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UVOD
Na območju predvidene novogradnje Mohorjev atrij na parceli št. 2399, vpisani med drugimi v vl. št. 2037 k.o.
Celje, so se skladno z kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna
enota Celje, št. 02-1369/19-96/01 izvajale arheološke zaščitne raziskave na površini 800 m2. Znotraj te smo do
geološke podlage raziskali 675 m2. Glede na rezultate predhodno opravljenih georadarskih raziskav je bil
prostor razdeljen na 3 območja različnih kategorij arheološkega potenciala. 1 V območju A je bilo predvideti
arhitekturno bogat potencial in v tem delu so bila planirana celovita izkopavanja. Območji B in C nista
nakazovali sledov rimskodobne arhitekture, zato je bil sprva predpisan arheološki nadzor, dejansko pa smo
med izkopavanji obe območji sondirali. Izkopavanja smo opravili v dveh etapah terenskega dela. Prvi del od
9.10. do 12.12.2002, po prekinitvi zaradi neprimernih vremenskih razmer smo dela nadaljevali 17.3. in jih
zaključili 30.4.2003.
Rezultati so v dobri meri dopolnili dosedanja vedenja o mestnem jedru antične Celeie. V razporeditvi in
strukturi odkritih zidov na eni strani prepoznamo ostanke javnih zgradb strogega mestnega jedra, na drugi
strani pa del večfaznega bivalnega objekta. Severni del izkopanega najdišča do mlajših obdobij ni bil pozidan
in je predstavljal del obsežnega odprtega tržnega prostora.

METODA IN POTEK DEL
Celotno izkopno polje je bilo delovno razdeljeno na tri sektorje A, B in C. Izkop v sektorju A je obsegal 400 m2,
v sektorju B 250 m2 in v sektorju C 25 m2 (priloga 1,2). Dodatno smo glede na povezave izkopanih zidov teren
sproti členili po prostorih (P 1-15; priloga 3), sicer pa smo se navezali na absolutni geografski koordinatni
sistem in znotraj le-tega vzpostavili relativno mrežo kvadrantov (4 x 4 m).
Odstranjevanje zgornje plasti (nasutje gradbenega materiala in kamenja, ki je nastalo z izravnavo terena po
rušenju zadnjega obstoječega objekta) do globine 0,5 m je bilo izvedeno strojno. Globino ročnega
stratigrafskega izkopa smo prilagodili zgornjemu nivoju prodnate geološke podlage.
Vzporedno z izkopavalnim delom se je urejala dokumentacija v obliki terenskih risb, baze podatkov (seznami
in opisi SE, seznami posebnih najdb, seznami fotografij, fotoskic ter seznam vzorcev) in fotografij (digitalnih,
dia-posnetkov in posnetkov z A-stativom).

STRATIFIKACIJA NAJDIŠČA
SEKTOR A
Pod recentnim nasutjem, SE 001 (gradbeni material in kamenje za izravnavo parkirišča) se nahaja črna
zemljena plast SE 002. Po odstranitvi nasutja smo naleteli na temelje poštnega objekta iz 18. in 19. stoletja, ki
so ga podrli pred dobrim letom dni. Ob poglabljanju pa smo ugotovili, da so ob gradnji le-teh kot osnovo
uporabili antične zidove in jih s tem dodobra uničili. Vsi antični zidovi so namreč ohranjeni do približno iste
višine. Takrat so najverjetneje uničili tudi plasti v prostorih P1 – P5 (od skupno šestih prostorov).
V tem sektorju je bila torej odkrita večina antičnih zidov: SE 105, SE 107, ki je ometan z južne, zid SE 111,
ometan s vzhodne strani, SE 108, ometan z južne strani, SE 155, ometan z južne in SE 156, ki je bil nekoč
ometan z vzhodne strani, vendar je od ometa tako kot od od zidu samega ostalo bore malo (uničen je bil z
recentnim zidom; priloga 4).
Najsevernejši med njimi, zid SE 105, je bil skupaj s temeljem ohranjen v višino 2,6 m in širok 1,7 m. Izkopali
smo ga tudi v sektorju B, kar pomeni, da ga sledimo v dolžini 28 m, v vsem obsegu pa se pojavlja samostojno,

Mušič, B., Poročilo o georadarski raziskavi na lokaciji Celje - Mohorjeva družba, Ljubljana 2001. Brišnik, D., Elementi ponudbe za
izvedbo arheoloških raziskav na lokaciji Mohorjev atrij Celje, Celje 2002.
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brez, da bi se nanj vezal kakšen drug zid. Tako proti vzhodu kot tudi zahodu se nadaljuje izven raziskanega
območja (priloga 4).
Približno 5,5 m južneje vzporedno z njim poteka zid SE 107 in sicer po celotni širini izkopnega polja ter tako
kot prejšnji izven njega (proti vzhodu pod stavbo tiskarne, proti zahodu pod stavbo skladišča Mohorjeve
družbe). Širok je 0,95 m (temelj je za 0,3 m širši), v višino pa je skupaj s temeljem ohranjen do 1,96 m. Tretji
vzporedni zid je SE 108, skupaj s temeljem širok 1,2 m. Le-ta se na zahodnem delu naslanja deloma na zid
SE 111 (ki poteka pravokotno na slednja dva) deloma na zid SE 156. Na vzhodni strani se zid SE 108 prav
tako nadaljuje izven izkopnega polja oziroma pod stavbo bivše tiskarne. V prostorih P1 - P15 je ena hodnih
površin vrh peščenega mulja (v P1 na koti 235,24, v P5 – 235,17), ki je bil nanešen neposredno na peščeno
geološko podlago.
V prostoru P6, na skrajnem južnem delu izkopa, se je ohranil popoln stratigrafski zapis, saj je bil izven
območja, ki je bilo poškodovano ob izgradnji pošte. Tu smo odkrili vsaj dve antični ruševinski plasti (ena izmed
njih pripada ostankom zidu SE119) z najdbami, večinoma keramiko in opeke, ter množico žganinskih plasti. Z
najdbami sta bogati predvsem SE 200 in 244. Na dnu P6 je naplavljena plast muljastega peska, tako kot po
celotnem terenu.
SEKTORJA B in C
V sektorju B se stratifikacija malce razlikuje: recentni zidovi (P9 - P15) so uničili tlak oziroma podlago zanj iz
lomljenca tufa. Pod njo je bila plast peščenega prodnatega nasutja, pod njim pa plast muljastega peska, ki se
pojavlja povsod na najdišču in ki smo jo lahko z gotovostjo že opredelili kot hodno površino. V sektorju B smo,
kot je bilo že omenjeno, odkrili nadaljevanje antičnega zidu SE 105. Severno od njega se je po celotni površini
razprostirala plast SE 212, iz lomljenca tufa, ki je bila prav gotovo hodna površina oziroma podlaga zanjo. Pod
njo je peščena plast debeline okoli 0,5 m, ki je bila najverjetneje nasuta na že večkrat omenjeno naplavljeno
plast muljastega peska z drobci marmorja v vrhnjem delu. Takšno stratigrafijo smo s poglobitvijo v sektorju C
potrdili.

ANALIZA PODATKOV 2
Kot smo že zgoraj nakazali, smo z opravljenimi izkopavanji na lokaciji Mohorjev atrij zabeležili ostanke mlajših
stavb, vezanih na poštne objekte iz 19. stol., pod njimi pa dobro ohranjeno zidovje iz različnih faz rimskega
mesta Celeia. Med slednjimi izstopajo trije vzporedni zidovi (SE 105, 107, 108). Razdalja med njimi je bila 5 do
5,5 m, najmočnejši med njimi pa je najsevernejši SE 105, saj je širok kar 1,5 m (temelj - 1,7 m). Ostala dva sta
ožja, širine 1,2 m.
Za opredelitev odkritih zidov uporabljamo naslednje informacije: topografijo ožjega doslej raziskanega
mestnega areala Celeie, znana pravila gradnje rimskih mest, ki izhajajo iz pisanih virov ali izkopavanj, ter
distribucijo in funkcionalnost izkopanih najdb po prostorih.
Nedaleč od Mohorjevega atrija, na Trgu Celjskih knezov je bilo ob večkratnih preureditevnih delih mestnega
jedra z izkopavanji in georadarskimi izmerami ugotovljeno svetišče s trocelično zasnovo. 3 Z raziskavami za
Narodnim domom in pod Spodnjim gradom so bili odkriti ostanki zahodnega dela obzidja rimskega mesta, 4
zato zahodno od svetišča za širši tržni prostor ni bilo dovolj prostora. Predvsem pa je orientiranost svetišča
tista, na podlagi katere lahko tako logično kot na podlagi analogij sklepamo, da se je forumski prostor odpiral
proti vzhodu. 5 Naslednje pomembno odkritje sta dve cesti: ostanki prve so bili odkriti na dvorišču Spodnjega
gradu, ostanki druge pa na področju pred današnjim trgovskim centrom Rimljanka ter ob gradnji bivše trgovine
Slovenijalesa ob Gosposki ulici. Prva – decumanus – je pripeljala iz Emone in je potekala v smeri zahod-vzhod
2 Za sodelovanje in pomoč se avtorja teksta najlepše zahvaljujeva poznavalcu antične Celeie g. Robertu Krempušu z Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
3 Kolšek, 1982-1983, 170. Novšak, 2002.
4 Vogrin, 1996, 241. Novšak et al., 2002.
5 prim. na primer s forumom v Zadru. Suić, 1981, 203-216.
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približno pod današnjo Gosposko ulico, 6 druga – cardo – pa je potekala v smeri jug-sever. Križišče obeh lahko
predvidevamo na področju trgovine Slovenijalesa. Cesti bi lahko torej z južne in vzhodne strani nekako
zamejevali forumski prostor s pripadajočimi javnimi zgradbami. Odkriti zidovi z vogala Prešernove in Savinove
ulice tako po načinu gradnje, dimenzijah kot po medsebojnih razmakih precej spominjajo na zidove z atrija
Mohorjeve družbe. 7 Poleg tega so v profilu izkopa zasledili dele tlaka iz debelih marmornih plošč. 8
Kot smo pri naših izkopavanjih na severnem delu najdišča – med stavbo Mohorjeve družbe in zidom SE 105 s
kontrolnimi sondami do peščene geološke podlage ugotovili, antičnih zidov v tem predelu ni. Torej se v času
antike tu odpira obsežen tržen prostor, precej širši kot je danes odprta površina Prešernove ulice. Glede na to,
da ga z zahodne strani zapira monumentalno svetišče, z vzhoda in juga pa obkrožata cardo in decumanus,
gre brez dvoma za forumski prostor v osrednjem delu rimske Celeie (priloga 5).
Obstaja nekaj osnovnih arhitekturnih pravil, ki so jih Rimljani upoštevali pri gradnji večine forumov. Po Vitruviju
naj bi bil forum pravokotnik z razmerjem stranic 2:3, 9 pogosto pa so stranice v razmerju 1:2 (primer Zadar).
Prazen prostor v sredini je bil obdan s stebriščem (porticus). Nasproti vhodu v forum je stal tempelj. 10
Glede na dolžino in masivnost zidu SE 105, bi ga lahko interpretirali kot nosilni zid za portik, ki naj bi obkrožal
forum. Na zadarskem forumu je bilo stebrišče dvojno, eno nad drugim, le da je bilo zgornje pomanjšana verzija
spodnjega. 11 Prav tako je bilo to stebrišče z zunanje strani bogato okrašeno (na primer arhitrav in friz). 12 To bi
že lahko predstavljalo težo, za katero bi bil potreben masiven temelj. K temu nas vodijo tudi nekatere najdbe iz
marmorja: marmorna spolija (del stebra?) v recentnem zidu SE 159 v sektorju C (sl. 1), pravokotna baza za
steber, nekateri drugi arhetektonski členi, na primer marmorni blok z reliefom grifona, ki vleče girlando (morda
del friza, ki je okraševal stebrišče s forumske strani).

Sl. 1: Marmorna spolija iz recentnega zidu SE 159. Del Stebra?
Če torej predvidevamo, da je prvi zid osnova za stebrišče, bi lahko drugi vzporedni zid SE 107 predstavljal zid,
ki je forum zapiral. Na zadarskem forumu predstavlja tako postavljen zid zunanji zid bazilike, 13 ne gre pa
spregledati tudi zadarskega svetišča na forumu, ki ga je obdajalo stebrišče z dvema vzporednima linijama

Kolšek, 1970.
Kolšek, 1986.
8 Lazar, 200I, 31.
9 Vitruvius, 1990, V 1. Marinko, J., 1997, 272.
10 isti, 1997, 272.
11 To je bila v bistvu loggia (meanianum) okoli portika. Suić, 1981, 208.
12 Suić, 1981, 206.
13 Suić, 1981, 208-209, priloga.
6
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stebrov (peribolus) ter zunanji zid, vse tri linije pa so bile med seboj oddaljene okoli 5 m. 14 To seveda ne
pomeni, da lahko govorimo o peribolu, a podobnost z razdaljami med našimi zidovi SE 105, 107, 108 je
presenetljiva. Poleg tega se z južne strani pravokotno na zid SE 107 naslanja zid SE 111 (sl. 2), kar je v
nekem trenutku verjetno tvorilo objekt ali del objekta. In šele iz njegovega vogala izhaja zid SE 108, ki se s
tem opredeljuje kot najmlajši, kar bi lahko pomenilo, da ta zid ni bil del forumskega portika, vsaj ne v času
gradnje foruma.

Sl. 2: Pogled na prostor 5 in ometana zidova SE 107 in SE 111.

Sl. 3: Fotoskica izredno kvalitetno ometanega južnega lica zidu SE 107.
Tudi o morebitnem forumskem tlakovanju moramo govoriti z zadržkom. Pomembni sta predvsem dve plasti, ki
ju lahko z gotovostjo opredelimo kot hodno površino. Prva je gotovo plast muljastega peska, ki se na celotni
površini atrija pojavlja na globini približno 235,20 m nadmorske višine, s centimetrskimi odstopanji. V vrhnjih
10 cm te plasti, ki je rahlo temnejši od ostalega dela, je bilo poleg drobcev marmorja najdenih nekaj datacijsko
oprijemljivih najdb, na primer močno profilirana fibula iz 1. stol. n. št. (sl. 4). Tik nad to plastjo pa se razprostira
plast večjih ali manjših marmornih drobcev, ki bi lahko bili bodisi sledovi marmornega popločenja bodisi
14

Suić, 1981, 210.
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ostanki obdelave marmornih plošč ali arhitektonskih členov na mestu samem. O številnih odlomkih marmornih
plošč, med njimi so tudi cele pravokotne plošče (vel. na primer 60 x 35 x 7 cm), ki sicer niso bile najdene in
situ (kar pa glede na stoletja pozidav in prezidav atrija ne preseneča) lahko razmišljamo kot o marmornem
popločenju foruma.

Sl. 4: Močno profilirana fibula iz 1. stol. n. št..
Antični zidovi in njihovi temelji so povečini izdelani iz lomljenega apnenca, pojavlja se tudi nekoliko
dolomitizirani apnenec. Vsi temelji zidov so vkopani v naplavinsko plast muljastega peska katero so tudi prebili
in stojijo direktno na naplavljenem peščenem produ. 15 To je očitno zelo premišljen način gradnje, saj je peščen
prod bistveno bolj nosilen kot drobnozrnat muljast pesek. Zanimivo je tudi, da vrh temelja (velja za vse antične
zidove) sovpada z vrhom plasti muljastega peska, kar dodatno potrjuje, da je bil vrh plasti muljastega peska v
nekem trenutku hodna površina. Najverjetneje v času gradnje foruma. Drugo hodno površino predstavlja plast
SE 212, iz lomljenca tufa, ki se je razprostirala dobrih 0,5 m nad prvo (vmes je plast peščenega nasutja) in po
celotni površini severno od antičnega zidu SE 105. Že njena pozicija nam govori, da je kasnejša od hodne
površine iz časa gradnje foruma. Ali gre za poznoantično obnovo foruma?
Ali je tudi arhitektura v P6 del javnih zgradb, ali gre za privatne bivalne objekte?
Iz cele vrste žganinskih plasti, vsaj dveh ruševinskih (ena izmed njih pripada verjetno zidu SE 119 izredno
slabe kvalitete) na tako majhnem prostoru (4 x 6 m), kljub temu, da je bilo v prostoru najdenih daleč največ
najdb (bronasti obeski, verige, obročki, novci, keramika, opeke; sl. 5), je to težko razbrati. Na podlagi primerjav
z ostalimi forumi ali pa glede na namembnost foruma, lahko samo sklepamo, da je šlo za javne prostore.
Forum kot odprt prostor je bil namreč v antičnih mestih namenjen shajanju ljudi, bil je središče političnega in
ekonomskega življenja, na njem so se vršile volitve in javne igre, v neposredni bližini kulti in obredi. Zato so
bile okoli foruma javne zgradbe, ki so bile namenjene vsem tem dogodkom (curia, basilica, tabernae,
thermae...). Morda bi predpostavki, da gre za javno zgradbo, pripomoglo tudi dejstvo, da so v neposredni
bližini ob Gosposki ulici poleg rimske ceste odkrili tudi hipokavst (del javnih term?).

15

Verbič, T., Geološki pregled arheoloških izkopavanj na najdišču Mohorjev atrij, april 2003.
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Obročki

Obroček z organskimi ostanki (usnje, tkanina?)

Veriga

Obesek

Sl. 5: Deli nakita (obesek) oziroma pasu (obročki, veriga) iz plasti SE 200.
Časovna opredelitev drobnih najdb
Izmed datacijsko opredeljivih najdb bi izločili odlomek sklede TS (T.1:5) iz plasti SE 040b in odlomek retijske
čaše (T.1:6) iz plasti 040c. Prva skleda, terra sigillata tipa Drag. 37 z reliefnim okrasom, ki se je verjetno
nadaljeval v cel figuralni friz, je bila v uporabi v 1. in 2. stoletju n. št..16
Recijska čaša T.1:6 je značilna za obdobje 2. in 3. stoletja n. št. (sl. 6). Originalno so jih izdelovali v provinci
Reciji, od tam pa so jih izvažali vse do Panonije, tako so pogoste tudi v Noriku in Panoniji. Pogosto pa
naletimo tudi na posnetke iz lokalnih delavnic, med te najverjetneje sodi tudi naša čaša. 17
Natančneje bi lahko obdelali tudi koščeno šivanko, kljub temu, da gre za uporaben predmet, ki ni vezan na
ozko časovno obdobje. Najzgodnejše v Sloveniji so iz tiberijansko-klavdijskega obdobja. Igle z dvema ali tremi
luknjami so bile najdene predvsem v Emoni in Poetoviji, služile pa naj bi za vezenje.
Pri odlomku oljenke T.3:1 gre verjetno za oljenko tipa Loeschcke X. Oljenka tega tipa s podobnim doprsjem
Kupida je bila najdena v grobu 495 s Ptuja, ki je na podlagi Trajanovega novca datiran v 1. polovico 2. stol. 18
Oljenke s pečatom (F)RONTO/F najdemo na primer na Ptuju, v Aquileji in v Emoni. Pečat tega izdelovalca
keramičnih izdelkov se pojavlja v času od Vespazijana do Trajana (2. pol. 1. in 1. pol. 2. stol.). V Aquileji je bila
odkrita pečatna oljenka, ki ima na vrhu relief Kupida (kot naša oljenka T.3:1), spodaj pa pečat FRONTO. 19 Ni
torej izključeno, da sta tudi naša dva odlomka del ene oljenke.

prim. Istenič, J., 2000, T.70:1, 113.
prim. Istenič, J., 1999, 134; T 38:4.
18 Istenič, J., 2000, 161, T.103:4.
19 Buchi, E., 1975, 93.96, T.XXXIV:727a,b.
16
17
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Sl. 6: Recijska čaša.
Med najlepše najdbe z Mohorjevega atrija sodi prav gotovo koščena igla lasnica z glavo v obliki roke, ki drži
kroglo (morda storž ali jabolko), okoli zapestja pa se ji ovija kača (T.3:5; sl. 7). Motiv se veže na ikonografijo
Sabazijevega kulta, kulta frigijskega božanstva, ki se je identificiralo z Jupitrom in Dionizom, povezuje pa se
tudi s Kibelo. Igle s takšnim motivom so imele zaščitno vlogo za tistega, ki jo je nosil, simbolizirajo pa večno
življenje. Takšne igle se pojavljajo v 1. in 2. stoletju n. št., trajajo pa lahko vse do 4. stol.. Najdemo jih tako v
naseljih kot tudi v grobovih na področju celotnega rimskega imperija. Tako na primer v Saloni 20 in na Ptuju v
grobu 649, ki je datiran v flavijski čas. 21

ZAKLJUČEK
Nedavno izkopano najdišče je pomembna dopolnitev k dosedanjim vedenjem o antični Celei. Očitno gre res za
za forum, nepogrešljivi člen arhitekturne zasnove vsakega antičnega mesta. Odkritje ali bolje rečeno potrditev
obstoja celejanskega foruma prav na tem mestu je bilo le še vprašanje časa.
Kot keltska naselbina je Celeia s pridružitvijo Noriškega kraljestva Rimskemu cesarstvu leta 15 p. n. št. postala
del le-tega. Za časa cesarja Klavdija (41-54) je dobila municipialne pravice in bila poimenovana Municipium
Claudium Celeia. Kot tako jo omenja že rimski pisec Plinij. Mesto se je najverjetneje takrat začelo hitro
razvijati. Začetek gradnje foruma bi lahko torej na podlagi tako literarnih virov kot tudi najdb uvrstili v obdobje
1. stol. n. št...

20
21

Ivčević, S., 2002, 335, T.160:41.
Istenič, J., 1999, 80, 82; ista, 2000, 218, T. 146:1.
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Sl. 7: Koščena lasnica, ki simbolizira Sabazijev kult..

KATALOG IZBRANIH NAJDB
Okrajšave:
deb.
odl.
ohr. dolž.
ohr. šir.
ohr. viš.
PN št.
rdo
rdu
rpd
T.

© Arhej d.o.o.

– debelina odlomka
– odlomek
– dolžina
– ohranjena širina
– ohranjena višina
– posebna najdba številka
– rekonstruiran maksimalni premer oboda
– rekonstruiran premer ustja
– rekonstruiran premer dna
– tabela
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T.1:
1. Odl. ustja in dela ostenja trinožnika; izdelava: na vretenu na nožni pogon; barva: zunaj in znotraj
temnosiva; površina: hrapava; okras: zunanjost je narebrena; sestava: dokaj grobozrnata s primesmi
sljude; mere: rdu 21,3 cm. Celje – Mohorjev atrij 2002, prostor 5, SE 002. PN št. 9.
2. Koščena igla (šivanka); mere: ohr. dolž. 5,8 cm. Celje – Mohorjev atrij 2002, kv. C2, SE 003f. PN št. 82.
3. Bronast okov z ohranjenimi zakovicami; izdelava: kovan; mere: 4 x 1,5 cm. Celje – Mohorjev atrij 2002, kv.
B4, SE 031. PN št. 330.
4. Bronast žebljiček; izdelava: kovan; mere: ohr. dolž. 1,8 cm. Celje – Mohorjev atrij 2002, kv. C2, SE 068.
PN št. 64.
5. Odl. ustja in dela ostenja sklede tipa terra sigillata Drag. 37; izdelava: v kalupu; barva premaza: rjavordeč;
površina: glajena; okras: reliefen; sestava: finozrnata s primesmi sljude; mere: rdu 19,7 cm. Celje –
Mohorjev atrij 2002, kv. C2, SE 040b. PN št. 136.
6. Odl. ustja in dela ostenja lončka z nizkim cilindričnim vratom; izdelava: na vretenu na nožni pogon; barva
premaza: temno oranžno do bakrena; površina: glajena; okras: apliciran podkvasti in vrezan križni;
sestava: finozrnata s primesmi sljude; mere: rdu 8,2 cm, rdo 12,7 cm, ohr. viš.: 8 cm. Celje – Mohorjev atrij
2002, kv. D2-3, SE 040c. PN št. 128.
T.2:
1. Odl. ustja in dela ostenja cilindričnega lončka; izdelava: na vretenu na nožni pogon; barva: zunaj in znotraj
svetlo rajva do oker; površina: glajena; okras: zunaj, na ustju in znotraj na vrhu do 2,5 cm premaz oranžne
barve ter horizontalne kanelure; sestava: drobnozrnata s pogostimi primesmi sljude; mere: rdu 13,3 cm.
Celje – Mohorjev atrij 2002, kv. D2, SE 075. PN št. 330.
2. Bronast jezičast obesek; izdelava: vlivan; mere: 5 x 3,4 cm, deb. do 0,2 cm. Celje – Mohorjev atrij 2002,
kv. C2, SE 076. PN št. 84.
3. Bronast ključ; izdelava: vlivan; mere: 6 x 1,6 cm. Celje – Mohorjev atrij 2002, kv. B2, SE 076. PN št. 87.
4. Odl. bikoničnega lonca; izdelava: na vretenu na nožni pogon; barva: svetlo oranžna; površina: glajena;
okras: dve horizontalni kaneluri na vratu; sestava: drobnozrnata s primesmi pogostimi sljude; mere: rdu 10
cm, rdo 16,9 cm. Celje – Mohorjev atrij 2002, kv. C2, SE 077. PN št. 227.
5. Odl. ostenja posode; izdelava: na vretenu na nožni pogon; barva: zunaj in znotraj temnosiva; površina:
brisana; okras: horizontalne kanelure in večkratne valovnice; sestava: drobnozrnata s pogostimi primesmi
sljude; mere: 4,3 x 3 cm, deb. do 0,4 cm. Celje – Mohorjev atrij 2002, kv. C2, SE 077. PN št. 225.
6. Odl. ustja in dela ostenja lončka; izdelava: na vretenu na nožni pogon; barva: zunaj in znotraj temnosiva;
površina: hrapava; okras: horizontalno glavničenje; sestava: drobnozrnata s primesmi sljude; mere: rdu
5,9 cm. Celje – Mohorjev atrij 2002, kv. C2, SE 077. PN št. 318.
T.3:
1. Odl. oljenke; izdelava: v kalupu; barva: zunaj in znotraj temnejša oranžna; površina: gladka; okras: reliefni
– doprsna podoba Kupida; sestava: drobnozrnata: mere: ohr. viš. 5 cm, ohr. šir. 6,5 cm. Celje – Mohorjev
atrij 2003, kv. P6 (D2), SE 040D. PN št. 607.
2. Odl. pečatne oljenke; izdelava: v kalupu; barva: zunaj in znotraj temnejša oranžna; površina: gladka;
okras: pečat (F)RONTO; sestava: drobnozrnata; mere: ohr. viš. 3 cm, ohr. šir. 3,4 cm.Celje – Mohorjev
atrij 2003, kv. P6 (D2), SE 207. PN št. 791.
3. Odl. ustja lončka; izdelava: na vretenu na nožni pogon; barva: zunaj in znotraj lisastatemnosiva- črna,
bakrena; površina: glajena; okras: vrezan cik-cak (?), ki se zaključuje z bunčicami; sestava: finozrnata;
mere: rdu 14 cm. Cele – Mohorjev atrij 2003, kv. P6 (D2), SE 221. PN št. 457.
4. Odl. dna skodelice terre sigillate; izdelava: na vretenu na nožni pogon; barva premaza: črna do temnosiva;
površina: glajena; okras: na notranji strani na dnu je je pečat ( )M in planta pedis in peresni okras; sestava:
© Arhej d.o.o.
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finozrnata s primesmi sljude; mere: rdd 7,6 cm. Celje – Mohorjev atrij 2003, kv. P6 (D2), SE 200. PN št.
548.
5. Koščena igla (lasnica) z glavo v obliki roke, ki drži kroglo in ki ima okoli zapestja ovito kačo (?). Celje –
Mohorjev atrij 2003, kv. P6 (D2), SE 207. PN št. 390.
6. Odl. ostenja terre sigillate, izdelava: v kalupu; barva premaza: rjavordeč; površina: glajena; okras: reliefen;
sestava: finozrnata s primesmi sljude; mere: 4,4 x 4,6 cm. Celje – Mohorjev atrij 2003, kv. P6 (D2), SE
207. PN št. 789.
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ARHIV NAJDIŠČA
Terenske risbe:

42 risb s profili prostorov, kontrolnih jarkov ter tlorisi odkritih struktur. Vse v
merilu 1:20.
Terenske fotoskice:
99 fotoskic zidov, tlorisov in profilov prostorov v posameznih fazah izkopa.
Terenske fotografije:
- 1900 strokovnih digitalnih posnetkov
- 342 strokovnih DIA posnetkov
- delovni postopki so bili dokumetirani tako z DIA kot z digitalnimi posnetki
- vertikalni posnetki z A-stativom (DIA in digitalni)
Terenska dokumentacija: - računalniška baza podatkov z vpisanimi vsemi seznami
- Poročilo o georadarski raziskavi na lokaciji Celje – Mohorjev atrij (B. Mušič,
2001)
- Geološki pregled arheoloških izkopavanj na najdišču Mohorjev atrij (T. Verbič,
2002; isti 2003, dodatek)
- gradbeni dnevnik
Kartografsko gradivo:
- TTN 1:5000
- tloris objekta na Mohorjevem atriju (1927)
- tloris objekta na Mohorjevem atriju (1904)
- presek objekta na Mohorjevem atriju (1904)
- koordinatni sistem lokalne mreže z vrisanimi odkritimi zidovi
Izbor najdb:
1040 posebnih najdb za izris in nadaljnjo obdelavo, od tega:
- 250 opredeljivih kosov srednjeveške lončenine
- 614 opredeljivih kosov rimske lončenine
- 100 kovinskih najdb
- 7 novcev
- 33 steklenih najdb
- 8 koščenih najdb
- 17 opek
- 7 kamnitih najdb
- 4 kosi poslikanega ometa
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13

Celje – Mohorjev atrij 2002/2003
Poročilo o arheoloških izkopavanjih
_________________________________________________________________________________________________________

Priloga 1: Sektorji z raziskano površino v mreži kvadrantov 4x4 m
© Arhej d.o.o.
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Priloga 2: Vsi antični in recentni zidovi, ki so bili odkriti na področju izkopnega polja
© Arhej d.o.o.
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Priloga 3: Prostori P1 – P15 med vsemi odkritimi zidovi.
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Priloga 4: Pod recentnimi so se nahajali antični (prim. s prilogo 2).
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Priloga 5: Večina dosedanjih odkritij, umeščenih v absolutni geografski koordinatni sistem. (R. Krempuš9.
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