
DOBA KOVIN

PRAZGODOVINA



PREJŠNJO URO SI SPOZNAL KAMENO DOBO V 

PRAZGODOVINI. 

DOBA KOVIN SE JE ZAČELA PRED PRIBLIŽNO 

5000 LETI IN JO DELIMO

NA TRI OBDOBJA:

- BAKRENO DOBO 

- BRONASTO DOBO   

- ŽELEZNO DOBO



PRED KAKŠNIMI PET TISOČ LETI JE V NAŠE KRAJE 
PRIROMALA PRVA KOVINA – BAKER. LJUDJE SO SE GA 
NAUČILI TALITI IN VLIVATI V KALUPE.

http://gis.si/egw/ZOS_T03_P03/

Oglej si

http://www.gis.si/egw/ZOS_T03_P03/img/slika1.jpg
http://gis.si/egw/ZOS_T03_P03/


Tako so izdelovali sekire, motike in druge predmete



KER JE BIL BAKER REDEK, PA TUDI NEKOLIKO PREMEHAK, JE 
ŠE VEDNO PREVLADOVALO ORODJE IN OROŽJE IZ KAMNA.



ŽIVLJENJE LJUDI

Ljudje so še vedno živeli v 

manjših naselbinah –

vaseh in se ukvarjali s 

poljedelstvom in živinorejo. 

Svoje umrle so začeli 

pokopavati izven naselja na 

posebej urejenih mestih –

pokopališčih. 



V tem času se pojavi nova dejavnost – obrt. Moški so 

izdelovali lončene posode, predelovali usnje, 

izdelovali predmete iz lesa in bakra, ženske pa so 

predle volno in tkale na preprostih statvah.



Daleč najpomembnejša je najdba lesenega kolesa z osjo, za 

katerega so znanstveniki ugotovili, da je staro več kot 5000 let in 

je najstarejše na svetu. Kolo meri v premeru 72 cm, je debelo 5 

cm in se proti obodu tanjša. Narejeno je bilo iz treh lesenih desk, 

povezanih s štirimi prečnimi letvami. Poleg kolesa so našli še 

odlično prilegajočo se os. Vse skupaj je pripadalo dvokolesnem 

vozu, ki ga je verjetno vlekel par volov.

Najstarejše kolo na svetu

Kolo z osjo



KOLIŠČARJI ALI MOSTIŠČARJI

Ljubljansko barje je nekoč prekrivalo 

plitvo jezero, ki se je sčasoma 

spremenilo v močvirje. V petem 

tisočletju pr. n. št. so se tja zatekli prvi 

poljedelci, ki so na poplavnih ravnicah 

začeli graditi hiše na lesenih kolih 

zabitih v zemljo – kolišča. Na barju so 

do sedaj našli ostanke okoli 40 takšnih 

naselbin iz različnih obdobij. Arheologi 

so na teh mestih našli različne 

predmete: kamnite sekire, motike, srpe, 

kopače, kalupe za vlivanje bakra in 

uteži za ribiške mreže, lesene čolne –

drevake, vesla, pasti za živali in predilna 

vretenca, bakrene trnke, rožene 

harpune in glavnike ter različno lončeno 

posodo in tkalske uteži.

https://www.youtube.com/watch?v=m_3uXA

pIH1o

Oglej si me

https://www.youtube.com/watch?v=m_3uXApIH1o


KOLIŠČA

Na poplavnem zemljišču barja so 
mostiščarji najprej zabili kole -
pilote globoko v blatno zemljo. 
Kole so povezali s prečnimi 
gredami ter vse skupaj tlakovali z 
oblicami (poleni). Tako so dobili 
neke vrste ploščad, na kateri so 
zgradili hiše. Tako so bili varni 
pred rednimi poplavami. Hiše so 
bile zgrajene iz lesenih tramov, 
stene so bile spletene iz šibja ter 
ometane z blatom ali glino, strehe 
pa so bile pokrite z lubjem ali s 
slamo.



LJUDJE ŽIVIJO V 

MANJŠIH NASELBINAH. 

UKVARJAJO SE S 

POLJEDELSTVOM IN 

ŽIVINOREJO. SVOJE 

MRTVE POKOPLJEJO 

ZUNAJ NASELBIN –

pokopališča.

KAMENA DOBA SE 

ZAKLJUČI Z ODKRITJEM 

BAKRA, KI GA LJUDJE 

TALIJO, ZLIVAJO V KALUPE 

IN IZ NJEGA IZDELUJEJO 

DELE ORODJA IN OROŽJA. 

KER JE MEHEK, SE ŠE 

VEDNO UPORABLJA 

KAMEN.

ZAPIS V ZVEZEK 

BAKRENA DOBA

POJAVI SE OBRT. MOŠKI SE 

UKVARJAJO Z 

LONČARSTVOM, 

IZDELOVANJEM LESENIH IN 

BAKRENIH IZDELKOV IN 

USNJARSTVOM. ŽENSKE 

ŠIVAJO, PLETEJO IN TKEJO.  

KLIKNI NA OBRT.

POMEMBNE NAJDBE V 

SLOVENIJI:

KOLO,

MOSTIŠČARJI ALI 

KOLIŠČARJI NA 

LJUBLJANSKEM BARJU

Klikni na rdeče besede

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/gospodarstvo/obrt.html
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/najstarejse-kolo-z-osjo-na-svetu
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/di/jurkovic/Moje_mesto/Cas.htm


BRONASTA DOBA

Bronasto dobo je 

zaznamovala 

iznajdba brona – zlitine 

dveh kovin: bakra in 

kositra, ki je dokončno 

izpodrinila kamnito orodje 

in orožje. 

Poglej si 

http://egradiva.gis.si/web/7.-razred-zgodovina/prazgodovina?p_p_id=ZOS_T03_P04_WAR_ZOS_T03_P04portlet_INSTANCE_yJ22&p_p_state=maximized


Iz brona so ljudje izdelovali sekire, srpe, nože, ščite, 

meče, čelade in celo nakit.



Iz nižin so se preselili na vrhove hribov ali njihova 

pobočja, kjer so gradili prva utrjena naselja – gradišča



SVOJA NASELJA SO SPRVA OBDAJALI Z LESENIMI OGRAJAMI IZ 
BRUN – PALISADAMI, KI SO JIH KASNEJE ZAMENJALA KAMNITA 
OBZIDJA.



MENJALNA TRGOVINA

V tem obdobju se pojavi 

nova dejavnost – menjalna 

trgovina. Sposobnejši 

posamezniki so začeli 

kopičiti svoje bogastvo in s 

tem pridobivati boljši 

položaj v družbi. Tako so 

nastale prve premoženjske 

in družbene razlike med 

ljudmi.



ŽARE

Proti koncu te dobe se je 

podnebje otoplilo, kar je 

prineslo boljše pridelke, 

torej več hrane za ljudi. 

Njihovo število se je zato 

zelo povečalo. Pokojnike so 

začeli zažigati na grmadah 

ter njihov pepel spravljati v 

posebne posode – žare.

http://www.youtube.com/watch?v=s1t47CpzDQI&feature=related


HIŠA NA PETIH KOLIH

Na pomolu ob sotočju Idrijce in Soče 
so arheologi izkopali ostanke hiše, ki 
je slonela na petih kolih, štirih vogalnih 
in enem osrednjem, ki je bil višji od 
ostalih. Vkopani so bili v zemljo ter 
utrjeni s kamenjem. Tla so bila 
dvignjena nad zemljo in narejena iz 
zloženih desk. Stene so bile narejene 
iz prepletenega šibja ter ometane z 
blatom. Stožčasta streha je bila 
pokrita s slamo. Tako so bili njeni 
prebivalci varni pred vremenom in 
poplavami. V hiši so našli ostanke 
lončene posode. Vse najdbe so stare 
več kot 3000 let.



NASELBINA IZ BRONASTE DOBE
Naselbina iz bronaste dobe na območju Ormoža 
je imela skoraj enako zasnovo in obseg kot 
današnje mesto. Na visoki terasi nad reko 
Dravo so takratni prebivalci zgradili utrjeno 
naselbino in jo obdali z obrambnimi nasipi in 
jarki. Zemljo v nasipu so utrdili z lesom. V 
samem mestu so imeli dve glavni ulici, ki sta se 
pravokotno križali, tlakovani s z lesenimi 
oblicami. Lesene hiše so bile na gosto 
posejane, imele so po dva prostora. Tla so bila 
kar iz nabite ilovice, stene iz prepletenega šibja 
ometanega z ilovico, strehe pa iz slame ali ruše. 
Zunaj hiš so se nahajala številna ognjišča, 
zbiralniki za vodo in velikanske glinene posode 
za shranjevanje živil, vkopane v zemljo. Takratni 
prebivalci so gojili ovce, koze, svinje, konje in 
govedo. Svoje mrtve so sežigali in pokopavali na 
pokopališču izven mesta. Na območju naselbine 
so našli ostanke lončene posode, kamnito 
orodje, ribiški pribor, živalske kosti in celo 
otroške igrače: majhne lončene posodice in 
ropotuljice.



Ljudje utrjujejo svoja 

naselja. Sprva z lesenimi 

ograjami – palisadami, 

kasneje gradijo kamnita 

obzidja. Utrjenim naseljem 

pravimo GRADIŠČA- Mrtve 

začnejo sežigati in jih 

spravljati v posebne posode 

– žare. Pojavi se menjalna 

trgovina. 

ZAPIS V ZVEZEK

Bakrena doba se zaključi z 

znajdbo brona – zlitine dveh 

kovin: bakra in kositra, ki je 

dokončno izpodrinila kamnito 

orodje in orožje. Iz brona so 

ljudje izdelovali sekire, srpe, 

nože, ščite, meče, čelade in 

celo nakit.

BRONASTA DOBA 

NAJDBE V SLOVENIJI:

Hiša na petih kolih

Naselbina iz bronaste

dobe v Ormožu



ŽELEZNA DOBA

Železna doba se je pri nas začela okoli leta 800 pr. n. št., ko 

je železno orožje in orodje začelo izpodrivati bronasto. Iz tega obdobja so 

se nam ohranila prva imena ljudstev: Iliri, Veneti, Dalmati in drugi.

http://www.gis.si/egw/ZOS_T03_P05/img/slika16.jpg


Ljudje so še vedno živeli v gradiščih, ki so postajala 

večja, številnejša in bolj utrjena. Lesene palisade 

okoli njih so zamenjala močna kamnita obzidja.



V mlajši železni dobi so se po vsej Evropi razširili 

Kelti.



To je bilo napredno ljudstvo, ki se je ukvarjalo s 

poljedelstvom, trgovino, obrtjo in rudarstvom. Zemljo 

so obdelovali z ralom, poznali in kovali so denar ter 

ustanavljali prve mestne naselbine. Kelti niso bili 

enotno ljudstvo, zato so živeli v številnih, med seboj 

neodvisnih državah. Na naših tleh so ustanovili 

noriško kraljestvo.



Za železno dobo so značilne tudi gomile, grobišča v 

obliki pravilnih okroglih gričkov, nastalih z nasipanjem 

zemlje. V takšnih gomilah so ljudje pokopavali svoje 

mrtve, bodisi v žarah bodisi skeletno.

http://www.gis.si/egw/ZOS_T03_P05/img/slika17.jpg


V okolici Novega mesta, na Kapiteljski njivi, so v tridesetih gomilah 

arheologi našli več kot sedemsto grobov, od katerih izstopajo grobovi 

tamkajšnjih knezov in kneginj. V moških grobovih so našli konjsko 

opremo, bronaste meče, ščite, čelade in pasne sponke, železne 

posode, posode s hrano in številne druge predmete. V ženskih 

grobovih so našli ogrlice iz stekla in jantarja, zapestnice in 

nanožnice iz brona, svinca in železa ter lasne obročke in uhane, 

izdelane iz brona in zlata. V teh grobovih so našli tudi nekaj obrednih 

bronastih veder – situl.





VAŠKA SITULA

Na prostoru železnodobnega gradišča pri Vačah so 
našli devetnajst hiš pravokotne oblike, ki so imele 
tla iz steptane ilovice, stene iz manjših brun ter 
slamnate ali lesene strehe. Imele so en ali dva 
prostora, pri nekaterih se je ognjišče nahajalo 
znotraj, pri drugih zunaj hiše. V hišah so našli 
koščke kuhinjskih posod iz gline, glinena vretenca 
in uteži za statve ter predmete iz brona, železa, 
kosti, roževine in kamna, kot so sponke, igle, 
zapestnice, šivanke, bronaste posode, šila, kamniti 
brusi in drugo. Med vsemi izstopa kovačnica, ki so 
jo arheologi spoznali po velikih količinah železove in 
bronaste žlindre (to je tisto, kar ostane po taljenju 
kovine.), talilnem lončku, keramičnem podstavku za 
posodo in drugih železnih in bronastih predmetih.



V grobovih veljakov v okolici naselbine so arheologi 

poleg drugih predmetov našli štiri bronasta obredna 

vedra – situle. Ta vedra niso bila v vsakdanji uporabi, 

ampak so iz njih pri svečanostih z zajemalkami stregli 

pijačo. Najbolj znana prikazuje na reliefu prizore z ene 

takšnih svečanosti.



ZAPIS V ZVEZEK

ŽELEZNA DOBA

Železo nadomesti 

bronasta orodja in 

orožja.  Nastanejo že 

prva ljudstva. 

Gradišča so ograjena s 

kamnitimi obzidji. Po 

Evropi se razširijo Kelti.

Umrle pokopljejo v

gomile skupaj z 

osebnimi predmeti. 

Oglej si

Najdbišča v

Sloveniji:

Noriško kraljestvo

Vaška situla
Oglej si 

https://www.kresnik.eu/kdo-so-bili-kelti_clanek_1268.html
https://www.youtube.com/watch?v=4tk7hxJWZMQ


ZA ZABAVO SI OGLEJ ŠE, KAKO JE V 

PRAZGODOVINI NASTALA GLASBA

https://www.youtube.com/watch?v=PSpPgX

Rb5Cg

https://www.youtube.com/watch?v=PSpPgXRb5Cg

