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Ekipo so sestavljali: Matjaž
Novšak, mag. Draško Josipovič,
Primož Predan, Nikša Vujnović,
Srečko Firšt, Žiga Cimerman, Jure
Krajšek, Jožica Hrustel; geološko
interpretacijo rečnih sedimentov
je opravil mag. Tomaž Verbič.

Poznoantično grobišče ob
Aškerčevi ulici v Celju, čigar
zgodnejši pokopi so datirani v
drugo polovico 3. stoletja, zadnji
pa morda segajo v zgodnji srednji
vek. Leži le lučaj od starokrščanske
bazilike (zgodnje 5. stoletje), na
katere ostanke so naleteli ob
gradnji poslopja glavne pošte leta
1897. Odkritih je bilo 31 skeletnih
grobov s skupno 41 okostji.
Izjemno najdbo predstavlja depo
21 lobanj z le nekaj drugimi
kostmi; posebnost je tudi pokop
konja na severnem robu grobišča.
Na najdišču je bila odkrita tudi
zgodnjeantična struga Savinje
s sistemom lesenih palisad in
prepletov vejevja, ki so njen
desni (primestni) breg ščitili
pred erozijo. Ponovno je bila
potrjena teza, da je glavni tok
Savinje v zgodnjerimskem času
potekal severno od celjskega
mestnega jedra (nad Levstikovo
ulico). V drugi polovici 3. stoletja
se je njen tok prestavil v sedanje
rečno korito, staro strugo pa so
uporabljali njeni nekdanji severni
in vzhodni pritoki (Voglajna,
Hudinja in Koprivnica).

1

Arhej d.o.o.
Drožanjska 23
SI — 8290 Sevnica
T: +386 (0) 41 741 487
E: arhejdoo@siol.net
W: www.arhej.com
2

3

Slika 1 — Skupinski pokop 21
človeških lobanj.
Slika 2 — Trojni skeletni pokop. V
istem grobu so pokopani odrasel
moški, odrasla ženska in otrok.
Slika 3 — Pogled na izkopno polje
iz severa.
Slika 4 — Tloris najdišča z
vrisanimi grobovi.

Jure Krajšek
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