
Najdbe iz te večkrat uporabljene “ovalne kupolaste grobnice” so predstav-
ljene v predzadnji vitrini skupaj z delnim prikazom gradbenih značilnosti 
tovrstne arhitekture (zadnja tretjina 1. stoletja).

Najdbe in poskus ponazoritve 
“v tlorisu pravokotne kamnite 
grobnice”, sestavljene iz večjih 
kamnitih plošč, so predstavljene 
v zadnji vitrini (sredina, morda 
še druga polovica 2. stoletja).  

Na grobišču je značilna oblika pokopa tudi 
kamnita skrinja, sestavljena iz lomljenih, 
vertikalno postavljenih kamnitih plošč. Neka-
teri starejši avtorji jih zaradi teritorialne 
razširjenosti označujejo za latobiški grob. 
Prepoznali smo jih v štirih primerih.

Žari z značilnim slikanim okra-
som na največjem obodu po-
sode.     Skupaj z ostalimi grob-
nimi pridatki sta predstavljeni 
tudi v vitrini (sredina ali druga 
polovica 2. stoletja).  

V devetih primerih smo še uspeli rekonstruirati ostanke grobne arhitekture. 
V eni od značilnih noriško-panonskih gomil, te so v tlorisu ovalne (grob 10), 
je bila najdena hišasta žara. Pri preostalih dveh (grob 5 in grob 6), tudi tu gre 
za dvojni pokop, so posmrtni ostanki pokojnika shranjeni v za ta čas običajnih 
steklenih žarah – urnah (ollae). V dveh primerih skeletnih pokopov se jasno 
kaže starostna oz. statusna diferenciacija. Ta način pokopa je namreč izpričan 
le pri otroških grobovih, ki sta skeletna in povsem plitvo vkopana.  V tej pov-
ezavi kot zanimivost omenimo še obstoj posebnih vkopov, v katerih je bilo 
ohranjeno oglje (morda ostanki lesa z grmade) in včasih še ostanki pokojnik-
ovih oblačil (ibule) in oboli, medtem ko so bile kosti pokojnikov vedno skrbno 
izločene in shranjene v prej omenjenih žarah. 

Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare 
Večino hišastih žar so našli predvsem v okolici Novega mesta in Drnovega 
pri Krškem, čeprav so najdene tudi v obmejnem delu današnje Hrvaške in v 
Beli krajini. Posamični primeri so bili odkriti v Ljubljani, Šempetru, Zagrebu, 
v avstrijskem Eitzersdorfu in menda celo na eni izmed nekropol antične Sa-
varije pri Szombathelyju.
Vzhodno od Čateža, nedaleč od antične Romule (danes Jesenic na Dolen-
jskem), je bilo v devedesetih letih 20. stoletja odkrito arheološko najdišče s kar 
petimi, za ta prostor tako značilnimi hišastimi žarami. Šlo je za zadnje ostanke 
manjše obcestne nekropole ob znameniti itinerarijski cesti, ki je italski Oglej 
(Aquilea) preko Emone, mimo Drnovega (Municipium Flavium Latobicorum 
Neviodunum) povezovala s Siscio (današnjim Siskom) v provinci Panoniji. 

Kljub nekaterim upravičenim pomislekom je misel, da bi izvor hišastih žar 
pripisali Latobikom – domačemu keltskemu plemenu, močno privlačna. Kot 
kaže, so ti še ob koncu 1. stoletja, imeli močan občutek plemenske pripa-
danosti. Napis iz Samarije v današnjem Izraelu to lepo osvetljuje. Ko je Vespa-
zianov sin in naslednik Titus  (79–81 po n. št.) šel z vojsko nad uporne Jude, so 
sodelovale pomožne enote vojakov, nanovačenih na Dolenjskem, na območju 
Zagreba in v širši okolici Siska. Na tem posvetilnem napisu se pripadniki z 
območja Neviodunuma še označujejo z Latobici in oni iz Andavtonije kot Var-
ciani, medtem ko so Obkolpijci (Colapiani) po rimski šegi že opustili plemen-
sko oznako in se opredelili za mestno: Siščani (Sisciani). Sodeč po navedbah 
imena Neviodunum v popotnih priročnikih, prevlada v sredini 2. stoletja tudi 
pri Latobikih navada poimenovanja po mestni pripadnosti. Čeprav je večina 
najdenih primerov res s tega območja, gre vendarle za čas močnega priliva 
prebivalstva z vzhoda in izrazitega verskega sinkretizma ob koncu 1. in zlasti 
v času 2. in 3. stoletja.
Morda smemo žare ravno zato povezovati z neko veliko bolj poduhovljeno 
gnostično-magično atmosfero, verjetno povezano z ljudmi, o katerih govore 
antični pisci, ko omenjajo znamenite panonske vrače. Sklepamo, da je lokalno 
izvorno latobiško, a že dodobra romanizirano prebivalstvo, intenzivno prevze-
lo nove vzhodne religiozne predstave na način, ki jim je bil domač in v tradiciji 
stare vere v posmrtno preseljevanje duš – najbližji. Vsaj nekateri moški (zlasti 
vojni veterani) so bili že v 2. stoletju vpeljani tudi v Mitrine misterije.

Znotraj iste grobne parcele se hišaste 
žare pojavljajo sočasno s pokopi v 
stekleni urni. To morda nakazuje na 
mešane religiozne predstave znotraj 
iste skupnosti. Nagrobniki in vidni deli 
arhitekture se seveda niso ohranili. 

Zaradi globokega oranja in strojnega 
posega je bilo izkopano gradivo precej 
poškodovano. 
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