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Po dostopnih podatkih se je jedro prazgodovinske naselbine v Sisku, ustanovljene v pozni 

bronasti dobi, nahajalo na desni obali oziroma v sami strugi reke Kolpe, na lokaciji, znani pod 

imenom Pogorelac. Prvi razcvet je naselbina doživela v 6. in 5. stoletju pr. Kr., ko se razširi proti 

vzhodu na zvišano desno obalo Kolpe. Zadnje raziskave so pokazale, da je bila naselbina v tej fazi 

organizirana v bolj ali manj pravilni mreži gosto razmeščenih objektov, s skupno ocenjeno 

površino okoli 3–4 ha. 

Zdi se, da so v kontekstu širših zgodovinskih dogajanj in stikov, ki so bili v temu obdobju 

vzpostavljeni med sredozemskim in kontinentalnim svetom, določeni kulturni impulzi dosegli 

tudi območje izliva Kolpe v Savo, kot so na primer proto-urbani koncepti organizacije naselbin. 

Tedaj se naselbina preoblikuje v najpomembnejši center Pokolpja in jugozahodne Panonije, z 

dokazano proizvodnjo keramičnega posodja, predelavo kovin in izdelavo kakovostnih bronastih 

predmetov, ostanki bivališč pa kažejo, da so bile izdelane z za ta čas naprednimi tehnikami 

gradnje.  

Po dogodkih iz druge polovice 4. in začetka 3. stoletja pr. Kr., ki jih je zaznamoval pojav latenske 

materialne kulture, pa tudi novih skupin prebivalstva, ki jih antični pisci imenujejo Kelti, kar je 

vplivalo na znatno kulturno transformacijo južnopanonskega prostora, v teku 2. in 1. stoletja pr. 

Kr. mlajšeželeznodobna naselbina doživi nov razmah. Tedaj se razširi tudi na levo obalo Kolpe 

proti Savi, in se v antičnih virih pojavi pod imenoma Segestika in Siscija.  

Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku. 

 

 

 

 



O predavatelju 

Ivan Drnić je leta 2006 diplomiral iz arheologije in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v 

Zagrebu. Na isti fakulteti je leta 2019 doktoriral s temo Spodnje Pokolpje v komunikacijski mreži 

železne dobe na meji južne Panonije, vzhodnih Alp in zahodnega Balkana, in sicer pod 

mentorstvo dr. Marka Dizdarja. Od leta 2009 je zaposlen v Oddelku za prazgodovino 

Arheološkega muzeja v Zagrebu, kjer kot znanstveni sodelavec vodi Zbirki starejše in mlajše 

železne dobe in Zbirke prazgodovinskih zlatih predmetov.  

Kot član strokovne ekipe ali vodja je sodeloval pri številnih zaščitnih in sistematičnih 

arheoloških raziskavah, med katerimi zaslužijo posebno omembo dolgoletna izkopavanja 

železnodobnega naselja na lokaciji Pogorelac v Sisku (projekt Segestika – center na periferiji) in 

recentna izkopavanja v jami Rača na otoku Lastovu (projekt  Finds Stories: Addressing mobility 

through People and Object Biographies). 

Od leta 2016 je član uredništva znanstvene revije Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. 

Sodeloval je v organizaciji srečanj Segestika i Siscija – od ruba Imperija do provincijskog središta 

(Zagreb, 2015) in Lost Centuries or Age of Transformation? Rethinking the Late Hallstatt/Early 

La Tene Transition (Požega, 2018). 

V središču njegovih znanstvenih interesov so teme iz arheologije pozne bronaste dobe, starejše 

in mlajše železne dobe in romanizacije. 

 


