CELJE – MARIBORSKA CESTA
4.etapa
Površina raziskav:

3703 m2, dolžina – 500 m

Izkopan volumen:

16.284 m3

Trajanje izkopavanj:

19.7.2005 do 12.4.2006

Ključna odkritja:

antika:

stanovanjski objekti,
obzidje in obrambni jarek, poti,
grobišče (110 skeletnih in 2 žgana
pokopa),
srednji vek:obrambni jarek primestnega dvorca,
kolovoz

arheološka ekipa:
Matjaž Novšak, Rene Masaryk,
Rafko Urankar, Jure Krajšek in še
mnogi drugi

konservatorski nadzor:
Danijela Brišnik, Maja Bricelj

Strokovni svetovalec:
Robert Krempuš

ZVKDS, OE Celje

Arheološka
Širše območje
izkopavanja

Izraba prostora po obdobjih

Ključne ugotovitve

•Neurbanizirane površine
•Do izgradnje železnice je
južno območje poplavno

Jernitz 1791, Zgodovinski arhiv Celje

J. Hötzel, J.W. Rainhofen, original 1750 (preris 1831)
I. Lazar, Celeia, Situla 40, fig. 24

Arheološka
Ožje območje
izkopavanja

Izraba prostora po obdobjih

Ključne ugotovitve

Arheološki podatki iz neposredne okolice
1.

Aškerčeva ulica 15; rimske stavbne ostaline, cesta,
poznorimsko obzidje in novoveško grobišče

2.

Aškerčeva ulica 13; srednjeveška cerkev sv.
Andreja

3.

Aškerčeva ulica 10, 12, 14 (Celeiapark);
zgodnjerimska utrjena struga Savinje in
poznoantična struga Voglajne s skeletnim
grobiščem

4.

Cankarjeva ulica 9, 11, 13; del rimskega
termalnega kompleksa

5.

Krekov trg 9 (Glavna pošta); del rimskega
termalnega kompleksa in starokrščanska bazilika

6.

Krekov trg 7 (Mestna hranilnica); rimske stavbne
ostaline

7.

Krekov trg 1 (Železniška postaja); poznorimsko
obzidje

8.

Kocenova ulica 10; rimske stavbne ostaline

9.

Sklop Savinja-Breg; rimske stavbne ostaline,
cesta, poznorimsko obzidje in grobišče, drobne
najdbe od prazgodovine do novega veka v rečni
strugi

Arheološka izkopavanja

Izraba
Noviprostora
vek – srednji
po obdobjih
vek

•Pozidava ob Aškerčevi ulici se izvaja od druge polovice 19.
stoletja, po gradnji železnice in utrditvi brežine Voglajne
•Demonitranje antičnega obzidja (gradnja
celjskega obzidja poteka med 1450- 1473)

•Utrjen jarek primestnega dvorca z leseno
strukturo na dnu jarka (15. stoletje)

Ključne ugotovitve

Arheološka izkopavanja

Izraba
Poznorimska
prostorafortifikacija
po obdobjih

Ključne ugotovitve

Obramba mesta z vzhodne strani
1.Voglajna

3

2.Jarek (8m širine) z napajalnim prekopom
3. Zid s stolpi (širina zidu 1,6 - 2m;
dimenzije stolpov 6x6m, ugtovljen v dolžini
134m )

Zemljen nasip (dokumentirana širina 8m)

2

1
1

Arheološka izkopavanja

IzrabaRimsko
prostora
grobišče
po obdobjih

Ključne ugotovitve

•Doslej 110 pokopov
(2 žgana, ostali skeletni)
•Konstrukcija - 3 grobovi
•Pridatki skromni – le v 21 grobovih
•Datacija – 2.-3. stoletje, večfaznost
•Del grobišča se navezuje na nekropolo ‘’Celeiapark’’ (4.-5. stoletje)

Grob 5024; glazirana čaša, krožnik, fibula tipa Jobst
13B (2. polovica 3. stoletja)

•Cesta (380m dolžine, širina 5,5m)

Arheološka izkopavanja

Izraba
Zgodnjerimska
prostora po
arhitektura
obdobjih
1.Jug:

Ključne ugotovitve

•Urbaniziran prostor
•2 objekta postavljena ob brežini struge
•2 fazi – flavijski čas in 2. stoletje

2

2. Sever:

•Lesena stavba
•Glinena tla, ognjišče
•2. stoletje (kuhinjski inventar)

1

Arheološka izkopavanja

Izraba prostora po obdobjih

Ključne ugotovitve

1. Ugotovljen potek vzhodnega obzidja (zid pod železniško progo je novoveški !)
2. Vzhodne vpadnice v Celejo na območju Teharskega podvoza ni!
3. Urbanizirano je območje tudi vzhodno od Ceste XIV. divizije
4. Potrjen obstoj in obseg vzhodne nekropole
5. Spremembe v izrabi prostora v kratkih časovnih intervalih

I. Lazar, Celeia, Situla 40, fig. 27

I. Lazar, Celeia, Situla 40, fig. 24

