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I UVOD 
 
Med majem in julijem 2003 so na območju predvidenem za gradnjo prizidka k stavbi Narodnega doma 
v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje in 
odločbo Ministrstva za kulturo potekale zaščitne arheološke raziskave. Do dodatnih raziskav, ki se 
prostorsko navezujejo na zaščitna izkopavanja leta 2001, je prišlo zaradi spremembe projektno-
gradbene dokumentacije. Površina, ki so jo zajele tokratne raziskave, obsega 125 m2. Po določilih 
pogodbe med naročnikom in izvajalcem so bila dela izvedena v 40-ih delovnih dneh med 26. 05 in 12. 
07. 2003. 
Pripravljalna dela na območju izkopnega polja, ki jih je pod nadzorom arheologa izvajalo podjetje 
Remont d. d., so obsegala strojno odstranitev asfaltne prevleke ter recentnih sedimentov. Isto podjetje 
je zagotovilo tudi fizične delavce za ročni stratigrafski izkop, odvažanje nakopanega materiala ter 
poskrbelo za ustrezno ureditev gradbišča. V skladu s konservatorskimi navodili so se po po zaključku 
izkopavanj ostanki rimske arhitekture in novoveškega vodnjaka zaščitili z geotekstilom in 
tamponskimi nasutji. 
 
 
II METODA IN POTEK DEL 
 
Georeferencirana plankvadratna mreža kvadrantov s stranico 2,5 m je bila naslonjena na že 
vzpostavljen sistem iz raziskav v letu 2001. Predhodnim 26 kvadrantom so bili tako dodani še 
kvadranti 27 - 44. Geodetsko dokumentiranje arheoloških struktur, depozitov in drobnih najdb je bilo 
opravljeno s totalno postajo Leitz/Sokkisha SET 4, zajeti podatki pa tridimenzionalno računalniško 
procesirani. 
Vsi arheološko zanimivi sedimenti so bili odstranjeni z metodo ročnega stratigrafskega izkopa. 
Standardizirana obravnava struktur in drobnih najdb je obsegala opisno in grafično oz. risarsko 
dokumentiranje, fotografijo v digitalni in klasični tehniki. Tlorisno je bila arhitektura ter ključni 
spremni horizonti (ruševine zidov in strehe ter hodne površine) dokumentirane tudi z vertikalno 
fotografijo s šestmetrskim A-stativom.  
Razen na mestih rimskih zidov in tlakov iz malte ali estriha ter vodnjaka je bila v celotnem izkopnem 
polju dosežena geološka podlaga. Med raziskavami smo dokumentirali skupno 208 arheoloških 
struktur ter 740 posebnih najdb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sl. 1: Pogled na izkopno polje med pripravo za vertikalno 
fotografijo (foto: Andrej Gaspari). 
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III OPIS IN INTERPRETACIJA ARHEOLOŠKIH STRUKTUR 
 
Rimsko obdobje 
 
Rimski stavbni kompleks na območju Narodnega doma predstavlja najvzhodnejšo dokumentirano 
arhitekturo celejanskega mestnega jedra. Ugotovljeni stanovanjski objekti najverjetneje zasebnega 
značaja s termami, spremljajočimi tlaki, hodnimi površinami, ruševinskimi plastmi in naravno 
sedimentacijo z drobnimi najdbami ležijo tik ob zunanji strani poznorimskega in tudi srednjeveškega 
mestnega obzidja (cfr. RIEDL 1900; KOLŠEK 1986; KREMPUŠ 1997; ISTI 1999). 
Vrh arheološko sterilne sedimentacije predstavlja homogena plast svetlorjave glinaste prsti (SE 161), 
ki ji v globino sledijo plasti proda s širokim granulometričnim razponom. Predvidevamo, da gre za 
skrajni zahodni rob območja naplavin, ki je nekoliko višje od poplavne ravnice na vozlišču 
hidrografske mreže v spodnji Savinjski dolini in na katerem je stalo rimsko mesto. Naravni padec oz. 
zložna brežina porti nekdanji strugi Sušnice zahodno od obzidja sta očitna še danes, vendar je zaradi 
posegov v poznem srednjem veku in novejših obdobjih rimskodobno situacijo težko rekonstruirati. 
Najstarejši ugotovljeni ostanki so nekaj desetletij mlajši od najzgodnješe, sicer skomno dokumentirane 
poznoavgustejsko-tiberijske faze v Celeji in sodijo okvirno v zadnje četrtletje 1. st. n. š. V eni od plasti 
prve faze je bil najden tudi odlomek odebeljenega ustja grafitnega lonca z glavničenim okrasom, ki 
predstavlja značilno poznolatensko obliko, hkrati pa tudi najstarejši predmet na najdišču. Morda lahko 
na podlagi te najdbe, ki sicer kaže jasne sledove abrazije, v bližini iščmo doslej še neugotovljeno 
naselbinsko jedro. 
 
I. faza 
 
Prvi fazi pripada tlak oz. hodna površina iz zbitega proda, ki smo jo dokumentirali le v prostoru I (SE 
156). Na površini, deloma pa tudi v sami plasti, debeli do 0,1 m, so ležali posamični odlomki tegul, 
keramike in kosti. Tudi omenjena svetlorjava glina (SE 161), ki je v ostalih prostorih nismo zasledili, 
je bila morda nasuta kot tampon. Severno od prostora s hipokavstom prvi hodni površini ustreza 
granulometrično enak prod z redkimi najdbami (SE 163). Pod njim ležijo plasti, ki bi na pogled lahko 
pripadale naravni fluvialni sedimentaciji, vendar vsebujejo manjše odlomke tegul in kosti (SE 182-
185). Ni izključeno, da gre za sledove izravnavanje zemljišča, ki je domnevno služilo kot delovna 
platforma. 
 

Sl. 2: Severni del izkopnega polja z linearnimi 
suhozidnimi konstrukcijami in hodno površino 
prve faze ter odtočnim kanalom frigidarija in 
prefurnijem (foto: Andrej Gaspari). 
 
Suhozidna linerana konstrukcija iz večjih 
lomljencev in manjših prodnikov, ki 
zapolnjujejo vrzeli (SE 152; sl. 2) - 
najverjetneje temelj nekega objekta, ki ga na 
vzhodu spremlja tanko nasutje iz rumenkasto-
rjavega peščenca z redkimi najdbami (SE 
164). Raven temelj, ki je bil postavljen na 
tanko humozno prst (SE 155), odloženo 
neposredno nad zbitim prodom (SE 163), 
nima izrazite fronte in se na severozahodnem 
koncu pravokotno zalomi. Neposredno na 
krajšo stranico je bil postavljen zid mlajše faze 
(SE 172). 
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Tej fazi pripada tudi podobna konstrukcija (SE 158), ki poteka vzporedno, okoli 3 m vstran od 
prejšnje. Zunanja-vzhodna fronta, ki gleda proti prehodu (hodniku, dostopu ?) je ravna, notranja pa 
prehaja v kamnito nasutje iz lomljencev, kosov ometa s freskami in keramike (SE 159). Tik pod enim 
od kamnov je bil v humozni plasti (SE 169) najden spodnji del trinožnika (PN 1217). Humozna plast z 
drobnimi najdbami je bila debelejša v pasu med suhozidnima konstrukcijama, kjer je dosegala 
debelino 0,15 m (SE 157). 
Vkop nepravilne oblike v poznejšem prostoru I/4b (SE 144), ki je vseboval temno-rjavo polnilo (SE 
145) ter odlomke keramike, kosti. Struktura je bila verjetno vkopana iz hodne površine oz. tlaka iz 
oblic (SE 156), ki je ohranjen pod temelji zidov v vseh prostorih, razen v tem. Na tem mestu je bil 
odstranjen tekom druge faze najdišča. 
 
II. faza  
 
Druga faza najdišča obsega arhitekturo in depozite stavbnega kompleksa s termami (pril. 1). Obdobje 
med flavijci in drugo polovico 2. stoletja označujejo solidno grajeni zidovi iz oblic in lomljencev, 
vezanih z apneno malto brez primesi, ki so bili običajno postavljeni na nizek temelj iz manjših oblic 
brez vezave. Te so bile nametane v plitve jame, vkopane v tanko ruševinsko plast, ki se je odložila na 
tlak I. faze.  
Fronte razmeroma visoko ohranjenih zidov niso vedno popolnoma ravne, ponekod se zdijo celo 
dvojno zvite, česar ne bi mogli pripisati zgolj poznejšim obremenitvam. Že na oko je bilo moč oceniti, 
da koncept gradnje ni bil popolnoma ortogonalen, saj pravladuje 95 stopijski kot, pojavlja pa se tudi 
87 stopinjski. Osnovo arhitekture tvorijo zidovi, katerih vrhnji deli potekajo v 20-25 stopinjskem 
severnem odklonu od smeri V-Z, nanje pa se navezujejo dograjeni zidovi s 24-27 stopinjskem 
vzhodnem odklonu od smeri S-J.  
Tla oz. hodne površine je povečini tvorila zbita prst z drobci oglja, keramiko in kostmi, v dveh 
primerih v prostoru I pa je bil ugotovljen maltni estrih (SE 150, 071), ki se je zaradi obremenitve z 
naknadno odloženimi plastmi močno usločil in razpokal. Oba prostora sta imela belo ometane stene, 
poslikane s preprostimi lineranimi motivi v bordojsko rdeči, rjavi, beige in zelenkasti barvi. Omet je 
bil nanešen večkrat oz. v več plasteh.  
 

a vpogled v razmeroma majhno raziskano površino gre večinoma za manjše prostore, 

Sl. 3: Ruševina in rimski zidovi druge 
faze v prostoru 1 (foto: Andrej 
Gaspari). 
 
Razen prostorov v sklopu term ni 
moč o funkciji drugih reči nič bolj 
določenega. Glede na distribucijo 
strešne opeke oz. tegul in imbreksov 
se jasno zarisujejo pokriti in odprti 
prostori. Obe zvrsti kritine nastopata 
približno v razmerju 1:2,5 v korist 
tegul, kar priča o tem, da imamo na 
najdišču opravka z značilnim 
primerom propada objekta. Najvišje 
ležečo rimsko plast v zvezi z 
arhitekturo predstavlja ruševina 
zidov, ki so se podrli zadnji. Sledi ji 
tankeh homozen sediment, ki se je 

odlagal pred padcem zidov, pod njim pa leži plast strešne kritine z žeblji in pooglenlimi kosi lesa oz. 
ostanki ogrodja. Nad tlakom smo skoraj povsod naleteli na ostanke naravne sedimentacije. 
Kolikor dopušč
nedvomno dele večjega stavbnega kompleksa, ki se je prvotno širil v vse smeri. »Nagosteje« pozidan 
je prostor I, jugozahodno od kaldarija, kjer smo ugotovili pet manjših prostorov, zgrajenih v več 
korakih. Najstarejši je le deloma ohranjen prostor (I/1) z maltnim estrihom (SE 071) in ometom bele 
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barve, ki je bil na jugu uničen z gradnjo novoveškega zidu (SE 100), še prej pa z izkopom 
poznosrednjeveškega jarka. Prostor omejuje zid (SE 057), ki ima okoli 30 cm visok temelj iz oblic.  
 

Sl. 4: Tlak iz estriha z ostankom padlega 
stenskega ometa v prostoru I/1 (foto: Andrej 
Gaspari). 
 
Na ta prostor se funkcionalno navezuje 
odtočni kanal (SE 091), zgrajen istočasno z 
zidom (SE 057). Po izravnavi terena je bila 
na vzhodnem robu prostora izkopana večja 
podolgovata jama (SE 162) za konstrukcijo v 
smeri JZ-SV oz. vzporedno z zidovi, ki sega 
okoli 0,7 m pod maltni tlak. Sestavlja jo okoli 
0,55 m visok in 0,25 m širok kanal z dnom iz 
estriha (SE 091), postavljen na dno vkopa. 
Profil ima obliko črke A, sam strop pa tvorijo 
poševno postavljene tegule. Na vrhu, ki 

prehaja v temelj zidu prvega prostora, je kanal dodatno okrepljen z vezanimi kosi opeke in oblicami. 
Vzporedno s severno fronto zidu se kanal konča z navpično postavljeno tegulo, ki ima na spodnjem 
robu izdelano polkrožno luknjo s premerom 0,07 m, skozi katero je odtekala odpadna voda. V ta 
namen je bila jama, izkopana v plast prepustnih prodnih naplavin, podaljšana za okoli 0,6 m. Po 
izgradnji je bila jama, kot tudi lepo zaglajena severna fronta kanala do polovice zasuta s plastjo proda 
in gradbenega materiala (SE 166). Temno-rjava usedlina v kanalu (SE 167) je bila ohranjena le 
deloma, saj je bil s poznejšimi prezidavami, ki so bile dokumentirane leta 2001, močno poškodovan in 
zasut z ruševino. Porušen je bil večji del oboka in stik z nivojem tlaka v prostoru I/1, kjer smo naleteli 
na zob iz estriha, ki morda priča o priključku odtoka. 
 
Sl. 5: Iztočni del kanala ob prostoru I/1 (foto: Andrej Gaspari) 
 
Na zahodu je bil na zid SE 057 dozidan zid (SE 060) 
prostora I/2, ki je bil v večjem delu prav tako uničen s 
postantičnimi posegi. Na stiku med obema zidovoma je 
temelj v globino okrepljen in zgrajen iz lomljencev. V temu 
prostoru je bil ugotovljen le preprost tlak iz zbite zemlje (SE 
069). V obeh doslej obravnavanih prostorih ni bilo ne 
ruševine zgornjega dela zidov, ne strešne kritine, enako kot v 
tretjem prostoru (I/3), ki leži severno od prvega. Ozek 
podolgovat prostor so pridobili z gradnjo tretjega zidu (SE 
056), prav tako v obliki črke L, ki je imel ob zahodni steni 
debelejši temelj iz oblic (SE 094). Preostanek areala, ki ga 
na severu omejuje zid (SE 052), sočasen že naštetim, na 
zahodu pa novoveški temelj (SE 104), je na začetku druge 
faze verjetno predstavljal večji prostor s tlorisom v obliki 
črke L (I/4). Zahodni del (I/4a) je imel hodno površino iz 
zbite temnorjave prsti (SE 127) in je bil opremljen z zidanim 
kanalom (SE 130), pravokotnim na daljšo stranico. V SE 
088 je bila najdena čaša tankih sten iz prečiščene sivo žgane gline s črno sivom premazom, 
profiliranim ustjem in mrežastim vodoravnim okrasom, datirana v čas med flavijskim obdobjem in 
sredino 2. stoletja (PN 934). 
Kanal je bil vkopan v iste plasti (SE 127, 149, 151) kot temelji zidov in je s spodnjim delom nasedal 
na tlak prve faze (SE 156), ki je predstavljal funkcionalno dno. Zidani sta bili le okoli 0,4 m visoki 
notranji fronti kanala okoli 0,15 m narazen, na zunanji strani pa je bil vkop (SE 128) zasut z lomljenci 
(SE 129). Kanal, ki je bil do polovice zasut s prstjo (SE 131) temno rjave barve s kostmi, polži in 
redkimi fragmenti keramike, so pokrivale nepravilno oblikovane plošče iz peščenca (SE 130), razpoke 
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med njimi pa so bile zalite z apneno malto belo rumenkaste barve brez primesi. Kanal je segal od 
zahodnega profila do najmlajšega zidu (SE 098) druge faze, ki je prostor razdelil na dva dela. Verjetno 
so sočasno z gradnjo zidu, pri kateri so kanal izrabili za temelj, odstranili njegovo nadaljevanju proti 
vzhodu. V slabo ohranjenem zidu je bil dokumentiran okoli 1 m širok vhoda v prostor I/4b. Prag, ki so 
ga omejevale ometane stranice, se navezuje na hodno površino iz zbite temno rjave prsti z drobci oglja 
(SE 082). Pod njo je ležala plast temno rjave prsti (SE 097) z novcem Hadrijana (125 - 128 n. š.; PN 
909), ki ji je v globino sledila nasuta zdrobljena opeka, ugotovljena le v vzhodnem delu prostora (SE 
198). Pod njo je bila dokumentirana svetlo rjava ilovica s prodom (SE 143), v katero so bili narejeni 
vkopi prve faze. 
 

Sl. 6: Kanal v prostoru I/4a (foto: Andrej 
Gaspari). 
 
Nad hodno površino z ostanki stenskega 
ometa je bil v obeh prostorih dokumentiran 
nivo strešne opeke (SE 061, 063) z značilno 
zastopanostjo tegul in imbreksov. Ena od 
tegul iz svetlo-rdeče žgane gline je imela 
žig druge italske legije (LEG II IT), druga 
pa pravokoten žig z ostankom napisa 
REGANO, ki ga pripisujejo prvemu 
lastniku opekarne na Ilovci na Vranskem. 
Na večih tegulah smo našli tudi stopinje 
različnih psov, ki so nastale še pred 
žganjem opeke. Sicer med tegulami 
prevladujejo temno rdeče žgani, masivni 

primerki, lažje pa so redkejše. Med okrasi se najpogosteje pojavljajo dvojna ali trojna valovnica, 
koncentrični krogi in odtisi prstov. S slednjimi so okrasili tudi robove krila enega od najdenih 
primerkov. 
V času med padcem kritine in zrušitvijo zidov je bil na obeh straneh južno od pragu v prostorih I/4a in 
b narejen vkop, ki je presekal streho. Zahodno od pragu (SE 083) je segal le okoli 0,1 m globoko, 
vzhodno v kotu (SE 086) pa še pod temelj zidov, tako, da je prebil hodno površino in del tampona. 
Obe polnili je sestavljala temno rjava do črnikasta prst z drobci oglja (SE 084, 087), v kateri pa nismo 
našli oprijemljivejših najdb. Kot rečeno je kritino (SE 061, 063) ter polnili vkopov (SE 084, 087) 
prekrivala ruševina zidov (SE 055), kar pomeni da je vkop nastal že v rimskem obdobju. 
 

Sl. 7: Tlorisni pogled na prostor I s hodno površino in strukturami 
prve faze (foto: Andrej Gaspari).   
 
V času druge faze najdišča je osrednji del izkopnega polja 
zavzemal termalni kompleks s kuriščem (praefurnium), dva 
prostora, segrevana z vročim zrakom (tepidarium in 
caldarium) in bazenom za ohlajanje (frigidarium) z odtočnim 
kanalom. 
Praefurnium je obsegal vsaj 4-5 m dolg in okoli 2 m širok 
prostor (II/1) z zbito temno-rjavo prstjo kot hodno površino 
(SE 092). V plasti je bil najden poznorepublikanski denar 
(PN 902), ki ne ponuja natančnejše kronološke opore. Kot 
podlaga tej plasti je bila na prodno izravnavo prve faze 
nasuta ruševina s posamičnimi kosi tegul, keramiko 
(odlomek amforiska) in kostmi (SE 142). V južnem zidu (SE 
110), ki predstavlja osnovno linijo arhitekture v tem delu, je 
bil istočasno z gradnjo izdelan obok (SE 095) iz večjih kosov 
tegul, vezanih z apneno malto. Obok, ki opisuje tri četrtine 
kroga ima notranji premer okoli 0,4 m, zunanjega pa okoli 
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0,6 m. Pred njim je na hodni površini ležalo ognjišče oz. kurišče (SE 141) z večjimi kosi oglja in 
fragmentiranimi keramičnimi posodami, ki so bile najdene tudi pod obokom. Prvotno delovno 
površino v kurišču je prekrivala ruševina s kamni in kosi ometa (SE 093), njo pa tanka in zbita plast 
temnejše prsti, ki morda predstavlja sekundarno hodno površino (SE 177). Za to govori večja 
suhozidna konstrukcija (SE 096) v zahodnem delu prostora II/1, zgrajena na »hodni« površini (SE 
177). Gre za 0,25 - 0,30 m visok zid z ravno zunanjo fronto iz ene do treh ohranjenih vrst lomljencev, 
ki se z drugo fronto pravokotno naslanja na glavni zid z obokom, notranjost pa je zapolnjena z 
rdečkasto rjavo ilovico z manjšimi lomljenci in kosi tegul (SE 137). Funkcija konstrukcije ni jasna 
(morda ostanek drvarnice), vsekakor pa sodi v čas, ko je bilo kurišče oz. prostor še v uporabi (faza 
IIb). To dokazuje plast strešne kritine (SE 074), ki je pokrivala tako plast odpadlega ometa (SE 093) 
nad hodno površino kot kamnito konstrukcijo. Nad tegulami in imbreksi je bilo zelo malo ruševine 
naknadno podrtih zidov (SE 070). Površina plasti kritine pada vstran od glavnega zidu (SE 110) oz. 
kamnite konstrukcije in sega še nekoliko čez v nadaljevanju opisan odtočni kanal (SE 111), vendar ni 
jasno ali je bil z opeko krit samo kaldarij ali tudi prefurnij. Omet pod kritino v prefurniju govori za 
drugo možnost. 
 

Sl. 8: Tlorisni pogled na terme s 
prefurnijem, hipokavstom, frigidarijem 
in odtočnim kanalom iz druge faze 
najdišča (foto: Andrej Gaspari).  
 
Prostor s hipokavstom (II/2) ima 
kvadratno obliko s stranico okoli 
3,7 m. Tla so bila prelita in 
izravnana z maltnim tlakom (SE 
136), v katerega so v bolj ali manj 
pravilnem razporedu postavili pilae 
oz. stebričke iz peščenjaka (SE 
132). Poglobitve za stebričke (SE 
133) so globoke do 0,08 m. Višina 
stebričkov s pravokotnim in 
kvadratnim presekom (od 0,1 x 0,2 
do 0,23 x 0,15 m), navadno 
razmeščenih okoli 0,6 m drug od 
drugega, dosega 0,7 m. Nanje so 
bile nameščene plošče iz peščenjaka 

(SE 148), debele okoli 0,06 m, ki so z robovi prvotno nasedale na sredino »pravilno« postavljenih 
stebričkov. Tam, kjer velikost plošč tega ni dopuščala, so že med gradnjo ob glavnih stebričkih 
postavili še dodatne, več železnih obes pa kaže, da so bili stiki nekaterih plošč okrepljeni tudi na ta 
način. Plošče so bile prevlečene z maltnim estrihom, hodno površina pa je bila - verjetno ne v celoti - 
pokrita s črno-belim mozaikom s preprostimi linearnimi motivi. Poleg dna iz ognjeodporne malte z 
dodano zdrobljeno opeko, ki ga je prekrivala črna do temno rjava žganinska plast (SE 135), so bile z 
belo apneno malto ometane tudi stene hipokavsta. V neposredni bližini oboka, skozi katerega je 
prihajal vroč zrak in tudi ogenj, kot kaže močna ožganost tega predela, je ležalo več delov keramičnih 
posod, med drugim ostenje značilne recijske čaše, ornamentirane v 1. stilu po Drexlu, ki je značilen za 
prvo polovico 2. stoletja, nadalje manjši trinožnik (PN 1014), več loncev iz iz sivo žgane, prečiščene 
gline (PN 1015, 1017), večji grob lonec z metličenim okrasom (PN 1059), del »vojaškega krožnika« 
(PN 1011) ter del pokrova (PN 1008) in odlomek oljenke iz svetlo rjavo žgane gline (PN 1005). Del 
enega izmed sivo žganih loncev je bil pozneje odkrit v nasproti ležečem odtočnem kanalu.  
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 Sl. 9: Pogled na žganino s kosi posod v 
notranjosti hipokavsta pri oboku 
ognjišča (foto: Andrej Gaspari).   
 
Očitno gre za odsluženo posodje, ki 
ga je »kurjač« metal v hipokavst oz. 
v kanal. Položaj posameznih 
segmentov ruševine v hipokavstu 
kaže, da sta bili vsaj vzhodna in 
južna stena obloženi s tubuli 
kvadratnega ali pravokotnega 
preseka, katerih kosi so ležali zgolj 
do pol metra vstran od sten. V 
ruševinski plasti rumeno rjave 
peščene gline s keramiko, kostmi in 
mozaičnimi kockami je bil najden 
tudi novec Elagabala (218 - 222 n. 
š.; PN 1210). V jugovzhodnem kotu 

prostora se je proti frigidariju odpiral okoli 1,3 m širok prehod oz. prag iz oblic prelitih z estihom, ki je 
bil dokumentiran že med izkopavanji leta 2001. Zahodno od hipokavsta je ležal le delno raziskan 
prostor II/3, ki je bil tako kot kaldarij močno poškodovan z novoveškim vodnjakom in temelji. Zid (SE 
175), ki ga ločuje od hipokavsta, je bil ometan, na vrhu pa ga je prekrivala lastna ruševina (SE 176) iz 
lomljencev, vezanih z malto. Ta očitno sega vse do zidu, ki na severu omejuje prostor I/4a. Pod njo je 
ležala padla strešna kritina (SE 181), ki ji je sledila ruševinska plast stenskega ometa (SE 199). Ta je 
prekrivala tlak iz estriha s poglobitvami za stebričke hipokavsta (SE 200), zato domnevamo, da gre za 
tepidarij. Tlak leži v isti višini kot tisti iz kladarija, po višini pa se ujema tudi s tlakom v prostoru I/1. 
Na primarno hodno površino druge faze (SE 092) v prostoru s kuriščem (II/1) se navezuje odtočni 
kanal (SE 111) iz frigidarija, ki se po iztoku polkrožno obrne, prečka istočasen zid (SE 077) v smeri 
JZ-SV, nato pa poteka vzporedno z zidom z obokom (SE 110). Na kanal se je naslonila tudi kamnita 
konstrukcija (SE 096, 137) faze IIb ob zahodnem profilu. Vkop za kanal (SE 201) je sekal zgolj 
humozno plast (SE 157) nad hodno površino I faze, zgornji del pa je bil dograjevan sukcesivno z 
nasipanjem tampona oz. izravnavo ruševine (SE 142) kot podlage za prvo hodno površino (SE 092) 
druge faze. Sam kanal z ometanim dnom in notranjimi stenami je širok od 0,1 do 0,18 m, globok pa do 
0,4 m. Na raziskanih 9 metrih dolžine med iztokom in mestom, kjer izgine v profil, dno kanala pade za 
0,43 m, kar pomeni, da ima 3 stopinjski naklon. Kot kaže terenski razvid kanal zanesljivo ni bil pokrit, 
o čemer pričajo tudi večji odlomki keramike in kosti, najdeni v zemljenem polnilu (SE 022), ki je bilo 
na vrhu pokrito z maltno ruševino (SE 202). Pred gradnjo temelja novoveškega objekta (SE 105) je 
nasutje konstrukcije faze IIb (SE 137) in kanal (SE 111) prekivala padla strešna kritina (SE 074).  
 

Sl. 10: Bronast novec (as) cesarja Komoda  (foto: Andrej Gaspari).   
 
Severno od kanala in zahodno od obeh glavnih zidov smo 
definirali prostor II/3. Nad hodno površino iz temno-rjave zbite 
prsti (SE 076=191) je ležala plast ruševine (SE 062) iz 
lomljencev, oblic in kosov opeke, to pa je prekrivala črnikasta 
prst (058), ki je ob kanalu deloma segala še čez strešno kritino 
(SE 074). V omenjeno ruševino je bil v fazi IIb 
severozahodnem delu prostora narejen plitev vkop nepravilne 
oblike (1 x 0,9 m), zapolnjen s črno prstjo, polno oglja (SE 153; 
154). Med najdbami iz polnila izstopa profiliran bronast 
obroček in del žice s kvadratnim presekom. Tik nad mejo 
črnikaste plasti in polnila je bil najden bronast novec Komoda 

(kovan med 180 - 192 n. š.; PN 1224). Hodno površino II faze v temu prostoru predtavlja črnikasta 
prst z manjšimi in večjimi kosi zooglenelega lesa in drobci ometa, ki nalega tik nad jasno izražen zob 
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nad temeljem zidu (SE 112). Komodov novec tako predstavlja datacijo ante quem za padec strešne 
kritine. 
Glede na distribucijo strešne kritine večji del prostora II/3 in celoten prostor II/4 nista bila pokrita, 
verjetno pa tudi raziskan del prostora II/5, ki sega pod poznorimsko obzidje. Situacija v severnih delih 
zadnjih dveh prostorov ni popolnoma jasna, ker so bile plasti rimske ruševine na tem delu odstranjene 
pri izkopu večje jame vzdolž temelja v objektu iz konca 18. stoletja (?). 
Obsežna ruševina padlih zidov in pod njo ležeča strešna kritina sta bili nasprotno ponovno odkriti v 
severnih delih prostorov II/3 in II/4 ter v sosednjem prostoru III/1. Mejo ruševine in strešne kritine 
napram vmesnemu, praznemu delu obeh prostorov, prostorsko predstavlja vkop za telefonsko 
napeljavo. V zahodnem delu prostora III/1 sta bili pod ruševino iz lomljencev in posameznih kosov 
opek, ki se pojavlja v dveh plasteh, ločenih s tanko plastjo humusa, ugotovljeni dve kompaktni plasti 
močno zdrobljenih tegul in imbreksov (SE 188; 190), ki ju je ločila plast naravnega sedimenta - 
humificirane temno rjave prsti (SE 189). V njem je bil odkrit bronast novec Antonija Pija (147 - 161 n. 
š.; PN 1225), zanesljiv pokazatelj časa, v katerem se je zrušil del strehe. Dve ruševinski plasti z 
vmesnim humusom sta prekrivali tudi strešno kritino v vzhodnem delu prostora, ki pa na tem mestu 
nastopa samo v enem nivoju. V celotnem prostoru so ostanki padle strehe ležali do 1,5 m vstran od 
zidu, proti severu pa je pod črno prstjo, ki je vsebovala številne kose žlindre in kose železa, ležala plast 
manjših in srednje velikih oblic (SE 196). Te so v zahodnem delu prostora deloma prekrivale spodnjo 
plast strešne kritine (SE 190). Pod njo je v zahodnem delu prostora ležala okoli 0,15 m debela plast 
črno rjave prsti z drobci oglja in številnimi odlomki keramike, ki se je odlagala na hodni površini II 
faze (SE 203). Ob gradnji se je tik nad temeljem pri zidu nabrala še 0,07 m debela plast ometa (SE 
207), ki proti severu prehaja v hodno površino. Sam temelj je bil vkopan v temno-rjavo prst z malo 
prodniki (205), identično SE 157 iz prostora II/3. Pod njo oz. na površini zbitega proda (SE 163) smo 
zasledili tanko plast temno rjave do zelenkasto rumene prsti s posameznimi kosi keramike in kosti (SE 
206), podobno SE 169.  
Na ohranjeni površini zidu, ki loči prostora II/5 in III/1, smo odkrili odtise domnevno opečnate 
nadgradnje, ki v času zrušitve strehe verjetno ni obstajala več. V zaglajeni malti so bili namreč vidni 
pravokotni odtisi opeke. 
 

Sl. 11: Grob ob odkritju. Z jamo so posegli v plast strešne 
kritine (foto: Andrej Gaspari).   
 
V vzhodnem delu prostora III/1 je bila v plast strešne 
kritine izkopana jama, v kateri smo odkrili v celoti 
ohranjen skelet mlajšega moškega brez pridatkov. 
Zanesljivo je bil pokopan še pred zrušitvijo zidov, saj 
vkopa na površini obeh ruševinskih plasti nismo 
zasledili. Vkop v smeri JJZ-SSV je prebil strešno 
kritino (SE 188), omet ob zidu (SE 194) in črno rjav 
sediment (SE 203) na hodni površini, ter obe plasti 
prve faze (SE 205, 206), odloženi ena nad drugo nad 
prodom (SE 163), ki je v večjem delu vkopa 

predstavljal dno groba. Glava (poškodba na os frontale je nastala pri izkopu) je bila v nekoliko 
privzdignenem položaju položena na ostanek SE 205. Grobna jama s podolgovato ovalno obliko je 
bila razmeroma ozka, tako, da je rame in medenični predel pokojnika stisnilo skupaj. Roke so bile v 
pol pokrčenem položaju in prekrižane v abdominalnem predelu, tako da je bilo zapestje desne 
položeno čez zapestje leve roke. Noge so bile iztegnjene, vendar je bil zaradi majhne širine jame 
gleženj desne noge položen čez levo. Poleg prsti so polnilo groba sestavljaje nametane opeke, ki se 
jasno ločijo od vodoravno ležeče strešne kritine in situ. Kamnov iz ruševine v polnilu ni bilo. Na levi 
goleni pod kolenom je bil najden železen predmet (na katerem se pozna še lega na kosti), vendar ga 
moramo najverjetneje povezati z eno od plasti, v katere je posegla grobna jama.  
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Sl. 12: Skelet pokojnika v očiščeni grobni jami (foto: 
Andrej Gaspari).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. faza 
 
Tretji fazi pripadajo plasti, ki so se morda odlagale že po koncu 2. stoletja, zanesljivo pa po gradnji 
mestnega obzidja v sredini 4. stoletja in na katere smo naleteli le v severnem delu izkopnega polja. Pri 
pripravljalnih delih za gradnjo samega zidu, od katerega je ohranjena spodnja vrsta blokov iz 
rumenkasto-rjavega peščenjaka, so odstranili zgornji del arhitekture II faze do 1,5 m vstran, tako 
nastala poglobitev (SE 208) pa se je zapolnila s kompaktno plastjo peščenčevih odkruškov (SE 023). 
Ta detajl je lepo viden pri vzhodnem delu zidu (SE 172), ki deli prostora II/5 in III/1. Ostanki 
arhitekture prejšnjih faz so bili porušeni in izravnani najpozneje ob gradnji obzidja, saj bi v 
nasprotnem primeru predstavljali dobrodošlo zaščito oz. oporo morebitnim oblegovalcem. V tem 
kontekstu ni izključeno, da je bila oseba pokopana v 4. stoletju in se zidovi niso zrušili sami od sebe, o 
čemer bi sicer pričala domnevno naravno odložena plast med ruševinama nad streho. 
 

Sl. 13a, b: Amforičast jermenski zaključek ter okrasni obesek 
konjske oprave (foto: Andrej Gaspari).   
 
V plasti črnikaste prsti s kosi opek (SE 003; 15.1; 170), ki 
vsebuje tudi poznosrednjeveške najdbe in verjetno 
predstavlja premešano plast humusa nad ruševinami zidov 
II faze, so bili med drugim najdeni bronasti novci iz časa 
med 2. in 4. stoletjem (PN 676, 678, 920, 1209) ter bronast 
srčast obesek konjskega naglavnega okrasa in amforičast 
jermenski zaključek, ki ju uvrščamo v 4. stoletje. Med 
poznosrednjeveškimi predmeti izstopajo trije srebrni 
pfeningi: eden pripada štajerskemu knezu Ernsta (1406-
1424; PN 1208), drugi Albrechtu III. (1365 - 1395; PN 
1212), tretji pa knezom Ludwigu III., Johannu von 
Neumarkt, Ottu I. von Pfalz-Mosbacha (1443-1460; PN 
1211), ki so bili najdeni v višje ležečem delu plasti in 
morda predstavljajo ostanek manjšega depoja (morda 
shranjenega v recipientu iz neobstojnega materiala ?). 
Omenimo še predrt bronast okov lesene skrinjice ali usnja v 
obliki gotske črke, odlomke odprtih keramičnih svetilk, 
loncev s profiliranimi ustji (SE 043; PN 745, 770, 771, 
775), krožnikov s klekastim profilom (SE 043; PN 750), 
večjih loncev s profiliranimi ustji in masivnimi ostenji (PN 

972), vrčev na nogi (SE 043; PN 748) ter reliefno okrašenih pečnic iz svetlo rjavo žgane gline (SE 
002; PN 724, 751, 752). 
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Sl. 14: Srednjeveški pfening iz domnevne skupne najdbe (foto: Andrej 
Gaspari).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novoveško obdobje 
 
Glede na terenski razvid in primerjavo z najstarejšimi katastrskimi mapami je do naslednje pozidave 
tega prostora prišlo v drugi polovici 18. stoletja, najverjetneje ob preureditvi Spodnjega gradu v 
kasarno. Poleg premičnih najdb, med katerimi po količini izstopa stekleno in keramično namizno in 
pivsko posodje, smo dokumentirali temelje stavb in dobro ohranjen vodnjak. Zanimivo je, da je vsa 
novoveška arhitektura orientirana popolnoma enako kot rimska, večina temeljev pa je zgrajena 
direktno ali le malo vstran od osi vrhov starejših zidov. Temelji iz večjih in manjših lomljencev zeleno 
sivega skrilavca iz Miklavškega griča oz. kamnoloma pod Starim gradom, ki se jasno ločijo od 
materiala, uporabljenega za rimske zidove, so vezani z izredno trdno belo malto. Neravne fronte 
temeljev in odsotnost vmesnih polnil kažejo, da so bili zgrajeni z nasipanjem materiala v vkope z 
navpičnimi stenami. Vkopi so tako posegli v SE 003 ter mlajša ruševinska nasutja in humus (SE 001, 
002). V višini temeljev smo naleteli tudi na vrhnji venec vodnjaka, ki sodeč po dveh svinčenih pečatih 
steklenic za pivo z napisom Pressburg (Bratislava), odkritih v zunanjem polnilu (SE 039), verjetno 
sodi v 19. stoletje.  
 

Sl. 15: Tlorisni pogled na zasut vodnjak iz 19. stoletja (foto: 
Andrej Gaspari).   
 
Vkop kvadratne oblike je poškodoval oba prostora s 
hipokavstom. Vrhnji venec vodnjaka (SE 040) z 
notranjim premerom 1,34 m je izdelan iz pravokotno 
klesanih blokov svetlo rjavega peščenca. Do globine 4 
m ostenje tvorijo manjši in večji lomljenci iz skrilavca, 
dokumentirana pa sta bila tudi dva večja bloka iz 
pohorskega marmorja, od katerih ima manjši natolčeno 
okroglo ploskev s premerom 0,25 m, kamor je verjetno 
nasedala baza manjšega stebra. Oba bloka, ki 
najverjetneje izvirata iz bližnjega mestnega obzidja, sta 

bila po dislociranju zgornjega dela vodnjaka puščena in situ. Spodnji del vodnjaka je zgrajen iz 
umetelno sestavljenih oblic, mimo katerih še danes prenica voda. Dosežena globina znaša 5,3 m oz. 30 
cm pod gladino vode, ki se po višini ujema s prvim nivojem talne vode. Raziskan del vodnjaka je bil 
zasut (SE 041) skoraj izključno s pravokotnimi opečni zidaki z ostanki malte, našli pa smo tudi redke 
strešne korce, ožgano pločevino dimnika, železno ploščo štedilnika, nekaj vej in tulec naboja za puško 
večjega kalibra, ki dopuščajo sklepanje, da so ga prenehali uporabljati v teku prve polovice 20. 
stoletja.  
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Sl. 16 a, b: Spodnji del venca iz oblic ter rimska marmorna baza strebra (foto: Andrej Gaspari).   
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IV ARHIV NAJDIŠČA 
 
Terenske risbe:  

- 5 risb tlorisov struktur in profila roba izkopnega polja 
 
Terenske fotoskice:  

-  65 fotoskic zidov, tlorisov struktur in plasti ter profilov v posameznih fazah izkopa 
 
Terenske fotografije:  

- 228 strokovnih digitalnih posnetkov 
- 270 strokovnih DIA posnetkov 
- 62 strokovnih 6x6 čb posnetkov A stativa 
- delovni postopki so bili dokumentirani z DIA (57 posn.) in digitalnimi (75 posn.) posnetki 
- vertikalni posnetki z A stativom (digitalni in 6x6 čb) 

 
Terenska dokumentacija:  

- računalniška baza podatkov z vpisanimi opisi in seznami  
- gradbeni dnevnik 
- Poročilo o arheoloških raziskavah Celje - Narodni dom - Prizidek, september - december 2001 

(M. Novšak, S. Poglajen, R. Krempuš 2001) 
- Geološko poročilo o ogledu arheoloških izkopavanj pri Spodnjem gradu v Celju (T. Verbič 

2001) 
- Poročilo o georadarski raziskavi na lokaciji Celje - Narodni dom (B. Mušič 2001) 

 
Stratigrafske enote:  

- ob izkopavanju je bilo določenih 143 stratigrafskih enot, opisanih na obrazcih, od tega: 
o 95 plasti, polnil, ruševin… 
o 18 zidov 
o 8 struktur 
o 22 negativov (destrukcij, vkopov,…) 

 
Vzorci: 

- 5 vzorcev zoglenelega lesa za analizo 14C  
 
Izbor najdb:  

- 740 posebnih najdb za izris in nadaljnjo obdelavo, od tega: 
o 49 opredeljivih kosov srednje in novoveške lončenine 
o 621 opredeljivih kosov antične lončenine 
o 43 kovinskih najdb 
o 18 novcev (6 srednjeveških, 11 rimskih, 1 nedol.) 
o 4 steklene najdbe 
o 2 koščeni najdbi 
o 2 antični opeki z žigom 
o 1 kos ometa z vpraskano risbo 
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	Sl. 1: Pogled na izkopno polje med pripravo za vertikalno fotografijo (foto: Andrej Gaspari). 
	 III OPIS IN INTERPRETACIJA ARHEOLOŠKIH STRUKTUR 

	Rimsko obdobje 
	Najstarejši ugotovljeni ostanki so nekaj desetletij mlajši od najzgodnješe, sicer skomno dokumentirane poznoavgustejsko-tiberijske faze v Celeji in sodijo okvirno v zadnje četrtletje 1. st. n. š. V eni od plasti prve faze je bil najden tudi odlomek odebeljenega ustja grafitnega lonca z glavničenim okrasom, ki predstavlja značilno poznolatensko obliko, hkrati pa tudi najstarejši predmet na najdišču. Morda lahko na podlagi te najdbe, ki sicer kaže jasne sledove abrazije, v bližini iščmo doslej še neugotovljeno naselbinsko jedro. 
	 
	I. faza 

	Sl. 12: Skelet pokojnika v očiščeni grobni jami (foto: Andrej Gaspari).   
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