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EŠD: 56    
VRSTA DEL: SONDIRANJE	 			
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VODJA DEL: Matjaž	Novšak    
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Arheološko sondiranje v strogem 
centru mesta Celja, katerega 
namen je bilo ugotoviti obseg 
srednjeveških in antičnih 
depozitov kot osnove za 
definiranje kulturnovarstvenih 
pogojev pri izgradnji objekta 
nove mestne tržnice. Današnji 
prostor mestne tržnice je bil v 
srednjem in novem veku del 
samostanskih vrtov in kot tak 
nepozidan. Zaradi tega je bilo 
pričakovati nepoškodovane 
antične plasti in strukture, saj 
leži najdišče v neposredni bližini 
rimskega foruma Celeje. Na 
celotno območje predvideno 
za gradnjo nove pokrite tržnice 
je bilo razporejenih pet sond 
velikosti 1 krat 3 metre, ki so bile 
po potrebi tudi razširjene za en 
ali dva kvadratna metra. Rezultati 
sondiranj pa žal niso zadovoljili 
vseh pričakovanj. Pod skoraj 
celotnim osrednjim delom tržnice 
je bilo namreč ob koncu druge 
svetovne vojne zgrajeno eno 
največjih protiletalskih zaklonišč 
v mestu. V štirih od zastavljenih 
sond so bile plasti delno 
uničene z pozno srednjeveškimi, 
novodobnimi in modernimi 
posegi do globine skoraj dveh 
metrov. Le v sondi 1 (postavljena 
na jugovzhodni vogal tržnice) so 
bile že na globini približno 1 m 
odkrite intaktne antične plasti. 
Poleg ohranjenih rimskih kulturnih 
plasti z obilico najdb je bil na 
globini 1,76 m odkrit tlak iz oblic. 
Pri čiščenju površine tlakovanja 
je bil odkrit novec Antonina Pija 
(RIC 808) iz sredine drugega stol. 
Ostanki rimskih struktur so bili 
odkriti v večjih globinah tudi v 
sondah 2, 4 in 5. 

Jure	Krajšek

Ekipo	so	sestavljali:	 M. Bausovac, 
R. Erjavec, H. Bešter, A. Šinkovec, J. 
Bregar, M. Grilc…

Slika	1	—  Ostanki opečnatih peči 
iz polpretekle zgodovine, odkriti v 
sondi 5.
Slika	2	—  Recentna struktura iz 
opek, odkrita v sondi 4.
Slika	3	—  Ruševine bunkerja iz 
druge svetovne vojne, odkrite v 
sondi 3.
Slika	4	—  Antičen novec Antonina 
Pija (RIC 808; sred.2.stol.n.št.), odkrit 
v sondi 1.
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