsko do 
neke mere ujemajo s pokrajinsko 
razdelitvijo. Med njimi si posebno 
pozornost zasluži Dolenjska. Njen 
vzpon pripisujemo tudi obilici 
železove rude in spretnosti tedanjih 
obrtnikov, ki so iz nje pridobivali železo. Prav 
Cvinger pri Dolenjskih Toplicah je eno 
najpomembnejših železarskih središč Dolenjske 
tistega časa.

Arheološko najdišče Cvinger

Najdiščni kompleks na Cvingerju sestavljajo utrjena 
naselbina na vrhu vzpetine, obsežno železarsko- 
talilniško območje na ledini Branževec na južnem 
pobočju in tri gomilna grobišča, ki se nadaljujejo do 
vznožja hriba. Lega naselbine omogoča nadzor nad 
potmi med zgornjo dolino Krke in Belo krajino, 
pomen naselbine pa poudarjajo bogati pridatki iz 
grobov tamkajšnjega prebivalstva, na čelu z 
znamenito figuralno okrašeno situlo. 

Grobišča in naselbino na Cvingerju 
sta konec 19. stoletja prva raziskovala 
J. Pečnik in J. Szombathy. V 30. letih 
20. stoletja je na gradišču izkopaval 
tudi W. Schmid, v 80. letih pa so 
sledila sistematična izkopavanja 
takratnega Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine iz 
Novega mesta pod vodstvom B. 
Križa. V sklopu teh raziskav so 
pojasnili razvoj utrdbenega sistema 
in dokazali obstoj talilniškega obrata, 
njegov obseg pa so osvetlile 
geofizikalne raziskave v 90. letih. V 
tem času je bila na Cvingerju 
vzpostavljena tudi ena prvih 
arheoloških poti v Sloveniji. 

V zadnjih letih Cvinger z bližjo 
okolico z najsodobnejšimi metodami 
in pristopi raziskuje združena ekipa 
Univerze v Ljubljani (Filozofska 
fakulteta, Oddelek za arheologijo) in 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. Z laserskim skeniranjem iz 
zraka, geofizikalnimi raziskavami in 
usmerjenimi izkopavanji smo doslej 
med drugim raziskovali stare 
ugreznjene poti, ki so povezovale 
posamezne dele te arheološke 

krajine,  utrjen dohodni koridor pred vhodom v 
naselbino, talilne peči z iztokom za žlindro na 
južnem delu talilniškega območja in ostanke 
kovaške obrti v naselbini. Raziskovalnih vprašanj 
nam še zdaleč ni zmanjkalo, tako da si obetamo še 
veliko novih dognanj.  

5 cm

Železova žlindra (odpad pri 
predelavi železove rude) z 

najdišča Cvinger. 

Arheološko najdišče Cvinger  pri Dolenjskih Toplicah 
na posnetku laserskega skeniranja iz zraka. 

    Legenda:
       naselbina
      utrjena dostopna pot 
      železarsko območje    
      gomilno grobišče    
      ugreznjene poti    


