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Izvleček
Novci v arheološkem kontekstu: primer analize novčnih najdb z arheološkega najdišča
Mariborska cesta – III. etapa
Še velik del 20. stoletja so arheološko stratigrafijo so le redko vnašali v načrte, saj podrobne
implikacije zaporedja odlaganja niso bile v ospredju zanimanja, kontekst najdb pa največkrat
ni bil dokumentiran. Pri objavi novcev so se zadovoljili samo z naštevanjem števila novcev, ki
so jih odkrili med izkopavanji, in obdobja njihovega kovanja. S primernim dokumentiranjem in
posledično verodostojnejšim interpretiranjem konteksta novčnih najdb se lahko najbolj
približamo razumevanju njihovih funkcij, uporabi in mobilnosti, ter procesom, ki so privedli do
njihove lege ob odkritju. Novce se dojema kot nosilce denarne vrednosti, podob, besedil in
sporočil. V prvi vrsti so osnovno menjalno sredstvo, s katerim se predmetom določa vrednost,
hkrati pa tudi orodje prenašanja sporočil širši javnosti.
Arheološko najdišče je rezultat vsote naravnih ali človeških podepozicijskih procesih in
odlaganja artefaktov. Pri interpretiranju novčnih najdb je pomembna delitev glede na
okoliščine odložitve oziroma dospetja novca v določen stratigrafski kontekst ali lego. Glede na
tip depozita se loči nasutje, hodne površine ali sediment na hodni površini, strukture in
naprave, zakladne najdbe ter grobne najdbe. Na Mariborski cesti je bilo dokumentiranih 372
novcev, od tega od tega 14 keltskih, 342 rimskih, 2 srednjeveška in 11 novcev iz modernih
obdobij. Predstavljeni so novci, ki ležijo v nenavadnem kontekstu in zahtevajo dodatno
interpretacijo.
Ključne besede: numizmatika, kontekst, novci, Celje, stratigrafija
Abstract
Coins in stratigraphic context: a case study - analysis of coin finds from Mariborska cesta –
III. etapa site
Throughout the 20th century, archaeological stratigraphy was rarely considered when
drawing archaeological composites, as the implication of the sequence of deposits was not a
priority. Thus the find context was often forgotten. In publications, coins would only be
numbered and listed with the date of minting. Only with appropriate recording methods and
consequently more detailed interpretation of the coin contexts, we can better understand
their functions, use, mobility and the processes that led to their discovery. Coins are perceived
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as carriers of monetary value, images, texts and messages. They are primarily an exchange
object, with which we can determine the value of other objects, while also a tool to transmit
messages to a wider audience.
An archaeological site is a result of natural and human postdepositary processes and the
deposition of artifacts. When we are trying to interpret coin finds, it is crucial they are we
consider the circumstances of the deposition or how the coin ended up in a certain
stratigraphic context or position. There are multiple different types of deposits –
embankments, living surfaces or sediments on living surfaces, structures and devices, coin
hoards and grave finds. On Mariborska cesta there were 372 coin finds, of those 14 celtic, 342
roman, 2 medieval and 11 modern coins. Below are presented coins found in unusual
conxtexts and those that require additional interpretation.
Keywords: numismatics, context, coins, Celje, stratigraphy

3

Vsebina
Izvleček ................................................................................................................................................ 2
Abstract ........................................................................................................................................... 2
Uvod .................................................................................................................................................... 5
Oris zgodovine numizmatične vede in študij novcev v arheoloških kontekstih .................................. 6
Institucionalna numizmatika v Sloveniji .............................................................................................. 9
Sodobna obravnava novcev v arheološkem kontekstu ..................................................................... 11
Novec v kontekstu ............................................................................................................................. 12
Uvod .............................................................................................................................................. 12
»Življenje« novca ........................................................................................................................... 12
Arheološki kontekst novčnih najdb ............................................................................................... 13
Zastopanost novčnih najdb v arheološkem zapisu............................................................................ 17
Arheološki oris ožjega območja Celja v mlajši železni dobi in rimskem obdobju ............................. 19
Historično-geografski opis ............................................................................................................. 19
Razvoj poselitve ............................................................................................................................. 21
Osnovni podatki o najdišču ............................................................................................................... 23
Analiza numizmatičnega materiala z najdišča Mariborske ceste ...................................................... 24
Primerjava zastopanosti novcev posameznih stoletij z najdišča Mariborska cesta – III. etapa s
strukturo novcev iz ostalega Celja in iz Savinje ............................................................................. 25
Analiza novcev v stratigrafskem kontekstu ....................................................................................... 40
Južni sektor .................................................................................................................................... 42
Severni sektor ................................................................................................................................ 54
Novci v grobnih kontekstih................................................................................................................ 69
Zaključek ............................................................................................................................................ 72
Povzetek ............................................................................................................................................ 73
Literatura ........................................................................................................................................... 76
Izjava o avtorstvu .............................................................................................................................. 84

4

Uvod
Novčne najdbe so zaradi svojega večplastnega pomena nedvomno eden najpomembnejših
zgodovinskih in arheoloških virov. So glavni vir za preučevanje denarne, gospodarske in
politične zgodovine regij ter analize pojavnosti denarja na arheoloških najdiščih. Zaradi
skoposti pisnih virov o razvoju denarja se z denarjem in monetarnim gospodarstvom preteklih
družb največ ukvarjata numizmatika in arheologija. Dognanja obeh disciplin so v veliki meri
odvisna od podatkov, ki se jih da izluščiti iz arheološkega zapisa, zato je še toliko bolj
pomembno, da so terenske okoliščine najdb ustrezno dokumentirane. Še velik del 20. stoletja
je bilo namreč arheološko dokumentiranje osredotočeno le na zbiranje informacij o glavnih
strukturah in mestu odkritja artefaktov. Arheološko stratigrafijo so le redko vnašali v načrte,
saj podrobne implikacije zaporedja odlaganja niso bile v ospredju zanimanja, kontekst najdb
pa največkrat ni bil dokumentiran (Harris 1989, 38). Tudi slovenska arheologija ni vedno
izrabila možnosti, ki jih nudijo numizmatične najdbe. Pri objavah so se zadovoljili samo z
naštevanjem števila novcev, ki so jih odkrili med izkopavanji, in obdobja njihovega kovanja
(Kos 1997b, 98).
Arheološka stroka je v zadnjih desetletjih, zaradi dokončne uveljavitve metodologije
stratigrafskih izkopavanj, izkopavalnih tehnik in boljšega razumevanja kontekstov, naredila
velik korak naprej. S primernim dokumentiranjem in posledično verodostojnejšim
interpretiranjem konteksta novčnih najdb se lahko najbolj približamo razumevanju njihovih
funkcij, uporabi in mobilnosti, ter procesom, ki so privedli do njihove lege ob odkritju.
Novec je obenem primaren in neposredno informativen zgodovinski vir, katerega izdelava je
povezana z določeno družbeno avtoriteto. Novce se dojema kot nosilce podob, besedil in
sporočil ter denarne vrednosti. Denar je osnovno menjalno sredstvo, s katerim se predmetom
določa vrednost, hkrati pa je tudi način shranjevanja vrednosti za prihodnost. Omogočajo
vpogled v vedenje in dejanja uporabnikov ter izmenjavo denarja med različnimi skupnostmi.
Kaj pa so novci pomenili v rimski družbi? S širitvijo imperija se je na ozemlju današnje Evrope
postopoma razširila tudi uporaba novčnega denarja. Novce so v prvi vrsti uporabljali kot
plačilno sredstvo, ki je omogočalo dostop do dobrin in storitev, hkrati pa so bili tudi sestavni
del sistema pobiranja davkov, zakupov, plač in kreditov (Howgego 1995, 22). V mnogih
primerih so novce uporabljali kot orodje propagande določenega oblastnika, saj omogočajo
hitro razširjanje informacij v prostoru in prikaz sporočil v korist določenih posameznikov
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(Howgego 2005, 1). S prikazovanjem podob cesarjev so uporabnikom zagotovili določeno
vrednost novca in posredno na lokalni ravni opozarjali na vrhovno avtoriteto (Howgego 1995,
39). Obenem je posameznik z upodobitvami predstavil svojo podobo tudi prebivalstvu iz
najbolj oddaljenih krajev imperija in prek personifikacij ter napisov prenašal propagandna
sporočila o svoji velikodušnosti (npr. prikaz obdarovanja ljudstva), skrbi za razvoj mest (npr.
arhitekturni spomeniki), svojih vrlinah (npr. iustitia = pravičnost), vojaških načrtih in zmagah
(npr. adlocutio = poveljnikova naslovitev vojakov) ter gospodarskem programu (npr.
abudantia = izobilje) (Kos 1997a, 289–290). Z obravnavo načina prenosa sporočil prek novcev
se posebej ukvarja ikonografska analiza (Myberg 2009, 158).
Pričujoče delo je poskus prikaza sinergičnih možnosti numizmatične ekspertize, stratigrafske
in funkcionalne analize struktur in depozitov na primeru arheološkega najdišča Mariborska
cesta – III. etapa. Uvodoma so orisane raziskovalne prioritete pri preučevanju novcev v
arheološkem kontekstu. Sledita teoretska predstavitev pojavnosti novcev v arheološkem
zapisu in primeri različnih kontekstov z novci z najdišč jugovzhodnoalpskega prostora. Nato
sta orisana zgodovina in arheološka topografija mikroregije, torej mlajšeželeznodobne in
rimske poselitve v jugovzhodnem delu Savinjske doline. Jedro dela tvori statistična
predstavitev novčnih najdb z Mariborske ceste. Dobljeni rezultati so primerjani z analizo
novcev iz Celja in Savinje (Šemrov 2011). Povzeti so okvirna stratigrafija in rezultati faziranja
najdišča, obenem pa so za posamezen sektor predstavljeni primeri analize numizmatičnih
najdb glede na stratigrafsko lego.

Oris zgodovine numizmatične vede in študij novcev v arheoloških kontekstih
Analiza novcev je orodje arheološke in numizmatične discipline. Obe disciplini, ki sta si hkrati
sorodni, k interpretaciji numizmatičnih najdb pristopata različno. Ta je vedno pogojena z
znanstveno razgledanostjo, izkušnjami raziskovalca in akademsko tradicijo okolja, v katerem
deluje.
Človeškemu zanimanju za stare novce lahko sledimo daleč v preteklost. Svetonij je v svojem
delu De Vita Caesarum zapisal, da je že Avgust zbiral stare in tuje novce ter jih ob posebnih
priložnostih delil izbrancem (spletni vir 1). Prvo obdobje, ki je prineslo spremembe v motivu
zbiranja novcev, je bila renesansa, ko so jih začeli sistematično razvrščati v kataloge glede na
območje pojavljanja in kronologijo (Casey 1986, 9). Prvotno je bilo zanimanje renesančnih
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učenjakov omejeno le na religiozni, ikonografski in mitološki vidik novcev (Sutherland 1958,
4–5). Numizmatična veda je bila še dolgo omejena na zbiranje in katalogiziranje novcev, šele
konec 17. stoletja pa se je z zbirateljske ravni dvignila na obravnavo novca kot primarnega
zgodovinskega vira. Še vedno so jih obravnavali posamično kot estetski predmet, nadgradnjo
starejših praks pa je pomenilo razvrščanje v kronološke sekvence, ki so jih omogočale
upodobitve osebnosti, dogodkov in napisi (Guest 1999, 200). Šele v 18. in 19. stoletju so novce
začeli katalogizirati bolj zaradi njihove izpovednosti kot estetske vrednosti (Sutherland 1958,
10).
V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do institucionalizacije numizmatičnega raziskovanja v
muzejih, na univerzah in inštitutih za kulturno zgodovino. Navkljub temu, da se je v tem času
že opozarjalo na vključevanje arheološkega konteksta novca v numizmatično interpretacijo 1,
je numizmatika še naprej postavljala v ospredje koncept predmeta samega in preučevala
novce ločeno od okoliščin odkritja (Krmnicek 2012, 237). Na arheološko stroko so po drugi
strani v tem času močno vplivale družboslovne in naravoslovne znanosti. Namesto razvrščanja
in opisovanja novcev se je arheološka analiza osredotočila na razumevanje ljudi in družb, ki so
jih ustvarili. Povezava obeh pristopov je bila omejena na uporabo numizmatičnih datacij za
kronološko umeščanje plasti, stavbnih ostalin, grobov ali zakladnih najdb (Kemmers in Myberg
2011, 88).
Do sredine 20. stoletja so bile pri sistemiziranju antičnih novcev vodilne ustanove iz zahodne
Evrope (Združeno kraljestvo; glej Roman Imperial Coinage, Roman Provincial Coinage, Roman
Republican Coinage) in so tudi prve naredile premik k uporabi podatkov, ki jih nudijo te velike
zbirke. Raziskave denarnega obtoka, provenience novcev (kovnice) in splošnega
gospodarskega stanja so postale pomemben del numizmatičnih analiz (glej Carson 1956;
Sutherland 1958; Metcalf 1965; Austin in Vidal-Naquet 1977 itd.). Takratne britanske objave
so se ukvarjale z novci v regionalnem kontekstu, medtem ko so se v preostali Evropi pretežno
osredotočali na posamezna najdišča. Tako sta se v Evropi izoblikovala dva metodološka
pristopa k numizmatični analizi (Doyen 2011, II).
Spremembe v pristopih in izhodiščih numizmatičnih študij presevajo tudi skozi leksikografske
definicije. V Dictionnaire des antiquités grecques et romaines: d‘après les textes et les
monuments iz leta 1963 je numizmatika predstavljena še kot posebna veja antikvarstva, ki se
1

Mommsen, Th. 1885, Die Örtlichkeit der Varusschlacht. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.
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ukvarja z zbiranjem novcev in preučevanjem izmenjave kovin določene vrednosti v preteklih
obdobjih (Daremberg et al. 1963, 22). Leta 1986 je leksikografsko opisana že kot zgodovinska
znanost, ki se ukvarja z denarjem z vidika zgodovine, gospodarstva, tehnike izdelave, politike,
prava in kulture, ter razporeja kovance v časovne in prostorske kategorije, raziskuje njihov
izvor, tehnike kovanja, posege za spreminjanje vrednosti ter finančne institucije (Brockhaus
1986, 123).
Premik k preučevanju konteksta novcev se je zgodil v osemdesetih letih 20. stoletja pri analizi
numizmatičnih najdb iz taborov ob renskem limesu, ki se je naslonila na časovno zaključene
kontekste. Dober primer je analiza najdb iz legijske utrdbe in priležnih kanab v Nijmegnu na
Nizozemskem (Kemmers 2006). Poleg ustaljenih numizmatičnih identifikatorjev je F. Kemmers
novce obravnavala z vidika pojavnosti v kontekstu in se pri tem naslonila na izkopavalno
dokumentacijo (številka PN, stratigrafska enota, funkcionalna interpretacija konteksta,
prostorske koordinate itd.). Tako jih je lahko razporedila v skupine glede na njihov arheološki
kontekst in identificirala potencialne vzorce distribucije novcev (Kemmers 2006, 14).
Moderna numizmatika je po Kambriškem angleško angleškem slovarju (Cambridge dictionary;
spletni vir 2) definirana kot veda o zbiranju novcev, papirnatega denarja in medalj. Ta definicija
še vedno ustreza dejavnosti tovrstnih inštitutov, kabinetov, združenj in oddelkov, saj je večina
numizmatičnih institucij osnovana z namenom zbiranja in preučevanja novcev (spletni vir 3).
Podobno poslanstvo si je v ustanovni akt zadal tudi Institut für Numismatik und Geldgeschichte
Univerze na Dunaju, ki je ena izmed redkih ustanov, ki nudi samostojen študij numizmatike,
vendar le na 2. bolonjski stopnji, s pogojem izdelane 1. stopnje študija arheologije ali
umetnostne zgodovine. Izobraževanje poteka s poudarkom na finančnih, ekonomskih,
socialnih in kulturnih vidikih denarja (spletni vir 4), ostali (kontekstualne analize, primerjalne
analize, natančnejše datiranje novcev z ozirom na stratigrafske podatke itd.) pa so navadno
vključeni v posamezne projekte (spletni vir 5). Pregled drugih univerzitetnih programov v
Evropi kaže, da se numizmatika prvenstveno poučuje le kot predmet na oddelkih za
arheologijo ali zgodovino (Denk 2009, 52) in se večinoma ne dotakne načinov in možnosti
apliciranja numizmatičnih ekspertiz v arheoloških raziskavah (Doyen 2011, I).
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Institucionalna numizmatika v Sloveniji
Ob ustanovitvi takratne Univerze Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani je bila
numizmatika skupaj z epigrafiko poučevana v sklopu študijev zgodovine starega veka,
umetnostne zgodovine ter grške in rimske starožitnosti. Leta 1926 je postal predstojnik
katedre za zgodovino starega veka in arheologijo dr. Balduin Saria, ki je prvi začel s
samostojnimi predavanji o antični numizmatiki. Na ljubljanski univerzi se danes numizmatika
poučuje kot samostojen predmet na 1. bolonjski stopnji arheologije (spletni vir 6).
Osrednja slovenska ustanova na področju preučevanja vseh oblik denarja, ki so bile v uporabi
na širšem območju današnje Republike Slovenije, je Numizmatični kabinet Narodnega muzeja
Slovenije (NK NMS). Z zbiranjem numizmatičnega materiala so v Deželnem muzeju za Kranjsko
začeli že ob njegovi ustanovitvi leta 1821, vendar so bile zbirke do leta 1948, ko je bil zaposlen
prvi stalni kustos za numizmatiko (Aleksander Jeločnik), pod pristojnostjo kustosa za
arheologijo. Po letu 1909 v muzeju skoraj dvajset let ni bilo zaposlenega arheologa, zato je
skrb za numizmatične zbirke začasno zamrla.
Samostojno kabinet deluje od leta 1964, ko je njegov vodja postal Aleksander Jeločnik (Kos
1997a, 250). Leta 1987 je vodenje Numizmatičnega kabineta prevzel Peter Kos, ki je med
drugim v letih 1979–2010 na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete poučeval
numizmatiko. V devetdesetih se je kabinetu najprej pridružil Andrej Šemrov in nato pa še
Alenka Miškec. V zadnjih treh desetletjih je Numizmatični kabinet Narodnega muzej Slovenije
izdal številna dela, ki kažejo tako vpetost v mednarodne publicistične pobude in projekte
evidentiranja numizmatičnih najdb (npr. OCRE – Online Coins of the Roman Empire), kot
individualne raziskovalne preference zaposlenih. OCRE je spletna zbirka podatkov skoraj 20
ameriških in evropskih numizmatičnih podatkovnih baz. Do aprila 2017 je bilo katalogiziranih
že več kot 100000 novcev (spletni vir 7).
Kot rezultat projekta Antični novci z območja Slovenije od leta 1988 dalje izhaja serija Die
Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien. To je osrednja zbirka kataloških del o rimskih
novcih v Sloveniji. V prvem in drugem zvezku so objavljeni novci iz slovenskih muzejev in iz
navedb v historični literaturi, v naslednjih zvezkih pa na novo odkriti novci iz preteklih let
urejeni po najdiščih. Leta 2010 je izšel šesti zvezek. Vsak novec je opisan po numizmatičnih
standardih: inventarna številka, nominalna vrednost, datacija, kovnica, obrabljenost,
usmeritev pečatov in kontramark, najdiščni podatki in referenčna literatura (Šemrov 2010, 3).
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Med pomembnejše kataloške objave NK NMS sodijo še Rimski republikanski novci (Kos in
Šemrov 1990), Rimski novci in kontramarke iz 1. stoletja (Kos in Šemrov 1995), Antični novci
hrvaške Istre (Miškec 1997) in Rimski provincialni novci v denarnem obtoku v jugovzhodnem
alpskem prostoru in zahodni Panoniji (Šemrov 2009).
Najcelovitejša domača študija o denarnem obtoku na prostoru jugovzhodnih Alp v antiki ostaja
The Monetary circulation in the Southeastern Alpine region: ca. 300 BC – AD 1000 iz leta 1986.
S primerjalno analizo naključnih novčnih najdb je P. Kos poskušal ugotoviti, ali so nihanja v
intenzivnosti denarnega obtoka odražala splošno finančno politiko države ali so bila le
posledica lokalnih ekonomskih in zgodovinskih dejavnikov (Kos 1986a, 241).
Med pomembnejše objave na področju keltske numizmatike sodi delo P. Kosa Keltski novci
Slovenije (Kos 1977), v katerem je avtor katalogiziral vse keltske novce, najdene do leta 1975
na območju današnje Slovenije. Ob tem je predstavil tudi obtok posameznih tipov keltskih
novcev v Sloveniji in njegov vpliv na spremembe političnega položaja v jugovzhodnemalplskem
prostoru v 1. stoletju pr. n. št. Novejša spoznanja, ki so sledila prelomni najdbi iz Enemonza, je
P. Kos publiciral v več člankih o začetkih keltskega novčništva in posameznih tipih novcev.
Leta 1998 je izšel Leksikon antične numizmatike, ki zajema gesla, povezana z zgodovino in
razvojem denarja v antiki na območju jugovzhodnih Alp in na Balkanu od 7. stoletja pr. n. št.
do okoli leta 1000. V njem je P. Kos predstavil splošne pojme antične numizmatike ter ključne
pojme za razumevanje zgodovine denarništva, ki so opremljeni z ustreznimi grafičnimi
prilogami in literaturo (Kos 1997a, 5). Poleg tega je zgodovina denarništva v Sloveniji opisana
tudi v delu Slovenia: coinage and history (Šemrov 1996) ter Od brona do evra: kratka denarna
zgodovina Slovenije (Šemrov 2007).
Pomen zakladnih najdb rimskega denarja v provinci Panoniji je bil predstavljen v doktorski
disertaciji leta 2011 (Miškec 2011b). Naslednjega leta je bilo objavljeno še pregledno delo o
zakladnih najdbah v Sloveniji od 2. stoletja pr. n. št. do 2. stoletja n. št. (Miškec 2012b). Leta
2015 je bila opravljena analiza stratigrafskih kontekstov novčnih najdb iz trdnjav v obrambnem
sistemu Claustra Alpium Iuliarum (Kos in Istenič 2015). Avtor je na podlagi interpretacije
kovnih obdobij in kontekstov dognal številne nove ugotovitve glede gradbenih faz objektov in
časa poselitve oziroma opustitve trdnjav (Kos 2012, 267–272).
S srednjeveško numizmatiko se je prav tako ukvarjal P. Kos, ki je v delu Denarništvo na prostoru
današnje Slovenije v času od 12. do 14. stoletja, objavljenem leta 1994, opisal stanje raziskav
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numizmatičnih najdb tega obdobja. Denarni obtok na območju Slovenije v srednjem in novem
veku je obravnavan v doktorski disertaciji A. Šemrova iz leta 2015 (Šemrov 2015), srednjeveške
kovnice na Slovenskem pa v delu A. Pogačnika iz leta 2008 – Srednjeveške kovnice na
Slovenskem (Pogačnik 2008).

Sodobna obravnava novcev v arheološkem kontekstu
V sodobni slovenski terenski arheologiji, pa tudi večjem delu tujih praks, se še vedno ni docela
uveljavil mehanizem, ki bi omogočal pridobitev čimprejšnjih popolnih in natančnih informacij
o novčnih najdbah že med samimi izkopavanji. Najdbo novca običajno spremlja želja po
takojšnji seznanitvi z njegovo datacijo, pri čemer sam novec za preliminarno opredelitev na
terenu pogosto ni v dovolj dobrem stanju, terenska ekipa pa ni dovolj usposobljena za
samostojno opredelitev. Tako se novec preda zunanjim specialistom, ki zagotovijo v disciplini
uveljavljen niz podatkov (Doyen 2011, III).
Leta 2011 je začel izhajati Journal of Archaeological Numismatics, ki se spoprijema z obravnavo
novčnih najdb iz arheološko dokumentiranih kontekstov. V njem arheologi, numizmatiki in
strokovnjaki iz drugih pomožnih ved sodelujejo ter sistematično primerjajo svoje rezultate.
Objavljeni članki se v prvi vrsti ukvarjajo s sestavo numizmatičnih najdb in njihovimi
najdiščnimi okoliščinami, razvojem ali prekinitvijo denarnega obtoka na posameznih najdiščih
in spremembo nominalnih vrednosti skozi čas. Obenem se dotaknejo tudi lokalnih in
regionalnih sklopov iz primerljivih kontekstov (Doyen 2011, I).
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Novec v kontekstu
Uvod
Arheološka vrednost in interpretacijski potencial katerekoli arheološke najdbe sta brez
dokumentiranega najdiščnega konteksta bistveno osiromašena. Arheološko najdišče tvorijo
sledovi kratko ali dlje časa trajajočih dejavnosti, na katere vplivajo podepozicijski procesi,
bodisi človeški ali naravni. Hkrati s formiranjem stratigrafskega zapisa se v plasteh odlagajo
artefakti, med katere sodijo tudi novci. Navadno stoletja ali celo tisočletja ležijo v zemlji in so
podvrženi propadu, zato je njihova izpovednost v smislu enega kronološko najnatančnejših
arheoloških virov včasih omejena.
Pri interpretiranju novčnih najdb je pomembna delitev glede na okoliščine odložitve oziroma
dospetja novca v določen stratigrafski kontekst ali lego. Prepogosto se posamičnim najdbam
novcev pripiše status naključno izgubljenega predmeta, vendar v številnih primerih okoliščine
govorijo proti temu. Arheološka analiza nudi možnost rekonstrukcije nekdanjega življenja in
osebnih ter pri zakladnih najdbah širših okoliščin, ki so privedle do odložitve, na podlagi katerih
lahko sklepamo o arheološkem kontekstu najdbe (Krmnicek 2012, 245).
»Življenje« novca
»Življenje« novca je dolgotrajen proces, ki se začne z izdelavo novca, nadaljuje z obdobjem, ko
je novec v obtoku ali se ga ponovno uporabi za druge namene. Z izgubo, zakopom ali
drugačnim načinom odložitve novec postane del arheološke stratifikacije. Pogosto se zaradi
naravnih in človekovih posegov značaj depozitov spreminja, zato novec preide v sekundarno
lego, v kateri je vse do odkritja podvržen oksidaciji in postopnemu propadanju. »Življenje«
novca je N. Myberg razdelila na tri faze (Myberg 2009, 158).
Pod primarno fazo v »življenju« novca razumemo okoliščine njegove izdelave, kar vključuje
vse, kar je povezano z njegovim nastankom in provenienco – masa, velikost, oblika novca,
material, način izdelave, uprava in organizacija kovanja, ozadje izbire ikonografskih
upodobitev, ekonomija in organizacija takratne družbe, avtoriteta, ki je naročila oziroma
dovolila kovanje itd.
Sekundarna faza nastopi z izdajo novcev v denarni obtok in zajema njihovo uporabo, premike
v prostoru in družbi, ponovno uporabo in predelavo. Opazovani fenomeni vključujejo
percepcijo podob s strani uporabnikov, organizacijo trgovine in pobiranja davkov, oblike
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ritualnega darovanja novcev itd. V tej fazi je novec primarno opravljal funkcijo denarnega
sredstva, obenem pa je s svojo ikonografijo igral vlogo nosilca propagande. Pogosto je
zamenjal funkcijo (ponovna uporaba kot nakit ali amulet za odvračanje nesreče itd.) ali pa je
bil celo fizično spremenjen (kontramarkiranje, polovičenje, perforiranje). Že iz antičnih pisnih
virov so znani primeri, ko so novce namensko vzeli iz obtoka in jih ponovno uporabili za nekaj
drugega ali celo zbirali (Syme 1982, 190).
Odložitev pomeni prehod v terciarni kontekst novca, s katerim se praviloma ukvarjajo
arheologi. Vsi podatki o odkritju (stratigrafska enota, mikrolokacija, značaj depozita, lega
znotraj depozita itd.) lahko nosijo podatke o njegovi zadnji funkciji in naravi odložitve
(Krmnicek 2009, 147).

Arheološki kontekst novčnih najdb
Ob interpretaciji terciarnega konteksta numizmatičnih najdb je ključno razumevanje okoliščin
oblikovanja arheološkega zapisa, katerega del so novci. Vse oblike stratifikacije so posledica
ciklov nalaganja in odvzemanja depozitov ali gradnje ter rušenja struktur (Harris 1989, 51).
Poleg osnovnih najdiščnih podatkov so ključni podatki o legi v depozitu (poševna, navpična ali
vodoravna lega; na dnu ali vrhu depozita; ali je bil poškodovan ali obrabljen itd.), saj prispevajo
k interpretaciji nastanka depozitov.

Nasutja
Nasutja navadno nastanejo med gradbenimi posegi, bodisi z izravnavo, dvigom terena,
utrjevanjem, izsuševanjem ali s smetenjem. Navadno gre za eno ali več plasti, ki so jih odvzeli
na eni lokaciji ter jih prenesli drugam. Če je plasti več, se lahko te med seboj premešajo ali pa
se v njih celo ohrani sekvenca nasipanja (Barker 1998, 32). V primeru, da so v nasutju poleg
novca tudi druge sočasne najdbe, gre najverjetneje za depozit, premeščen iz bližnjega prostora
aktivnosti ali dela naselbine. V kolikor pa je novec odkrit brez sočasnih najdb, je najverjetneje
prišel v depozit tekom procesa nasipavanja materiala z lokacije izven prostorov aktivnosti. V
nasutjih se lahko novci nahajajo v vseh položajih in v različnih višinah.
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Hodne površine ali sedimenti na hodni površini
Hodne površine so v določeni fazi služile kot del bivalnega ambienta ali prostora aktivnosti
(cestišča, dvorišča, trgi, manipulativne površine itd.), na njih pa se je postopoma nalagal
sediment. Za novce iz takih sedimentov po navadi velja, da so bili naključno izgubljeni v času
uporabe te hodne površine. Potemtakem se lahko domneva, da so bili novci izgubljeni, ko so
še imeli monetarno vrednost, torej so reprezentativni vzorec denarnega obtoka, sočasnega s
časom uporabe hodne površine. Za razliko od novcev v nasutjih se ti novci praviloma nahajajo
v horizontalni legi (razen v cestnem blatu ipd.). V primeru, da se ponavljajoče pojavljajo v
določenem delu sedimenta (npr. v kotih prostora), gre lahko za namensko odlaganje.

Strukture in naprave
Novci se najdejo tudi v zgradbah, napravah ali njihovih sestavnih delih (stoječi zidovi, pod
lesenim podom, pod ali v estrihu 2, pod pragom, v ognjišču, v mostnih konstrukcijah 3, v čevlju
ladijskega jambora 4, v vodnjaku). Pogosto gre za gradbene daritve 5, ki pa jih je včasih težko
ločevati od naključno izgubljenih novcev. Za gradbene daritve novcev velja, da je bil ponavadi
pridan le en ali nekaj novcev. V primeru, da je novcev več, gre morda za skrivališče denarja z
namenom ponovne pridobitve (Thury 2016, 42). Nasprotno ritualne daritve v vodnjakih
navadno obsegajo večje število novcev večinoma manjših nominalnih vrednosti.

Zakladne najdbe
Zakladne najdbe so najdbe dveh ali več novcev, ki so bili iz določenih razlogov odloženi na kup
(Kos 1997a, 374). Največkrat so bili novci kopičeni z namenom shranjevanja oziroma skrivanja.
Za njih velja, da jih je lastnik nameraval ponovno pridobiti (v posest), vendar jih ni uspel več
dvigniti. Antični viri največkrat navajajo skrivanje denarja zaradi strahu pred roparji ali vojno 6,
zaradi utaje davkov ali pa se za njimi skriva ukraden denar (Thury 2016, 24). V določenih
2

V Emoni so v vogalih različnih prostorov odkrili novce odložene na podložnicah estriha, kar kaže, da bi bila to
lahko v Emoni pogosta praksa v sredini 1. stoletja (Gaspari 2010, 125).
3
Ritualno so jih pridajali tudi v mostne opornike ali stebre mostov (npr. v Zidanem mostu) (Ciglenečki 2007, 242).
4
Prvi je na običaj prilaganja novcev v čevelj jambora opozoril P. Marsden, ki je leta 1962 v ostankih rimske ladje
Blackfriars pod jamborom odkril Domicijanov as (Marsden 1965, 33). Verjetno so jih prilagali za srečo ali pa so
opravljali vlogo gradbene daritve (Carlson 2007, 321).
5
Tudi ob severnem obodnem zidu galorimskega svetišča (svetišče II.) na Mariborski cesti, so med zidom in ploščo
priležnega bazena odkrili Domicijanov as, ki je bil tja položen ob gradnji (Novšak in Gaspari 2004, 28).
6
Npr. zakladni najdbi Čentur-A (1944) in -B (1962). Posadka tamkajšnje utrdbe naj bi zakopala vojaško blagajno
domnevno v strahu pred uničenjem (Jeločnik 1973, 78–93).
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primerih so novce kopičili zaradi ekonomskih razlogov. Če je prišlo do padca določene
nominalne vrednosti, so jih začeli kopičiti zaradi vrednosti kovine (Kos 1997a, 376). Po drugi
strani so bili novci lahko kopičeni na določenem mestu iz ritualnih vzgibov, torej so jih lastniki
nepovratno odložili. Za te novce je značilno, da so bili kopičeni dlje časa in bolj enakomerno.
Po navadi se take zakladne najdbe prepozna po značilni »trikotni« časovni strukturi. Od
začetka kopičenja se število daritev novcev glede na čas postopoma veča, dokler se trend ne
obrne in začne število novcev do najmlajšega novca enakomerno pojenjati (Thury 2016, 83).
Zakladne najdbe iz votivnih kontekstov ne morejo pričati o denarnem obtoku, saj novci v njih
niso bili akumulirani iz ekonomskih ali nasilnih vzrokov in imajo večinoma simbolno vrednost
(Kos 1997a, 154).
Pogoste so tudi zakopane ali kako drugače skrite zakladne najdbe, ki so bile iz določenih
motivov namensko shranjene na enem mestu, nato pa jih zaradi smrti, nesreče ali naravne
katastrofe lastnik ni uspel več dvigniti. S skupnimi najdbami novcev so dokumentirani tudi
izgubljeni mošnjički ali denarnice, ki so jih posamezniki naključno izpustili (lahko so jim padli iz
žepa, bisage itd.), bodisi na tla, v reko, kanalizacijski sistem oziroma latrino ali pa so izginili
med brodolomom ladje 7. Pri določevanju značaja zakladnih oz. skupnih najdb novcev pogosto
pride do težav, saj je lahko založni ali naključni kontekst najdbe dvoumen in kaže značilnosti
obeh kategorij.
Pri datiranju zakladne najdbe je najpomembnejši najmlajši novec, saj podaja terminus post
quem odložitve (Kos 1997a, 154). Običajno so najmlajši novci v zakladni najdbi odlično
ohranjeni, najstarejši pa zaradi dolgotrajnega kroženja v obtoku močno obrabljeni (Kos 1997a,
376).
V posebnih okoliščinah pride v določeni regiji do porasta zakladnih najdb, kar se kaže v t. i.
horizontu zakladnih najdb, odloženih v istem času (isti terminus post quem). Horizonti
zakladnih najdb so navadno povezani z vojnimi dogodki 8 ali političnimi pretresi.
V primeru, da je sestav zakladne najdbe drugačen kot takratni denarni obtok, gre morda za
novce, ki so jih skrili zaradi visoke vrednosti kovine, za zbirateljske primerke itd. V zakladnih
najdbah do konca drugega stoletja n. št. prevladujejo srebrniki, nato pa se, zaradi upadanja

Izgubljene zakladne najdbe se omenjajo tudi v antični literaturi. Npr. Plautus v svoji igri omenja kovček zlatnikov
in srebrnikov ter dragocenih posod, ki ga je po brodolomu naplavilo v ribiške mreže (Pl. Rud. 20).
8
V Sloveniji je namreč največ zakladnih najdb prav iz 3. stoletja, ko so bili, zaradi pogostih vpadov, prebivalci
primorani zakopati svoje premoženje in ga niso uspeli pridobiti nazaj (Miškec 2012b, 385; Šemrov 2007, 8).
7
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vrednosti srebra, pogosteje začnejo pojavljati zakladne najdbe z bronastimi novci. Ti so prav
tako najpogostejši v zakladnih najdbah iz votivnih kontekstov (Thury 2016, 33). Zelo redko se
v zakladnih najdbah odkrije zlatnike (Thury 2016, 34).
Za kronološko sestavo zgodnjecesarskih zakladnih najdb je značilno, da je bil časovni razpon
med najstarejšim in najmlajšim novcem tudi do 100 let, medtem ko so bili novci v zakladnih
najdbah iz 4. stoletja skovani v razponu nekaj desetletij. V 5. stoletju se začnejo, zaradi
prenehanja delovanja rimske uprave in redne oskrbe z denarjem, v zakladnih najdbah
pojavljati novci iz prejšnjega stoletja, kar povzroča težave pri datiranju (Thury 2016, 35).

Grobovi
Običaj prilaganja novcev v grobove verjetno izhaja iz klasične Grčije (Thury 2016, 101) in je
povezan z motivom prečkanja reke Stiks. V rimskem okolju so bili novci odkriti le v določenem
deležu grobov, ki se je skozi čas spreminjal. V zahodnem delu X. italske regije število grobov z
novčnimi pridatki do julijsko-klavdijske dinastije postopoma narašča, ko se novci pojavljajo v
več kot 50 odstotkih grobov. Tekom drugega stoletja ta delež pada, dokler se ta običaj v 4.
stoletju ne opusti. V Emoni (15,4 %) in Poetovijoni (20,6 %) je delež grobov z novci na splošno
manjši (Miškec 2012a, 135). Večinoma so v grobnih kontekstih izpričani novci nižjih
nominalnih vrednosti, poleg tega pa sta v enem grobu pred poznorimskim obdobjem le redko
najdena več kot dva novca (v Emoni je bilo dokumentiranih le 8 takih grobov) (Miškec 2012a,
138).
Raziskave kažejo, da je imela večina pridanih novcev aktualno vrednost v času pokopa, torej
so odraz takratnega denarnega obtoka. V zgodnje- in srednjecesarskem obdobju so največkrat
pridajali ase, pojavijo pa se tudi dupondiji in sesterciji (Thury 2016, 134). Novcev niso izbirali
le po nominalni vrednosti, temveč tudi po na njih upodobljenih personifikacijah, med katerimi
so pogosto zastopane Fortuna (sreča), Salus (zavetje) in Felicitas (blaženost). Pridani novci so
najpogosteje zmerno do močno obrabljeni 9(Thury 2016, 138), kar v večini primerov velja tudi
za novce iz grobov z Mariborske ceste.

9

Leta 1990 je bila opravljena analiza 226 novcev iz grobišča v Heidelbergu. Le 37 % novcev je bilo odlično
ohranjenih ali komaj obrabljenih (Schulzki 1990, 85).
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Zastopanost novčnih najdb v arheološkem zapisu
Na število novcev v arheološkem zapisu oziroma na distribucijske vzorce numizmatičnih najdb
vpliva več dejavnikov, orisanih v nadaljevanju.

Celotno število novcev iz posamezne izdaje
Za družbe z razvitim monetarnim gospodarstvom je značilno, da je proizvodnja denarja nihala
od leta do leta. Zato se je iz obdobij z bolj intenzivnim kovanjem pričakovano ohranilo več
novcev. Neupoštevanje tega vidika pri interpretaciji lahko povzroči napake pri primerjanju
denarnega obtoka med različnimi obdobji kovanja. Večje absolutno število izdelanih novcev
torej neizogibno prinaša večje število najdenih novcev (Casey 1986, 70).

Vrednost
Na arheoloških najdiščih prevladujejo novci manjših nominalnih vrednosti. Koliko truda bo
posameznik vložil za iskanje izgubljenega novca, je odvisno od njegove vrednosti 10 (Casey
1986, 72). Seveda se lahko zaradi za lastnika nesrečnega spleta okoliščin v zapisu pojavijo tudi
novci višjih nominalnih vrednosti (glej Zakladne najdbe). Prav tako je treba upoštevati
možnost, da je vrednost nekaterih novcev višje nominalne vrednosti v poznejšem času
upadla 11.

Velikost novca
Manjše novce je z razdalje težje opaziti, zato se hitreje izgubijo. Praviloma je velikost kovanca
premo sorazmerna z njegovo vrednostjo. Poleg tega je bilo v obtoku praviloma več manjših
novcev kot večjih, saj so v vsakodnevnih transakcijah uporabljali novce manjših nominalnih
vrednosti (Casey 1986, 74).

10

𝟏𝟏

Npr. angleških kovancev se največ izgubi v vrednosti penija, saj se jih ljudje niti ne trudijo pobrati (Casey 1986,
𝟐𝟐
72).
11
V prvem in drugem stoletju je bilo najbolj priljubljeno plačilno sredstvo bronasti as (Kos 1990, 7), nato pa so
cene v imperiju narasle do te mere, da se je za večino vsakodnevnih transakcij začelo uporabljati medeninaste
sestercije. Zaradi tega se v arheoloških zapisih po imperiju od konca 2. stoletja naprej med numizmatičnim
materialom pojavlja vse več sestercijev (Casey 1986, 72).
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Politične okoliščine
V določenih primerih dominantna država vsili svoj monetarni sistem novo priključeni državi.
Če izrinjene valute ne pretalijo in predelajo, se ta najverjetneje zavrže, kar se odraža v
distribuciji numizmatičnih najdb. Na število novcev vpliva tudi Damnatio memoriae, ki je
privedla do porasta ali padca 12 števila novcev določenih cesarjev v arheološkem zapisu (Casey
1986, 72).

Gospodarske okoliščine
Eden najbolj pogostih pojavov v gospodarski zgodovini sta inflacija in deflacija. V kriznih časih
(npr. v času markomanskih vojn ali v obdobju pretresov 3. stoletja) je država razvrednotila
denar tako, da je začela kovati novce manjše mase ali iz zlitine slabše kakovosti. Cene so začele
strmo naraščati, saj je bilo v obtoku vse več denarja. To ilustrira podatek, da so se cene žita od
3. do 4. stoletja povečale za 50-krat (Kos 1997a, 145). Zato se na najdiščih odkrije več novcev
iz obdobij inflacije.
Občasno so se vladarji na padanje vrednosti denarja in posledično inflacijo poskušali odzvati z
uvedbo reform, usmerjenih v stabilizacijo denarnega sistema. Najbolj korenita je bila uvedba
novcev novih vrednosti (antoninianus, argenteus, nummus itd.). Ukrepali so lahko tudi tako,
da so povečali čistost kovine, iz katere so kovali novce, ali pa so povečali maso novcev. To je v
3. stoletju storil Avrelijan, ki je skušal obnoviti razvrednoten antoninianus. Menjave valut se
močno odražajo na arheoloških najdiščih, saj popolnoma spremenijo strukturo numizmatičnih
najdb (Kos 1997a, 84).
Gospodarski dejavniki vplivajo na distribucijo novčnih najdb tudi na intra-site ravni. Rimski
vojaki so bili najbolj aktivni potrošniki, zato se na najdiščih vojaškega značaja odkrije največ
novcev. Če so bili stacionirani na območju, kjer okoliški prebivalci v tej ekonomiji niso
sodelovali, se v neposredni bližini razvijeta dva različna denarna zapisa. Prav tako sta se lahko
znotraj posamezne naselbine razvila različna vzorca distribucije najdb. Tam, kjer je bil del

12

Leta 43 se je senat zaradi sovraštva do Kaligule odločil, da bodo pretalili vse bronaste novce z njegovo podobo.
To se pozna v distribuciji novcev na najdiščih v Italiji in Grčiji, saj se pojavljajo le novci, ki so v arheološke plasti
prišli pred omenjenim ukrepom (Barret 1999, 84).
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naselbine finančno bolj aktiven kot drugi (trg – stanovanjski del), se je zagotovo ohranilo več
novcev (Casey 1986, 73).

Arheološki oris ožjega območja Celja v mlajši železni dobi in rimskem obdobju
Historično-geografski opis
Keleja, ki je pod Klavdijem postala najjužnejše avtonomno mesto v Noriku, se je razvila ob
sotočju Savinje in Voglajne na jugovzhodu Savinjske doline, v osi jantarne poti,
transkontinentalne komunikacije med Apeninskim polotokom, srednjim Podonavjem in
obalami Baltika. Na tem območju se je v drugi polovici 3. stoletja pr. n. št. naselilo keltsko
pleme Tavriskov. Prometno ugodna lega centralne naselbine tega prostora, ki je bila od
srednjega latena naprej locirana na vznožju Miklavškega hriba, je bila poleg geopolitične
dinamike in izkoriščanja naravnih surovin (minerali), eden izmed glavnih razlogov za njen hiter
ekonomski razvoj v pomembno noriško naselbino z lastno kovnico denarja (Šašel Kos 1997,
34).
Miklavški hrib se dviga južno od današnjega mesta na desnem bregu Savinje. V 1. stoletju je
bila Savinja razdeljena na dva večja rokava. Južni (manjši) je domnevno potekal skoraj enako
kot današnja reka, njeno glavno, severno korito pa je ležalo severno od današnjega mesta,
domnevno v osi Levstikove ulice. V poznorimskem obdobju (kmalu po letu 268; Kolšek 1975,
281) naj bi Savinja v katastrofalni poplavi svoj tok v celoti prenesla v južno korito ter tako
poškodovala velik del mesta. Južno korito je zagotovo obstajalo že pred tem, kar med drugim
nakazuje zgodnjecesarska kanalizacijska mreža mesta, ki jasno kaže padec proti jugu (Gaspari
et al. 2001, 289–290), posebej nedvoumno pa utrditev desne brežine s piloti, ki je bila
dokumentirana na lokaciji Osrednje knjižnice Celje (Bausovac 2014, 111). Poleg obeh korit so
mesto oblivali še drugi rokavi Savinje in struge Voglajne, Hudinje, Ložnice, Koprivnice in
Sušnice, vendar trenutno stanje raziskav ne omogoča natančnejše rekonstrukcije hidrološke
mreže v rimskem obdobju (Krajšek 2015, 28). Savinja s svojimi pritoki je narekovala širitev in
razvoj rimske Celeje, saj so ji nudili naravno zaščito, hkrati pa so pomenili pretečo nevarnost
vodnih ujm. V poznorimskem obdobju so namreč vzhodno, deloma zahodno in severno
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stranico mestnega obzidja postavili ob rob obstoječih vodotokov ter jih uporabili namesto
obrambnih jarkov (Bausovac 2014, 11) (Sl. 1).

Slika 1 Današnji načrt mesta z doslej odkritimi in delno rekonstruiranimi arhitekturnimi ostanki iz rimskega obdobja (Krajšek
2015, 25).
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Razvoj poselitve
Najstarejši naselbinski ostanki na celjskem območju sodijo v halštatsko obdobje. Sredi 20.
stoletja je na sedlu tik pod vrhom Miklavškega hriba sondiral Lojze Bolta, takratni kustos
Pokrajinskega muzeja v Celju, in ob tem naletel na keramiko iz stopenj Ha B in C (Bolta 1951,
70). Obseg takratne poselitve še ni znan, saj je na in pod Miklavškim hribom potekalo
razmeroma malo sistematičnih arheoloških raziskav. Naselbina na vznožju je dobila
protourbani značaj najverjetneje šele v latenskem obdobju (Šašel Kos et al. 2003, 71).
Protozgodovinska naselbina, ki jo je Plinij Starejši označil kot oppidum Kéleia (Plin. Nat. Hist.
III 146), se je v srednjem- in poznolatenskem obdobju širila na vzhodnem in severnem vznožju
hriba, kjer so med gradnjo Sindikalnega doma in raziskavami na Sadnikovem vrtu
dokumentirali kose latenske keramike (Krajšek 2015, 24). Glede na to, da sta lokaciji oddaljeni
borih 20 metrov in ležita na isti terasi, gre najverjetneje za eno najdišče (Vičič 1997, 41). V
nasprotju s tradicijo poznolatenskih višinskih utrjenih naselbin niso bili ugotovljeni nobeni
ostanki obrambnih naprav, torej je možno, da so bile integrirane v poznejše rimske fortifikacije
ali pa so bile uničene (Tiefengraber 2011, 92–94). Sočasno poselitev so ugotovili tudi v Gaberju
vzdolž Mariborske ceste, kjer so že tekom 19. stoletja izkopali nekaj latenskih grobov, v to
obdobje pa sodijo tudi začetki svetiščnega kompleksa z Mariborske ceste. Očitno je v tem času
latenska poselitev na jugovzhodnem delu Savinjske doline zajemala več ločenih območij
(Bausovac 2014, 10).
Leta 15 pr. n. št. je bilo Noriško kraljestvo priključeno rimskemu imperiju, kmalu po letu 50 pa
je bilo preoblikovano v provinco Norik (Šašel Kos 1997, 32). V tem času je mesto dobilo pravice
municipija (Municipium Claudium Celeia). Zgodnjerimska Celeia se je razvila iz omenjene
latenske naselbine, na kar opozarjajo številne drobne najdbe z vznožja Miklavškega hriba. Med
latensko keramiko iz Sindikalnega doma so bili namreč tudi številni kosi zgodnjerimske
keramike iz srednje- in poznoavgustejskega časa (Krajšek 2015, 26; Vičič 1997, 41). Ostanke iz
avgustejskega obdobja so dokumentirali tudi leta 2011 med prenovo infrastrukture na Bregu
in na Maistrovi ulici. V začetku 1. stoletja n. št. se je naselbina razširila še na severni breg, o
čemer pričajo strukture na lokaciji Glasbena šola in Osrednja knjižnica Celje (Bausovac 2014,
11). Na podlagi omenjenih najdišč je najzgodnejša rimska naselbina obsegala severno in
severovzhodno vznožje Miklavškega hriba in teraso pod njo ter severni breg južnega kraka
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Savinje (Krajšek 2015, 27). V tem času se je v Gaberju izoblikovalo ločeno obrtniškonaselbinsko jedro z grobiščem, onkraj prehoda čez severni krak Savinje pa so postavili svetišče.
Najverjetneje v poznoavgustejskem ali tiberijskem obdobju je bila za izgradnjo mesta ex novo
po tradicionalnih rimskih merilih (ortogonalni tloris) izbrana prodnata ravnica med strugama
Savinje (Tiefengraber 2011, 93). Podobna situacija je znana tudi s Štalenske gore
(Magdalensberg), kjer so cvetočo in gosto poseljeno naselbino premaknili na Gosposvetsko
polje (Bausovac 2014, 12). V tem času je Celeja štela okoli 10.000 prebivalcev ter je
najverjetneje obsegala območje med današnjo železniško postajo in Knežjim dvorom ter med
spodnjo teraso Miklavškega hriba in Kidričevo ulico (Lazar 2008, 350). Naselbina je v zgodnjem
1. stoletju obsegala približno 8 do 10 ha, konec 1. in v prvi polovici 2. stoletja pa je mesto
doseglo svoj največji obseg – približno 80 ha (Krajšek 2015, 28). V severskem obdobju je mesto
v okviru obsežne prenove mesta po markomanskih vojnah dobilo obzidje, skozi katerega so
vodile štiri glavne vpadnice – na zahod proti Emoni, na jug k Neviodunumu ter proti severu in
vzhodu proti Poetovijoni (Šašel Kos et al. 2003, 72–80). V tretjem stoletju so rimski imperij
pretresale številne politične krize, kar je povzročilo, da se je mesto le počasi obnavljalo.
Literarnih virov o poznorimskem obdobju v Celeji ne poznamo, zato dognanja izhajajo le iz
arheoloških raziskav (Bratož 2014, 280). Med grobišči iz tega obdobja so izpričane južna (Breg;
3. in 4. stoletje), severna (Gubčeva ulica, Kocenova ulica, »Agrotehnika« in Mariborska cesta;
od konca 3. stoletja do začetka 5. stoletja) in vzhodna nekropola (Aškerčeva ulica oziroma
»Celeiapark«; od konca 3. stoletja do začetka 5. stoletja). Čeprav največja, je zahodna
nekropola najmanj raziskana, saj je bila močno uničena zaradi delovanja Savinje in njenih
pritokov (Krajšek 2015, 39). Med 3. in 5. stoletjem je bila poselitev jugovzhodne Savinjske
doline osredotočena na območje intra muros, katerega tri stranice lahko zanesljivo zamejimo,
težava pa ostaja pri določitvi južnega obsega mesta (Bausovac 2014, 13). V primeru, da je bila
Celeja v tem času utrjena le na ravnini med strugama, je obsegala približno 25 ha, če pa je
obzidje objemalo tudi del pod Miklavškim hribom, je s 40 ha predstavljala eno izmed največjih
noriških mest (Krajšek 2015, 29). Škofijski kompleks s troladijsko baziliko in krstilnico na
vzhodnem robu rimskega mesta je glede na arhitekturo, stil in najdbe datiran v začetek 5.
stoletja (Bratož 2014, 280).
Konec 4. in v 5. stoletja so razpadajoča politična struktura, pohodi plemen in državljanske
vojne močno vplivale na življenje v noriških mestih. Najdbe kažejo na intenzivno življenje v
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Celju še v dvajsetih oziroma tridesetih letih 5. stoletja, od takrat naprej pa ni zaslediti dokazov
o večjih gradbenih posegih (Ciglenečki 1997, 192). Kmalu zatem pride do razpada
organiziranega življenja v mestu, kar se najbolje kaže ravno v prekinitvi denarnega obtoka
(Krempuš in Krajšek 2008, 2). Glede na obstoj sakralnih zgradb in posamezne drobne najdbe
materialne kulture velja, da so v mestu še živele skupine ljudi, ki so se občasno zatekale v
bližnja pribežališča (npr. Vipota) (Ciglenečki 1997, 192).

Osnovni podatki o najdišču
Od avgusta 2003 do maja 2004 so na območju železniškega podvoza na Mariborski cesti v Celju
med Maksimiljanovo cerkvijo in Gaberjem potekala zaščitna arheološka izkopavanja, med
katerimi so bile odkrite najdbe iz časa med 1. stoletjem pr. n. št. in 5. stoletjem n. št. (Gaspari
et al. 2007, 835). Dokumentirani so bili ostanki poznokeltskih-zgodnjerimskih svetišč,
stanovanjske arhitekture, metalurških in lončarskih delavnic, cestišča z mostom čez
novoodkrito

strugo

večjega

vodotoka,

zgodnje-

in

poznorimskega

grobišča

ter

poznosrednjeveških in novoveških cestišč 13. Poselitev je obsegala oba bregova struge, njen
začetek pa lahko glede na posamične rezidualne najdbe datiramo že v čas konca 2. stoletja pr.
n. št., okvirno hkrati s tavriško naselbino pod Miklavškim hribom. Za poselitev na tem mestu
je bil odločujoč obstoj nizkega hrbta, ki se ravno na območju sotočja rokavov Savinje in
Voglajne dviga nad poplavno ravnico in je nudil dovolj prostora za naselbino. Hkrati je bilo to
primerno mesto za prehod jantarne ceste čez eno od domnevanih severnih strug Savinje.
Med najpomembnejša odkritja sodi prav zasuta domnevna severna struga Savinje in ostanki
lesene mostne konstrukcije. Nekdanja struga je bila orientirana v smeri današnje železniške
proge, njena širina pa je znašala 35 do 45 metrov z globino med 3 in 5 metrov. Od severa se ji
lahko sledi iz smeri vojašnice Celje do stavb južno od križišča Mariborske in Kidričeve ceste, na
območju svetišč pa se je obrnila proti jugovzhodu in potekala naprej v smeri današnje
Voglajne. Glede na dendrokronološke analize je bil most zadnjič celovito prenovljen v sredini
4. stoletja. Vrhovi pilotov so bili najdeni na stiku med glinenim polnilom in prodnatim dnom
struge, kar, poleg stratigrafske situacije na obeh bregovih ter poškodb arhitekture, nakazuje
na vodno ujmo v času ob koncu poselitve in ponovni vzpostavitvi pokopališča ob glavni

13

Poročilo o izkopavanju: Novšak, Gaspari 2004. Preliminarne objave Gaspari et al. 2007; Krempuš et al. 2007.
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komunikaciji proti severu. Odkritje mostu, ki zaradi gradbenotehničnih razlogov ni mogel biti
orientiran drugače kot pravokotno na rečni tok, podaja podatke tudi o orientaciji cestne
komunikacije, ki se ujema z usmeritvijo starejše arhitekture (Novšak in Gaspari 2004, 5–7).
Na severnem bregu struge je bila odkrita naravna kotanja, ki jo je morda že keltsko
prebivalstvo uporabljalo kot kultno mesto vodnega tipa. Prvotno sta bila v kotanjo verjetno
postavljena deblo in večji obdelan kos lesa, okoli katerih so pozneje postavili ovalno ograjo kot
ločnico med vhodnim prostorom in prostorom, kamor so odlagali »votivne darove« (Novšak
in Gaspari 2004, 10–11). Konec prve polovice 1. stoletja so neposredno nad tolmunom
postavili svetišče galorimskega tipa z zidanimi temelji in domnevno leseno nadgradnjo,
severno pa še sestrsko svetišče podobnih dimenzij. Glavni fasadi objektov obeh svetišč sta
domnevno potekali vzporedno s cestno traso. Južneje je bil sočasno ali celo nekoliko prej
postavljen še en, podobno zasnovan, vendar manjši tempelj, ki je bil, verjetno zaradi lege med
rečnim prehodom, cesto in rečnim kanalom, nekoliko drugače orientiran (Krempuš in Krajšek
2008, 4–5). Na južnem bregu je bilo dokumentirano majhno grobišče, ki je bilo glede na
pridatke sočasno s svetiščnimi kompleksi na severnem bregu (druga četrtina 1. stoletja)
(Gaspari et al. 2007, 836).
Med monumentalizacijo municipalne naselbine med rokavoma Savinje v flavijskem obdobju
(kmalu po letu 86) so na forumu Celeje zgradili svetišče kapitolinske triade (Krempuš et al.
2007, 43). Posledično je bil svetiščni kompleks ob severnem bregu opuščen, profaniziran in
delno demontiran, na njegovem mestu pa so postavili stanovanjsko-obrtni kompleks. Manjši,
južni tempelj je pozneje deloma uničila že prej omenjena poplava (Gaspari et al. 2007, 839).
Hkrati so tudi na južnem bregu postavili sklop skladišč in obrtniških delavnic (Bausovac 2014,
11). V drugi polovici 2. stoletja so bile stavbe na obeh bregovih že porušene in opuščene, od
polovice 3. do 5. stoletja pa se je čez ruševine omenjenih stavb razširila severna celejanska
nekropola (Krempuš in Krajšek 2008, 2). V osi izkopnega polja so potekala še
poznosrednjeveška in novoveška cestišča, ki dokazujejo kontinuiteto rabe prostora.

Analiza numizmatičnega materiala z najdišča Mariborske ceste
Med arheološkimi raziskavami na najdišču Mariborska cesta – III. etapa so dokumentirali 372
novcev, od tega 14 keltskih, 342 rimskih, 2 srednjeveška in 14 novcev iz modernih obdobij
(Pregl. 1). Vsi novci so bili določeni s strani NK NMS (Miškec in Šemrov 2017).
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Št.

%

Keltski novci

14

3,8

Rimski novci

342

91,9

Srednjeveški novci

2

0,5

Novci iz modernih obdobij

14

3,8

Skupaj

372

Preglednica 1 Številčna in odstotna zastopanost novcev po obdobjih.

Primerjava zastopanosti novcev posameznih stoletij z najdišča Mariborska cesta – III. etapa s
strukturo novcev iz ostalega Celja in iz Savinje
Primerjava zastopanosti je izvedena s podatki iz magistrskega dela A. Šemrova, kjer je avtor
predstavil analizo zastopanosti novcev iz Celja in Savinje, evidentiranih v NK NMS do vključno
leta 2011. Trenutno je to najcelovitejša in najbolj aktualna objava o novcih iz Celja, vendar v
njej niso vključeni novci z najdišča Mariborska cesta. Primerjave zastopanosti keltskih novcev
iz rimskodobnih kontekstov iz Celja in Savinje ni bilo mogoče izvesti, saj ne poznamo
natančnega števila najdenih novcev. V Savinji naj bi jih bilo najdenih vsaj od 5000 do 8000.
Podatki za Savinjo in Celje so ločeni, saj so rimskodobni depoziti iz 1. in 2. stoletja v Celju v
primerjavi z mlajšimi plastmi pomanjkljivo raziskani. Za primerjavo so ob tem navedeni tudi
podatki za zastopanost novcev iz Emone, ki so bili objavljeni v delu Monetary circulation in the
Southeastern Alpine Region: ca. 300 B.C. – A. D. 1000 (Kos 1986).
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3. stoletje
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Grafikon 1 Mariborska cesta – III. etapa. Število novcev iz rimskodobnih depozitov.

Keltski novci
Rep. novci
1.–2. stoletje
3. stoletje
4.–5. stoletje
Skupaj

Mariborska cesta – III. etapa (št.)
14
12
233
40
57
356

%

3,9
3,4
65,4
11,2
16,0

Najdišča v Celju do vključno leta 2011 14
Savinja
% Celje
%
253
508
402
625
1788

14,1
28,4
22,5
35,0

31
226
172
212
641

4,8
35,3
26,8
33,1

Preglednica 2 Mariborska cesta – III. etapa. Primerjava številčne in odstotne zastopanosti novcev po stoletjih (podatki za
Savinjo in Celje iz Šemrov 2011).

Zastopanost novcev po stoletjih je drugačna za Mariborsko cesto (Grafikon 1), kot kažejo
podatki za preostalo območje Celja in za novce iz Savinje (Pregl. 2). Delež republikanskih
novcev na Mariborski cesti (3,9 %) je podoben deležu iz preostalega območja Celja (4,8 %),
delež republikanskih novcev iz Savinje pa je občutno večji (14,1 %). Za razliko od Savinje je na
Mariborski cesti največ novcev iz 1. in 2. stoletja (65,4 %). Enako velja tudi za zastopanost
novcev iz 1. in 2. stoletja na preostalem območju Celja (35,3 %), čeprav je delež precej manjši.
V 3. stoletju se na Mariborski cesti, tako kot v Celju in v Savinji, kaže padec v intenziteti
denarnega obtoka, ki je verjetno odraz političnih kriz v imperiju. Na Mariborski cesti je v 4. in
5. stoletju možno zabeležiti veliko manjšo intenziteto obtoka (16,0 %), iz Savinje pa je prav v

14

34,3 % od skupno 4107 vseh rimskih novcev iz dela A. Šemrova ni časovno podrobneje določljivih. Zaradi tega
ti novci niso vključeni v primerjalno analizo.
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4. in 5. stoletju največ novcev (35,0 %). Verjetno je razlog za majhen delež novcev na
Mariborski cesti v 4. in 5. stoletju v tem, da je večina prebivalstva v tem času živela intra muros,
čez območje Mariborske ceste pa se je razširila severna celejanska nekropola.

Keltski in republikanski novci

Vzhodnokeltski novci se po tipologiji ločijo v dve skupini – noriško in tavriško. Novci obeh
skupin imajo na averju upodobljeno Apolonovo glavo, medtem ko se upodobitve na reverju
razlikujejo. Na zadnji strani noriških tetradrahem je upodobljen konjenik in navedeno ime
kneza, na tetradrahmah tavriške skupine pa samo konj in le redko ime kneza (Kos 2007, 59).
Obe skupini sta kovali tudi male keltske srebrnike, za katere je značilnih več tipov (z rozeto, s
konjičkom itd.). Keltska plemena v vzhodnih Alpah so s kovanjem denarja začela najverjetneje
sredi 2. stoletja pr. n. št. Za kronologijo tavriških in noriških keltskih novcev sta pomembni
zakladni najdbi Enemonzo (Gorini 2005) in Skrinjica (Kos in Žbona Trkman 2009) ter skupna
najdba iz reke Ljubljanice (Kos in Šemrov 2003). V sklopu teh so bili skupaj s keltskimi novci
odkriti tudi rimski republikanski novci, ki so časovno boljše določljivi. Na podlagi skupnih najdb
se je izoblikovala domneva, da so Tavriski s kovanjem denarja verjetno začeli okrog leta 160
pr. n. št., Noriki pa kmalu zatem. Prav tako se predvideva, da se pri tradiciji keltskega kovanja
denarja ne more govoriti o kontinuiranem kovanju, temveč je šlo bolj za periodične pojave ob
potrebah družbe (Kos 2007, 61–63). Kovanje denarja v jugovzhodnoalpskem prostoru se je
zaključilo z aneksijo Noriškega kraljestva leta 15 pr. n. št., vendar so keltski novci ostali v
obtoku še do obdobja Klavdija (Kos 1977, 34) oziroma do vzpostavitve provincialne uprave.
Na Mariborski cesti je bilo dokumentiranih 14 keltskih novcev, od tega 11 novcev iz noriške
skupine (78,6 %), 2 novca iz tavriške skupine (14,3 %) in 1 novec plemena Alobrogov iz Galije
Transalpine (7,1 %). Vsi novci vzhodnokeltskega izvora so mali srebrniki, verjetno kovani v 1.
stoletju pr. n. št. Med novci noriške skupine je najbolj zastopan tip z rozeto (63,6 %), zatem tip
s konjičkom (27,3 %), le en primerek pa je tipa Eis. Eden od malih noriških tipov z rozeto je
suberat, to so novci, pri katerih je pod srebrno prevleko bronasto jedro. Gre za sočasne
imitacije ali ponaredke grških, keltskih in pozneje rimskih srebrnih novcev (Kos 1997a, 328).
Mala tavriška srebrnika sta očesnega tipa in tipa s konjičkom. Navzočnost novcev obeh skupine
ne preseneča, saj je razprostranjenost malih tavriških srebrnikov omejena na ozemlje
Slovenije, mali noriški srebrniki pa se pojavljajo na obeh straneh Karavank (Kos 1977, 49).
27

Tako kot na Mariborski cesti, tudi v preostalem Celju in Savinji prevladujejo mali srebrniki, pri
čemer jih večina izhaja iz Savinje. Natančno število ni znano, saj so najdbe iz Savinje zapolnile
številne svetovne muzejske in zasebne zbirke in so se zanje izgubili osnovni podatki (Kos 1977,
52). Ocenjuje se, da naj bi bilo v Savinji v drugi polovici 20. stoletja najdenih najmanj deset
tisoč malih keltskih srebrnikov (Gaspari et al. 2001, 286). Za razliko od Mariborske ceste, se od
2025 malih srebrnikov iz Savinje, ki jih je do leta 2011 opredelil NK NMS, kar 89,9 % ne da
pripisati kateri skupini pripadajo, od določljivih pa jih večji delež (9,6 %) pripada tavriški skupini
(Šemrov 2011, 19).
Na Štalenski gori je bilo do leta 2006 dokumentiranih 1434 novcev, med katerimi so 53,0 %
delež (746 novcev) predstavljali keltski novci iz rimskodobnih kontekstov. Od tega se kar 99 %
novcev pripisuje vzhodnokeltskemu kovanju, le dva novca sta zahodnokeltskega izvora
(Krmnicek 2010, 40). Kar 644 novcev (86,6 %) sodi v noriško skupino, 1 novec (0,1 %) v tavriško,
ostali pa so nedoločljivi (13,3 %). Tudi na Štalenski gori prevladujejo mali srebrniki, ki
predstavljajo 93,8 % (698 novcev) vseh keltskih novcev (Krmnicek 2010, 42).
Staroselci v predrimski Celeji so imeli glede na količine najdenih novcev pogoste trgovske stike
tudi z rimskimi trgovci. Na celjskem območju je bilo do sedaj odkritih kar 284 republikanskih
novcev, ki večinoma izhajajo iz Savinje (89,1 %) (Šemrov 2011, 20). Na Mariborski cesti je bilo
dokumentiranih 12 republikanskih novcev, kar predstavlja 3,5 % od skupno 342 rimskih
novcev. Od tega je največ denarijev (6; 50 %), poleg tega pa so bili odkriti še dva kvinarija (16,7
%), trije polovičeni asi (25 %) in provincialni AE (8,3 %). Polovičenje rimskih novcev je bil,
najverjetneje zaradi pomanjkanja drobiža v obtoku, pogost pojav v pozni republiki ter v
poznoavgustejskem in zgodnjetiberijskem obdobju (Buttrey 1972, 32). Od treh republikanskih
bronastih asov z Mariborske ceste, so prav vsi polovičeni, med republikanskimi asi iz Savinje
pa je od skupno 58 novcev delež teh 89,7 %. Tudi v Emoni je od 7 odkritih asov, kar 6
prepolovljenih (Kos 1986, 30). Za prepolovljene republikanske ase velja, da so bili lahko v
obtoku do obdobja Klavdija (Kos 1977, 30).
Od skupno 12 republikanskih novcev z Mariborske ceste je bilo 7 novcev (58,3 %) kovanih v
Rimu, 1 (8,3 %) izvira iz potujočih kovnic, 1 (8,3 %) iz kovnice v Korintu, 1 (8,3 %) iz kovnice v
Galiji, 2 novcema pa se ne da določiti provenience (16,8 %).
Podobna slika se kaže tudi za Savinjo in Celje, kjer je bilo od skupno 284 republikanskih novcev
dokumentiranih 175 denarijev (61,6 %). Delež kvinarijev z Mariborske ceste prav tako sovpada
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z deležem iz preostalega Celja in iz Savinje (16,2 %), asov pa je bilo na teh najdiščih manj (18,3
%) (Šemrov 2011, 21). Enako velja tudi za novce v Emoni, kjer od skupno 37 najdenih
republikanskih novcev (do leta 1986), največji delež predstavljajo denariji (75,7 %) (Kos 1986,
25).
Za razliko od Mariborske ceste, republikanski novci s Štalenske gore predstavljajo veliko večji
delež rimskih novcev (21,1 %). To ni presenetljiv podatek, saj je bila naselbina v
poznoklavdijskem obdobju preseljena na Gosposvetsko polje, s čemer se je zaključil dotok
novcev v depozite. Največji delež republikanskih novcev s Štalenske gore predstavljajo denariji
(79 %), kar je še nekoliko večji delež kot v Celju (61,6 %). Večina republikanskih novcev s
Štalenske gore je slabo ohranjenih in obrabljenih (Krmnicek 2010, 44).

1. in 2. stoletje

Od 233 novcev z Mariborske ceste, ki so datirani v 1. in 2. stoletje, je izvzetih 16 novcev, ki
nimajo natančne določitve obdobja kovanja. Od teh je bilo devet novcev okvirno datiranih v
čas julijsko-klavdijske dinastije (27 pr. n. št.–68 n. št.), sedem pa le v časovni okvir 1.–2.
stoletja.
Obdobje
27 pr.n. št.–14 n. št.
14–37
37–41
41–54
54–68
68–69
69–79
79–81
81–96
96–98
98–117
117–138
138–161
161–180
180–192
Skupaj

As
21
24
8
18

8
3
11
8
7
20
6
5
1
140

D
1

1

1
4

7

Dp
2
1
1
3
1
1
1
3
1
7
3
2
2
28
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1
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1

1

8
2
1
4
2
2
3
4
2
4
1
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1

3
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AE
3

1
1

1

4

Skupaj
28
26
9
30
4
2
14
4
16
11
19
31
10
11
2
217

Preglednica 3 Mariborska cesta – III. etapa. Novčne najdbe iz 1. in 2. stoletja glede na nominalne vrednosti in obdobja
kovanja.
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Grafikon 2 Mariborska cesta – III. etapa. Struktura novcev različnih nominalnih vrednosti v 1. in 2. stoletju.

Rezultati potrjujejo ugotovitev, da so do nedavna arheološka izkopavanja v Celju redko
dosegla plasti 1. in 2. stoletja, saj se podatki za delež asov in denarijev za novce iz Savinje in
Celja razlikujejo. Iz Savinje je največ asov (65,7 %), v preostalem Celju pa je delež teh še enkrat
manjši (32,1 %). Po drugi strani so med arheološkim raziskavami v Celju odkrili največji delež
denarijev (47,3 %), kar je mnogo večji delež, kot ga predstavljajo denariji iz Savinje (13,6 %).
Na Mariborski cesti je med novci 1. in 2. stoletja največ bronastih asov (60,1 %) (Grafikon 2),
kar sovpada s podatki za novce iz Savinje (65,7 %). Delež sestercijev se ujema na vseh treh
lokacijah (MC–14,6 %, Savinja–10,5 %, Celje–12,0 %), tako kot delež kvadransov (MC–1,3 %,
Savinja–0,9 %, Celje–2,4 %). Zanimivo je, da je bilo na Mariborski cesti najdenih le 7 denarijev,
kar predstavlja 3,0 % od vseh novcev 1. in 2. stoletja. Ta podatek v primerjavi z deležem iz
Savinje (13,6 %) in Celja (47,3 %) močno izstopa. Tudi zastopanost dupondijev z Mariborske
ceste (12,0 %) se razlikuje od Savinje (7,7 %) in Celja (7,6 %), vendar ne tako izrazito kot v
deležu denarijev.
Struktura novcev različnih nominalnih vrednosti z Mariborske ceste se dobro ujema s podatki
za novce iz Emone. Za te velja, da prevladujejo asi (62,4 %), nato pa si po deležih sledijo
sesterciji (13,7 %), dupondiji (7,7 %) in denariji (7,6 %). Razlika se lahko opazi pri deležu
provincialnih novcev, ki jih je bilo v Emoni dokumentiranih več (6,0 %) (Kos 1986, 57).
Konec 1. stoletja pr. n. št. so pomembnejša mesta v Sredozemlju kovala denar v imenu Avgusta
(t. i. provincialne novce). Provincialni novci manjših vrednosti so bili večinoma kovani v Mali
Aziji, kjer so krožili po omejenem prostoru. Na Mariborski cesti so dokumentirali 7
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provincialnih novcev, torej 2,6 % od skupno 273 novcev iz obdobja kovanja provincialnih
novcev (27 pr. n. št.–297). Na preostalem območju Celja in Savinje je ta delež večji, saj so
zabeležili 86 provincialnih novcev, kar predstavlja 5,3 % od skupno 1622 najdenih novcev iz
enakega obdobja. Podoben delež je opaziti v Emoni, od skupno 761 novcev iz tega obdobja je
bilo dokumentiranih 52 provinicialnih novcev (6,8 %) (Kos 1986, 105). V prvo obdobje kovanja
provincialnih novcev (pozna republika–avgustejsko obdobje) sodijo: republikanski AE, kovan
34–31 pr. n. št. (Miškec in Šemrov 2017, št. 436), AE, kovan 27–25 pr. n. št. v imenu Avgusta
(Miškec in Šemrov 2017, št. 129), AE, kovan leta 25 pr. n. št. v imenu Avgusta (Miškec in
Šemrov 2017, št. 458) in polovičen AE, kovan leta 25 pr. n. št. (Miškec in Šemrov 2017, št. 459).
Provincialni AE, kovan 68–69 v Korintu v imenu Galbe (Miškec in Šemrov 2017, št. 456), sodi v
drugo obdobje provincialnega kovanja.
Pogosti so bili ponaredki oziroma imitacije imperialnih novcev, ki so jih kovali predvsem v želji
po ustvarjanju nelegalnega dobička ali pa iz drugih ekonomskih vzrokov (npr. pomanjkanje
bronastih novcev, premajhen dotok svežega denarja itd.). Od uradnih imperialnih novcev se
razlikujejo po slabši kvaliteti kovine, nižji masi in bolj grobemu stilu (Kos 1997a, 143–144). Na
Mariborski cesti so odkrili 3 take imitacije – Tiberijev as (Miškec in Šemrov 2017, št. 80),
Klavdijev sestercij (Miškec in Šemrov 2017, št. 116) in Hadrijanov as (Miškec in Šemrov 2017,
št. 229). Med novci 1. stoletja so bili tudi trije suberati – Tiberijev denarij (Miškec in Šemrov
2017, št. 55) in dva denarija, kovana v 1. ali 2. stoletju (Miškec in Šemrov 2017, št. 430 in 431).
Med novci 1. stoletja je bilo zabeleženih tudi 17 polovičenih novcev in 1 četrtinjen novec, ki
sodijo v drugo obdobje polovičenja – čas julijsko-klavdijske dinastije. Med njimi je 7
avgustejskih asov, provincialni novec, kovan leta 25 pr. n. št. ter 9 asov, širše datiranih v
julijsko-klavdijsko dinastijo (27 pr. n. št.–54 n. št.). Tudi podatki o polovičenju se za Mariborsko
cesto in Savinjo dokaj ujemajo. Med bronastimi novci julijsko-klavdijske dinastije z Mariborske
ceste je 15,7 % novcev polovičenih, kar je malo manjši delež od polovičenih novcev iz istega
obdobja iz Savinje (20,4 %) in pol manj kakor v Emoni (32,5 %) (Kos 1986, 38). Tako kot v Savinji
(86,1 %) med prepolovljenimi novci julijsko-klavdijske dinastije prevladujejo asi (95,0 %).
Dokumentiran je bil tudi četrtinjen Klavdijev sestercij, medtem ko sta bila v Savinji le dva novca
iz obdobja julijsko-klavdijske dinastije. Delež četrtinjenih novcev iz obeh lokacij se dobro ujema
(Savinja – 2,7 %, Mariborska cesta – 1,3 %).

31

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Mariborska cesta - III. etapa

Celje

Savinja

Grafikon 3 Celje. Primerjava procentualne zastopanosti novcev 1. in 2. stoletja.

Krivulja intenzivnosti denarnega obtoka se na Mariborski cesti (Grafikon 3) dobro prekriva s
krivuljo novcev iz Savinje, razen v posameznih obdobjih. Novci iz obdobja Avgusta na
Mariborski cesti zavzemajo precej manjši delež (12,9 %) kot primerki iz Savinje (21,5 %). Tudi
v obdobju Tiberija pride do odstopanja, saj na Mariborski cesti pride do povečanja števila
novcev, medtem ko število novcev iz Savinje v istem obdobju upade (z 21,5 % na 4,9 %). Slika
intenzivnosti denarnega obtoka na Mariborski cesti in novcev iz Savinje se dobro prekriva od
obdobja Klavdija do obdobja Trajana. Za časa Klavdija je dokumentiran porast denarnega
obtoka (13,8 %), vendar nato do leta 68–69 (t. i. leta štirih cesarjev), ko vlada v imperiju
politična nestabilnost, delež novcev pade na najmanjšo vrednost (0,9 %). Intenzivnost
denarnega obtoka doseže vrhunec v obdobju Hadrijana (14,3 %), nato pa zaradi
markomanskih vojn upade pod Antoninom Pijem (4,6 %), Markom Avrelijem (5,0 %) in
Komodom (0,9 %). Podatki za Savinjo v obdobju Trajana, Hadrijana in Antonina Pija ne kažejo
porasta v intenzivnosti denarnega obtoka, vendar je delež novcev v teh obdobij enakomeren.
Vpliv markomanskih vojn se čuti tudi v deležu novcev iz preostalega Celja, kjer se vidi postopen
upad denarnega obtoka do obdobja Komoda (Savinja–1,6 %, Celje–2,7 %). Velja ponoviti, da
se podatki za novce iz preostalega Celja zaradi pomanjkljive raziskanosti zgodnjih depozitov
ne ujemajo od obdobja Avgusta do leta štirih cesarjev.
Do skupne vladavine Galijena in Valerijana I. največ novcev iz 1. in 2. stoletja z Mariborske
ceste (Pregl. 4) izvira iz Rima. Od skupno 251 novcev iz tega obdobja kar 232 novcev (92,4 %)
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izvira iz Rima, 4 novci (1,6 %) iz kovnice v Lugdunumu, 2 provincialna novca (0,8 %) iz kovnice
v Viminaciju, 1 novec iz Antiohije (0,4 %) in 1 provincialni novec iz Korinta (0,4 %). Izvor enajstih
novcev (4,4 %) je nedoločljiv.
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Preglednica 4 Mariborska cesta – III. etapa.
Provenienca imperialnih novcev do obdobja Galijena.

3. stoletje

Od skupno 40 novcev iz 3. stoletja, sta dva novca okvirno datirana v časovni okvir 2.–3. stoletja,
zato nista vključena v spodnjo analizo.
Obdobje
192–211
211–218
218–222
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Preglednica 5 Mariborska cesta – III. etapa. Novčne najdbe iz 3. stoletja glede na nominalne vrednosti in obdobja kovanja.
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Struktura nominalnih vrednosti se je v 3. stoletju v rimskem imperiju precej spremenila (Pregl.
5). Leta 215 je cesar Karakala uvedel nov srebrnik imenovan antoninianus, vreden dva
denarija, katerega vsebnost srebra je ustrezala 1,5 denarija. Zaradi pomanjkanja srebra so
antoninijani s časom vsebovali vse več brona in postajali vse manjši. Konec 3. stoletja so bili
antoninijani že v celoti bronasti in so iz obtoka v večini že izrinili denarije, čeprav so te kovali
do obdobja Galerija (spletni vir 8).
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Grafikon 4 Mariborska cesta – III. etapa. Predstavitev procentualne zastopanosti nominalnih vrednosti v 3. stoletju.

Uvedba antoninijanov se kaže tudi v deležu zastopanosti novcev različnih nominalnih
vrednosti na Mariborski cesti (Grafikon 4). Predstavljajo namreč večino numizmatičnega
gradiva iz 3. stoletja na Mariborski cesti (71,1 %), med novci iz Savinje (71,6 %) in v preostalem
območju Celja (89,2 %). Delež denarijev z Mariborske ceste (7,9 %) je približno enak deležu v
preostalem Celju (9,2 %), v Savinji pa so denariji dokumentirani bolj pogosto (21,3 %). Sesterciji
so mnogo redkejši med gradivom iz Savinje (1,4 %) in preostalega Celja (3,3 %) kot z
Mariborske ceste (10,5 %). Dokumentirana sta bila tudi provincialna novca AE 1 (Miškec in
Šemrov 2017, št. 460 in 24), ki sodita v tretje obdobje provincialnega kovanja, ki je zamejeno
v leta 240–257. Skovana sta bila v Viminaciju v Zgornji Meziji. Zanimivo je, da je bil med
numizmatičnim materialom 3. stoletja tudi polovičen Galijenov antoninijan. Polovičenje je
namreč časovno deljeno na tri obdobja: čas republike, čas julijsko-klavdijsko dinastije in 4.
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stoletje (Kos 1997a, 281), zato je presenetljivo, da je med polovičeni novci tudi antoninijan iz
3. stoletja. Morda je bil novec razpolovljen pomotoma ali pa zaradi drugačnih razlogov.
Medtem ko so v Savinji odkrili 6 polovičenih novcev iz 4. stoletja, na Mariborski cesti ni bilo
nobenega.
Občasno so ob kovanju uporabili neprave kombinacije pečatov in dobili novce, ki jih danes
imenujemo hibridni (Kos 1997a, 138). Dva taka novca so dokumentirali tudi na Mariborski cesti
in sodita v 3. stoletje – Gordijanov (Miškec in Šemrov 2017, št. 264) in Galijenov antoninijan
(Miškec in Šemrov 2017, št. 297). Med novci 3. stoletja sta bila tudi dva suberata – denarij
Aleksandra Severa (Miškec in Šemrov 2017, št. 263) in antoninijan Gordijana III. (Miškec in
Šemrov 2017, št. 264).
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Grafikon 5 Celje. Primerjava procentualne zastopanosti novcev 3. stoletja.

Za 3. stoletje je značilen padec v intenzivnosti denarnega obtoka, kar se odraža tudi v zgornjem
grafikonu (Grafikon 5). Deleži novcev v tem obdobju za Mariborsko cesto precej dobro
sovpadajo z deleži novcev iz Savinje in preostalega Celja. Podatki za Savinjo in preostalo Celje
so si v tem stoletju že bolj podobni, z izjemo obdobja Elagabala (218–222), ko je v preostalem
Celju možno opaziti porast števila novcev (7,7 %). Odstopanje med deleži se opazi med obdobji
Maksimina Tračana (235–238) in Trebonijana Gala (251–253), ko je novcev na Mariborski cesti
precej, iz Savinje in preostalega Celja pa skoraj nič. Mogoče lahko to pripišemo temu, da so v
tem obdobju na Mariborski cesti delovale obrtniške delavnice, kjer so bile denarne transakcije
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del vsakdana, kar je povečalo možnost izgube novcev. Po drugi strani Šemrov pojasnjuje
manjšo intenzivnost denarnega obtoka od Aleksandra Severa do Galijena z vodno katastrofo,
ki po njegovem mnenju arheološko še ni bila dokazana (Šemrov 2011, 37). Do večjega
hidrološkega dogodka je prišlo na začetku 80-ih let 3. stoletja, saj lahko na podlagi najdb
miljnikov iz Savinje sklepamo o poplavi, ki je prizadela vsaj zahodno predmestje s cestiščem iz
smeri Emone (Kolšek 1961, 150). Največji delež novcev izvira iz obdobja Galijena (44,7 %), ko
bronasti antoninijan popolnoma izpodrine srebrnega, vendar se krivulja do Avrelijana (7,9 %)
spet obrne navzdol. Iz konca 3. stoletja je novcev na Mariborski cesti izredno malo, saj je bil
obrtniško-naselbinski center že opuščen, čez njega pa se je razširila severna celejanska
nekropola.
V drugi polovici tretjega stoletja, zaradi velikosti imperija in slabših ekonomskih pogojev, pride
do ustanovitve številnih novih kovnic (Sl. 2) (Šemrov 2011, 39). To se opazi tudi na grafikonu
zastopanosti kovnic novcev z Mariborske ceste (Grafikon 6).

Slika 2 Rimske imperialne kovnice v 3. stoletju (Kos 1997a, 191).

Največ novcev z Mariborske ceste iz 3. stoletja do Dioklecijanove reforme je iz Rima (75,0 %).
Poleg tega so bili dokumentirani tudi provinicialna novca iz Viminacija in po en antoninijan iz
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Antiohije in Siscije. Šestim novcem se ne da določiti provenience. Podobno velja tudi za novce
iz Celja (61,4 %) in Savinje (37,4 %), saj med novci 3. stoletja prevladujejo novci iz Rima.
Zanimivo je, da se precej velikemu deležu (57,7 %) novcev iz Savinje ne da določiti izvora
(morda zaradi slabše ohranjenosti).
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Grafikon 6 Zastopanost kovnic novcev iz 3. stoletja z Mariborske ceste in najdišč v Celju ter iz Savinje.

4. in 5. stoletje

Denarni obtok 4. in 5. stoletja zaznamujejo številna obdobja inflacije in denarne reforme. Leta
294 je Dioklecijan uvedel nov denarni sistem s petimi nominalnimi vrednosti – zlati aureus,
srebrni argenteus, bronasti laureatus A s srebrno prevleko (nummus AE), bronasti radiatus in
bakren laureatus B (Sutherland, Carson 1967, 93). Z novo reformo so bili iz denarnega obtoka
izključeni antoninijani (Sutherland, Carson 1967, 2). Ker so bili novci novih nominalnih
vrednosti vredni več, kot je znašala realna vrednost kovine, iz katere so bile kovane, je leta 301
spet prišlo do inflacije. Leta 309 je denarni sistem ponovno poskusil reformirati Konstantin, ki
je prenehal s kovanjem srebrnih argenteusov in je uvedel nov zlatnik (solidus), bronastim
numusom pa je zmanjšal maso (Sutherland, Carson 1966, 1). Med leti 309 in 324, ko so ukinili
kovanje argenteusa, v rimskem imperiju niso kovali srebrnih novcev, zato je leta 324
Konstantin uvedel srebrnik silikvo (siliqua) (Sutherland, Carson 1966, 4). V nameri, da reši
bronaste numuse, ki jim je še naprej padala masa, je Konstancij II. leta 318 uvedel nov bronast
novec centenionalis, ki je bil v uporabi do leta 348. Takrat je Konstancij II. uvedel tudi nove
bronaste novce (v literaturi se za njih uporablja izraz AE), ki so bili deljeni v štiri velikostne
razrede (Pregl. 6), med katerimi so najbolj pogosti AE 3.
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Premer

AE 1

AE 2

AE 3

AE 4

Več kot 25 mm

21–25 mm

17–21 mm

Manj kot 17 mm

Preglednica 6 Velikostni razredi AE po letu 348 (Sutherland, Carson 1981, 60).

V obdobju Honorija (388–403) se rimski denarni obtok na Mariborski cesti zaključi.
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Preglednica 7 Mariborska cesta – III. etapa.
Grafikon 7 Mariborska cesta – III. etapa. Primerjava procentualne
Novčne najdbe iz 4. in 5. stoletja glede na
zastopanosti novcev v 4. in 5. stoletju.
nominalne vrednosti
in obdobje kovanja.

Iz 4. in 5. stoletja so na Mariborski cesti zastopani nummusi (1,8 %), centenionalisi (32,1 %) in
bronasti novci AE 1, 2, 3 ter 4 (66,1 %) (Pregl. 7). Deleži novcev z Mariborske ceste v 4. in 5.
stoletju sovpadajo s splošno sliko zastopanosti novcev iz preostalega Celja. V tem obdobju je
razlika med intenzivnostjo denarnega obtoka glede na novce iz Savinje in preostalega Celja
precej manj očitna, kar kaže na celovitejšo raziskanost poznorimskih depozitov. Med novci iz
Savinje 74,5 % delež predstavljajo bronasti novci iz obdobja po reformi 348, v preostalem Celju
pa 54,5 %. Med bronastimi novci iz obdobja po reformi 348 z Mariborske ceste prevladujejo
AE 3 (64,9 %), kar velja tudi za novce iz Celja (58,3 %) in Savinje (57,8 %) (Grafikon 8).

15

En novec je okvirno datiran v drugo polovico 4. stoletja, zato ni vključen v analizo.
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Grafikon 8 Celje. Procentualna zastopanost AE po velikostnih redih.

Od skupno 1127 opredeljenih novcev iz 4. in 5. stoletja iz Savinje je bilo 22,1 % centenionalisov,
v preostalem Celju pa od skupno 222 novcev 32,4 %. Iz grafikona 7 je razvidno, da od
Dioklecijanove denarne reforme delež novcev z vseh treh lokacij postopoma narašča in v
obdobju 348–364 na Mariborski cesti doseže svoj vrhunec (30,4 %). V naslednjem obdobju
(364–378) ostane intenzivnost denarnega obtoka še dokaj visoka (25,0 %), nato pa do konca
5. stoletja močno upade. Odstopanje med Mariborsko cesto, Savinjo in preostalim Celjem je
vidno v obdobju 388–408, v katerem je z Mariborske ceste (5,4 %) in iz Savinje (4,3 %) več
novcev kot iz preostalega Celja (0,9 %). Najmlajši rimski novci iz grobnih kontekstov z najdišča
Mariborska cesta in z najdišč iz Celja so iz kovnega obdobja 388–403, najmlajši rimski novec iz
Savinje pa sodi v obdobje 423–450. V naselbinskih kontekstih na Mariborski cesti se dotok
novcev zaključi v obdobju Valensa oziroma Valentinijana I.
Grafikon zastopanosti kovnic novcev iz 4. in 5. stoletja (Grafikon 9) kaže, da se večini novcev z
Mariborske ceste (59,6 %) ne da pripisati izvora. Med novci iz Savinje je delež teh še večji (85,5
%). Med tistimi novci z Mariborske ceste, ki so dovolj ohranjeni za ugotavljanje provenience,
prevladujejo novci iz Siscije (17,5 %) in Akvileje (12,3 %). To ne preseneča, saj so najpogosteje
zastopani novci navadno iz kovnic najbližje najdišču. Poleg novcev iz teh kovnic se pojavljajo
tudi novci Tesalonike (5,3 %). Podobno velja tudi za Celje in Savinjo, kjer so najpogosteje
zastopani novci iz teh kovnic.
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Grafikon 9 Zastopanost kovnic novcev iz 4. in 5. stoletja z Mariborske ceste in najdišč v Celju ter iz Savinje.

Analiza novcev v stratigrafskem kontekstu
Arheološka dela so bila razdeljena na severni sektor (poznokeltska-zgodnjerimska svetišča in
naselbinsko–obrtniški kompleks, struga s poznorimskim mostom, avstrijsko cestišče) ter na
južni sektor (zasuta struga, lončarske delavnice, cestišče državne ceste Celeia–Poetovio,
zgodnjerimska grobova, skladišča in delavnice ter poznorimsko grobišče). Ostanki zgradb in
naprav ter pripadajoča stratifikacija so bili razčlenjeni v kronološko zaporedje v fazah. Sektorja
sta razdeljena na 5 antičnih faz, pod 6. in 7. fazo pa se štejejo postantični in moderni posegi,
ki so uničili del starejših plasti. Opisom faz je spodaj dodana še analiza novcev iz posamezne
faze 16.
Skoraj polovica novcev na Mariborski cesti je bila odkrita v plasteh, interpretiranih kot nasutja
(48,8 %). To ne preseneča, saj so bili objekti na obeh bregovih pogosto predelani. Novci, odkriti
v nasutjih, ne pripomorejo k datiranju plasti, saj so prvotno del drugih sedimentov (npr.

16

Treba je omeniti, da analiza keramike v času nastajanja tega dela še ni bila izvedena, zato rezultatov prek nje
ni bilo možno preveriti.
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polovičen as julijsko-klavdijske dinastije; Miškec in Šemrov 2017, št. 125) ali pa sodijo med
infiltrirane (npr. nummus; Miškec in Šemrov 2017, št. 324) ali rezidualne najdbe (npr.
republikanski denarij; Miškec in Šemrov 2017, št. 16). Le v primeru, da so bili izgubljeni med
nasipavanjem, kar je težko zagotovo trditi, se lahko novce uporabi za datiranje plasti. Po drugi
strani so novci iz sedimentov, ki jih je bistveno manj kot v nasutjih (17,5 %), časovno bolj
izpovedni. Večinoma gre za sedimente, ki so se skozi čas akumulirali na hodnih ali delovnih
površinah, zato se lahko z novci datira čas njihove uporabe. Enako velja za novce iz polnil
vkopov (8,5 %), ruševin (7,9 %), grobov (7,9 %) in plasti žganine (7,3 %), ki lahko pomagajo pri
datiranju dogodkov, ki so privedli do nastanka depozitov. Večino novcev iz polnil na Mariborski
cesti izvira iz »svetega tolmuna« na severnem bregu, kamor so bili verjetno odloženi iz votivnih
vzgibov. Novci v ruševinah se na Mariborski cesti začnejo pojavljati po vodni katastrofi in
posledični opustitvi poselitve, zatem pa se začnejo pojavljati tudi kot grobni pridatki. Kot
žganina so opredeljene plasti, ki so se odložile kot posledica požara ali predstavljajo ostanke
kurjenja. Novci, ki so bili odkritih v žganinskih plasteh, v določenih primerih (npr. Hadrijanov
as; Miškec in Šemrov 2017, št. 225) postavljajo terminus post quem takega dogodka. Novci,
vgrajeni ali položeni v strukture (zgradbe), so izredno občutljiv datacijski pokazatelj, saj
navadno izvirajo iz časa gradnje, vendar jih je bilo na Mariborski cesti najmanj (2,0 %).
Časovni pregled pojavljanja novcev v določenih tipih depozitov pokaže, da je v 1. fazi največ
novcev iz polnil in sedimentov, saj v to obdobje sodijo polnila tolmuna in sedimenti na delovnih
površinah na južnem bregu. V 2. fazi pride do parcelacije na južnem in gradnje svetišč na
severnem bregu, pri čemer je prišlo do številnih izravnav in nasutij, zato največji delež (64,5
%) novcev v tej fazi izvira iz nasutij. Zanimivo je, da kar 71,4 % od vseh novcev iz struktur sodi
v 2. fazo. Verjetno zato, ker je bilo v tem obdobju zgrajenih največ novih objektov. V plasteh
3. faze je bilo odkritih malo novcev (16), vendar tudi v tej fazi prevladujejo novci iz nasutij (56,3
%). Morda to odraža spremembo namembnosti prostora na severnem sektorju in predelavo
tamkajšnjih objektov.
V 4. fazi se nadaljuje trend novcev v nasutjih (46,9 %), spet pogostejši pa so tudi novci v
sedimentih (20,4 %) in žganinah (17,3 %). Proti koncu 4. faze so oba sektorja prekrili rečni
nanosi. V njih so se znašli številni novci, med katerimi je velik časovni razpon, zato je njihova
datacijska izpovednost omejena. Verjetno je v tej fazi pogosto prišlo do požarov na parcelah
obeh sektorjev, saj je delež odkritih novcev v žganinskih plasteh v 4. fazi večji, kot v prejšnjih
fazah. V 5. fazi je območje najprej izravnano (48,0 %) ali pa prekrito z ruševinami (22,5 %), nato
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pa se na obeh sektorjih formira skeletno grobišče, zato je nekaj novcev iz grobnih kontekstov
(25,5 %). V 6. in 7. fazi pride do prenehanja rabe prostora in odlaganje poznorimskega humusa,
nato pa gradnja poznosrednjeveških in novoveških cestišč.
Južni sektor
Skupno je bilo na območju južnega sektorja dokumentiranih 189 novcev, od tega 5 keltskih
novcev, 177 rimskih novcev in 7 novcev iz modernih obdobij. 16 novcev (8,5 %) nima zapisanih
stratigrafskih podatkov ali pa so bili odkriti med prebiranjem deponije (Pregl. 8).
PN
3782
7418
3293
5111
5027
3787
5026
3403
3428
3386
3221
5024
1026
3003

Kovno obdobje in datacija
Augustus (7–6 pr. n. št.)
Claudius I. (41–54)
Claudius I. (50–54)
Claudius I. (41–50)
Domitianus (81–96)
Nerva (96)
Nerva (97)
Traianus (112–114)
Hadrianus (134–138)
Antoninus Pius (M. Aurelius) (156–157)
M. Aurelius (Faustina II.) (161–176)
Traianus Decius – Herenia Etruscilla (249–251)
Rim principat. Nedoločljiv (2.–3. st.)
Sveto rimsko cesarstvo (1605)
3077 Avstrijsko kraljestvo (1806–1867)
3001 Federativna Narodna Republika Jugoslavija (1945)

Nom. vrednost
as
sestercij
dupondij
as
dupondij
as
as
as
sestercij
sestercij
as
sestercij
antoninijan
3 krajcerji
6 krajcerjev
2 dinarja

Preglednica 8 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz južnega sektorja brez stratigrafskih podatkov.

1. faza

PN
7376
7347
5121
7335

Kovno obdobje in
datacija
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Augustus (12–11 pr. n.
št.)
Augustus (16–6 pr. n. št.)
Tiberius (Divus Augustus)
(15-16)

Nom. vrednost

SE

mali srebrnik
(rozeta)
as

7694 žganina

1c

7654 polnilo

1c

polovičen as
as

7646 polnilo
7618 polnilo

1c
1c
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Tip SE

Faza

7334
5120
7283
7352
7324
7061
7371
3990

Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Rimska republika (po 63
pr. n. št.)
Augustus (16–15 pr. n.
št.)
Augustus (16–15 pr. n.
št.)
Augustus (7 pr. n. št.)
Julijsko–klavdijska
dinastija (27 pr. n. št.–
68)

mali srebrnik
(rozeta)
mali srebrnik
(rozeta)
mali srebrnik
(konjiček)
denarij

7417 polnilo

1d

5926 polnilo

1d

5959 nasutje

1d

7656 nasutje

1d

as

7126 polnilo

1d

polovičen as

5952 sediment 1d

polovičen as
polovičen as

7688 sediment 1d
5783 nasutje
1d

Preglednica 9 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz južnega sektorja iz 1. faze.

Najstarejšo fazo poselitve na Mariborski cesti na območju južnega sektorja zaznamujejo
negativi tramov, stojke za nosilne stebre lesenih objektov in kurišča. Tekom 1. faze so bili ti
objekti prekriti z ruševinskimi sedimenti, ki se jih povezuje z odplavitvijo brežine (Novšak in
Gaspari 2004, 96). Prostor je bil nato funkcionalno razdeljen na dve območji – lončarsko
delavnico na severni brežini, južno od nje pa predel za pridobivanje gline in odlagališče
odpadnega materiala iz peči. Delavnica je morala obratovati najpozneje v poznoavgustejskem
obdobju, saj je bil na delovni površini (SE 5952) pred eno izmed peči odkrit polovičen Avgustov
as, kovan 16–15 pr. n. št. (Miškec in Šemrov 2017, št. 34).

2. faza

PN
Kovno obdobje in datacija
7103 Tiberius (Drusus) (22–23)
7100 Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
3999 Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
7339 Caius (37–41)
3927 Caius (37–38)
3987 Rimska republika (2.–1. st.
pr. n. št.)
3992 Asia; Augustus (25 pr. n.
št.)

Nom. vrednost
as
as

SE
Tip SE
Faza
5994 sediment 2a
5008 sediment 2a

as

5180 sediment 2a

dupondij
as
polovičen as

7653 sediment 2a
5724 sediment 2a
5657 sediment 2b

AE

3873 nasutje
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2b

3940
7312
7029
7317
3901
3900
7271
7307
7315
7242
7325
7082
7175
7086
7297
7279
7261
3885
7305
5119
7293
3886
7067
3911
3877
3396
3948
3959
3975
7290
7310
7218
5128
3859
7256

Augustus (15–10 pr. n. št.)
Augustus (18–15 pr. n. št.)
Augustus (7–6 pr. n. št.)
Augustus (8 pr. n. št.)
Tiberius (Drusus) (21–22)
Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
Caius (37–38)
Caius (40–41)
Claudius I. (41–50)
Claudius I. (41–54)
Claudius I. (41–54)
Claudius I. (50–54)
Julijsko–klavdijska
dinastija (27 pr. n. št.–68)
Nero (54–68)
Galba (68–69)
Vespasianus (71)
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Tiberius (Divus Augustus)
(15–16)
Tiberius (Divus Augustus)
(22–23)
Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
Tiberius (Divus Augustus)
(34–37)
Claudius I. (41–54)
Claudius I. (41–50)
Claudius I. (50–54)
Claudius I. (42)
Claudius I. (Divus
Augustus) (41–50)
Claudius I. (Agrippina I.)
(50–54)
Julijsko–klavdijska
dinastija (27 pr. n. št.–68)
Vespasianus (69–79)
Domitianus (81–96)
Domitianus (88–89)
Nedoločljiv (1. p. 1. st.)
Tiberius (22–23)
Tiberius (22–23)

as
dupondij
as
kvadrans
as
as

5695
7416
5855
7506
5602
5602

as

7330 nasutje

2b

as
as
sestercij
as
as
as
polovičen as

7352
7506
7311
7506
5855
5939
5855

sediment
nasutje
sediment
nasutje
nasutje
struktura
nasutje

2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b

sestercij
sestercij
sestercij
mali srebrnik
(rozeta)
as

7331
7330
7341
5486

nasutje
nasutje
sediment
nasutje

2b
2b
2b
2c

7249 nasutje

2c

as

5008 nasutje

2c

as

7314 nasutje

2c

as

5553 nasutje

2c

sestercij
as
as
kvadrans
dupondij

5964
5699
5632
5008
5737

nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje

2c
2c
2c
2c
2c

sestercij

5737 nasutje

2c

polovičen as

5702 struktura 2c

as
as
dupondij
kvadrans
as
as

7314
7314
7249
5008
5516
7289
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sediment
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje

nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
sediment

2b
2b
2b
2b
2b
2b

2c
2c
2c
2c
2d
2d

7057 Claudius I. (41–54)
7226 Julijsko–klavdijska
dinastija (27 pr. n. št.–68)
7237 Nero (64)
7159 Vespasianus (71)
3382 Vespasianus (Titus) (72)
3874 Vespasianus (Domitianus)
(73)
7167 Domitianus (95–96)
3904 Traianus (98–117)

as
polovičen as

5406 struktura 2d
7285 nasutje
2d

semis
as
as
as

7285
3039
5219
3911

sestercij
as

7157 sediment 2d
5575 nasutje
2d

nasutje
nasutje
struktura
žganina

2d
2d
2d
2d

Preglednica 30 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz južnega sektorja iz 2. faze.

V drugi fazi se je na območju južnega sektorja začela gradnja objektov z zidanimi temelji ter
osnovna prostorska razdelitev prostora na osem parcel, ki so se vrstile ob cesti. Celoten sektor
je bil izravnan z različnimi nasutji, v novonastalih objektih pa so bile nasute hodne površine.
Na parceli J2 in J3 so v tej fazi dokumentirali dva novca, ki morda določata čas uporabe teh
objektov. V hodni površini objekta (SE 7331) na parceli J2 je bil odkrit preluknjan Neronov
sestercij, kovan med leti 54–68 (Miškec in Šemrov 2017, št. 134), v prežgani plasti (SE 7341)
ob ognjišču v objektu na parceli J3 pa Vespazijanov sestercij, kovan leta 71 (Miškec in Šemrov
2017, št. 141). Glede na novčne najdbe se lahko 2. fazo na južnem sektorju časovno opredeli
od obdobja Tiberija do Klavdija.

3. faza

PN

Kovno obdobje in datacija

3907
3771
3847
3749
3827
7214
7187
7187
7187

Tiberius (Divus Augustus) (22–30)
Claudius I. (41–54)
Vespasianus (Titus) (69–81)
Domitianus (81–96)
Nerva (97)
Traianus (112–114)
Nerva (97)
Nerva ali Traianus (96–117)
Traianus (98–99)

Nom.
vrednost
as
dupondij
as
as
as
as
sestercij
sestercij
dupondij

Preglednica 41 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz južnega sektorja iz 3. faze.

SE

Tip SE

3203
3914
3874
3853
3874
3290
7195
7195
7195

struktura
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
sediment
sediment
sediment
sediment

V naslednji fazi je bila na parceli J3 na novi hodni površini (SE 7195) najdena zakladna najdba
treh novcev. Novci so bili med seboj sprijeti s patino, zato se jih zagotovo lahko obravnava kot
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del zaključene celote. Gre za Nervin sestercij, kovan leta 97 (Miškec in Šemrov 2017, št. 1),
Nervin ali Trajanov sestercij, kovan med leti 96–117 (Miškec in Šemrov 2017, št. 2) in Trajanov
dupondij, kovan 98–99 (Miškec in Šemrov 2017, št. 3). Glede na najmlajši novec se lahko
zaključek najdbe postavi enkrat po letu 117. Najdba ni bila zakopana ali kako drugače skrita,
zato je možno, da so bili novci v tem prostoru le shranjeni na enem mestu (morda v nekem
vsebniku) in so padli na hodno površino. Morda se je to dogodilo med požarom in so zato novci
sprijeti. Na podlagi te najdbe se lahko določi trajanje 3. faze do najmanj obdobja Trajana ali
kmalu po njem. Temu pritrjuje tudi Trajanov as, kovan 112–114 (Miškec in Šemrov 2017, št.
198), iz sedimenta (SE 3290), ki se je v tej fazi naložil na hodno površino na parceli J2. 3. fazo
se verjetno lahko vzporeja z obdobjem Flavijcev.

4. faza

PN

Kovno obdobje in datacija

3502

Rimska republika (2.–1. st. pr. n.
št.)
Augustus (7–6 pr. n. št.)
Tiberius (14–37)
Tiberius (22–33)
Tiberius (35–36)
Claudius I. (Germanicus) (50–54)
Julijsko–klavdijska dinastija (27 pr.
n. št.–68)
Vespasianus (69–79)
Titus (80)
Titus (Domitianus) (80–81)
Domitianus (81–96)
Domitianus (84–85)
Domitianus (85)
Domitianus (95–96)
Traianus (98–117)
Hadrianus (125–128)
Hadrianus (117–138)
Hadrianus (125–138)
Antoninus Pius (138–161)
Antoninus Pius (Diva Faustina I.)
(od 141)
M. Aurelius (161–180)
Rim. Dominat. Nedoločljiv (2.
polovica 4. stoletja)

3324
3322
3363
3519
7208
3483
3542
3837
7200
3413
3666
7213
3564
3530
3348
3608
3423
3417
3360
3361
7172

Nom.
vrednost
denarij

SE

polovičen as
denarij
as
as
as
polovičen as

5034
5034
5034
3489
3595
3489

nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje

4a
4a
4a
4a
4a
4a

as
as
as
as
as
as
as
kvadrans
denarij
dupondij
as
as
as

3243
5417
7111
5034
3704
7111
3688
3517
3432
3243
3240
5034
5034

žganina
žganina
nasutje
nasutje
struktura
nasutje
polnilo
polnilo
nasutje
žganina
sediment
nasutje
nasutje

4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a

sestercij
AE 4

5034 nasutje
7111 žganina
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Tip SE

Faza

3240 sediment 4a

4a

7202
3661
7107
3331
3662
5085
3526
3325
3737
3188
3419
3205
3733
3496
3500
3498
3501
3499
3279
3422
3377
3089
3357
3410
7118
3283
7155
7167
3381
3075
3425
5035
3375
3143
3625
3611
3612
3154

Galba (68–69)
Vespasianus (71)
Vespasianus (Titus) (72–76)
Titus (79–81)
Domitianus (90–91)
Nerva (97)
Traianus (103–114)
Traianus (98–117)
Traianus (99–100)
Hadrianus (125–128)
Hadrianus (125–138)
Gallienus (265–266)
Rim principat. Nedoločljiv (1.–2.
st.)
Domitianus (81–96)
Hadrianus (125–128)
Hadrianus (125–128)
Hadrianus (125–128)
Hadrianus (125–128)
Caius (Agrippa) (37–41)
Vespasianus (71)
Nerva (94)
Nerva (97)
Traianus (114–117)
Traianus (98–99)
Hadrianus (117–138)
Hadrianus (125–128)
Hadrianus (125–128)
Hadrianus (125–138)
Hadrianus (125–128)
Antoninus Pius (Faustina II.) (147–
161)
M. Aurelius (Diva Faustina II.)
(176–180)
Septimus Severus (207–208)
Gordianus III. (241–243)
Gallienus (267–268)
Gallienus (268–270)
Claudius II. (268–270)
Moesia Superior; Gordianus III.
(240)
Constantinus II., Constans ali
Constantius II. (337–341)

AE
as
as
as
as
as
sestercij
as
as
as
as
antoninijan
as

7111
3333
3681
3390
3352
3842
3673
3407
3352
3225
3597
3088
3352

žganina
žganina
polnilo
nasutje
žganina
nasutje
polnilo
polnilo
žganina
žganina
nasutje
nasutje
žganina

4a
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b

as
sestercij
as
as
as
as
sestercij
as
as
denarij
dupondij
as
as
as
as
as
as

3597
3597
3597
3597
3597
3022
3473
3185
3038
5193
3185
3049
3180
3009
3009
3185
3013

nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
žganina
sediment
polnilo
žganina
ruševina
žganina
žganina
žganina
žganina
nasutje

4b
4b
4b
4b
4b
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c

as

3038 sediment 4c

kvinarij
antoninijan
antoninijan
antoninijan
antoninijan
AE 1

3038
3038
3049
3038
3038
3038

sediment
sediment
ruševina
sediment
sediment
sediment

4c
4c
4c
4c
4c
4c

centenionalis 3205 polnilo
groba 34

4c

Preglednica 52 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz južnega sektorja iz 4. faze.
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V 4. fazi je bil starejši objekt na parceli J3 porušen in zamenjan z novim. Ob rušenju so teren
izravnali z glinenim nasutjem (SE 3240), v katerih sta se znašla Hadrijanov as, kovan 125–138
(Miškec in Šemrov 2017, št. 222) in republikanski denarij, kovan v 2. ali 1. stoletjem pr. n. št.
(Miškec in Šemrov 2017, št. 16). Hadrijanov as je bil morda izgubljen med nasipavanjem in
datira poseg. Republikanski denariji so bili sicer lahko v uporabi tudi v severskem obdobju ali
pa gre v tem primeru morda za rezidualno najdbo iz drugih depozitov. Rezidualne najdbe so
najdbe predmetov, ki so nastali znatno pred časom formiranja plasti, ki so bili pozneje
prekopani (Harris 1989, 117). Tudi na parceli J2 je bil v izravnalni plasti (SE 3432) odkrit
Hadrijanov denarij, kovan med leti 125–128 (Miškec in Šemrov 2017, št. 205), ki potrjuje
datacijo posega v ali kmalu po obdobju Hadrijana. Tekom faze je bila v osrednjem prostoru
objekta nasuta nova hodna površina (SE 3597), na kateri so ležali Hadrijanov as, kovan 125–
138 (Miškec in Šemrov 2017, št. 224) in zakladna najdba (Miškec in Šemrov 2017, št. 1–5).
Vsebovala je 5 novcev – Domicijanov as, kovan 81–96, 3 Hadrijanove ase, kovane med leti
125–128 in 1 Hadrijanov sestercij, kovan med leti 125–128. Novci iz zakladne najdbe
postavljajo terminus post quem prezidave.
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Slika 3 Lokacija novcev na parcelah J4, J3 in J2 v 4. fazi.

V plasteh 4. faze je bil na parceli J5 dokumentiran tudi Galijenov antoninijan, kovan 265–266
(Miškec in Šemrov 2017, št. 273). Vse novce iz faze 4b, razen antoninijana, lahko datiramo v
obdobje od leta 71 (Vespazijan) do 128 (Trajan). Kako je novec iz 3. stoletja prišel v depozite
te faze, če je od ostalih novcev mlajši za več kot 100 let? Pregled situacije v naslednjih fazah
pokaže, da je bil objekt v uporabi le še v tej fazi (verjetno zaradi vodne katastrofe), nato pa je
bila parcela J5 prekrita z ruševinskimi plastmi. Lahko se sklepa, da je novec prispel v plast šele
po opustitvi objekta, ki pa se je časovno natančneje ne da določiti.
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Slika 4 Lokacija novcev na parcelah J8, J7, J6 in J5 v 4. fazi.

Proti koncu 4. faze je starejše plasti ob vzhodnem delu izkopa prekril nanos rjavega peščena
melja (SE 3038). V njem so našli Nervin as, kovan leta 93 (Miškec in Šemrov 2017, št. 182), as
Marka Avrelija, kovan 176–180 (Miškec in Šemrov 2017, št. 251), kvinarij Septimija Severa,
kovan 207–208 (Miškec in Šemrov 2017, št. 259), antoninijan Gordijana III., kovan 241–243
(Miškec in Šemrov 2017, št. 264), provincialni novec iz obdobja Gordijana III., kovan leta 240 v
Viminaciju (Miškec in Šemrov 2017, št. 460), antoninijan Klavdija II., kovan 268–270 (Miškec
in Šemrov 2017, št. 300) in Galijenov antoninijan, kovan 268–270 (Miškec in Šemrov 2017, št.
295). Časovni razpon najdenih novcev in konsistenca plasti kaže na vodno ujmo, ki je
poškodovala večji del najdišča in čez starejše plasti nanesla sedimente. Novci od tega obdobja
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naprej večinoma izhajajo iz ruševinskih plasti in zato niso pričevalni za časovno opredelitev
porušenih struktur.
Po domnevni poplavi se je kontinuiteta življenja ohranila le na parceli J3, kjer ni znakov rečnega
delovanja. Nekdanjo delovno površino je prekrila glinena plast (SE 3473), ki je najverjetneje
postala nova hodna površina. Iz nje izhaja en Vespazijanov sestercij, kovan leta 71 (Miškec in
Šemrov 2017, št. 142), domnevno nekdaj del sedimentov na drugi lokaciji. Čez vse plasti se je
odložila ožgana plast (SE 3185), v kateri so ležal Nervin as, kovan leta 94 (Miškec in Šemrov
2017, št. 178), Trajanov dupondij, kovan med leti 98–99 (Miškec in Šemrov 2017, št. 187) in
Hadrijanov as, kovan med leti 125–128 (Miškec in Šemrov 2017, št. 225). Najverjetneje je na
tej parceli v obdobju Hadrijana ali po tem prišlo do požara.
5. faza

PN
3390
3060
3056
3057
3127
3164
3175
3214

Nom. vrednost
sestercij
as
sestercij
sestercij
dupondij
as
dupondij
as

SE
3462
3016
3016
3016
3045
3041
3045
3265

5028
3137

Kovno obdobje in datacija
Traianus (103–111)
Hadrianus (134–138)
M. Aurelius (167–168)
Gordianus III. (241–243)
Domitianus (92–94)
Nerva (97)
Hadrianus (118)
Antoninus Pius (Diva
Faustina I.) (od 141)
Phillipus I. (248)
Gallienus (267–268)

antoninijan
antoninijan

3031
3151

Valentinianus I. (367–375)
Claudius I. (41–54)

AE 3
as

3070

denarij

3094

Septimus Severus (202–
210)
Gordianus III. (238–244)

3211

Phillipus I. (244–247)

antoninijan

3106

Phillipus I. (244)

antoninijan

3042

Traianus Decius (249–251)

dupondij

3156

Gallienus (262)

antoninijan

3041 ruševina
3140 polnilo
groba 22
3040 sediment
3198 polnilo
groba 33
3096 polnilo
groba 7
3136 polnilo
groba 20
3283 polnilo
groba 40
3152 polnilo
groba 28
3077 polnilo
groba 4
3208 polnilo
groba 35

antoninijan
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Tip SE
sediment
ruševina
ruševina
ruševina
ruševina
ruševina
ruševina
polnilo

Faza
5a
5a
5a
5a
5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b

3052

Gallienus (265–266)

antoninijan

3130

Gallienus (267–268)

antoninijan

3233

Constantinus I. (330–333)

centenionalis

3065

Constantius II. (351–361)

AE 2

3085

AE 3

3267

Valentinianus I. ali Valens
(364–378)
Valens (367–375)

3095

Gratianus (378–383)

AE 2

3053

Valentinianus II.,
Theodosius I., Arcadius ali
Honorius (388–403)
Arcadius ali Honorius
(388–403)
Arcadius ali Honorius
(388–403)
Moesia Superior; Phillipus
I. (245)
Hadrianus (119–121)
Antoninus Pius (od 141)
Gallienus (Salonina) (267–
268)
Valentinianus I., Valens,
Gratianus ali Valentinianus
II. (364–378)
Valens (364–378)

AE 4

3051
3043
3061
3026
3003
3020
3069
3013

3077 polnilo
groba 4
3177 polnilo
groba 31
3329 polnilo
groba 46
3062 polnilo
groba 1
3152 polnilo
groba 28
3355 polnilo
groba 49
3144 polnilo
groba 24
3077 polnilo
groba 4

5b

5b

sestercij
sestercij
antoninijan

3077 polnilo
groba 4
3077 polnilo
groba 4
3102 polnilo
groba 10
3017 nasutje
3003 nasutje
3017 nasutje

AE 3

3017 nasutje

5c

AE 3

3017 nasutje

5c

AE 3

AE 4
AE 4
AE 1

Preglednica 63 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz južnega sektorja iz 5. faze.

5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b

5b
5b
5c
5c
5c

Zadnja rimskodobna faza pomeni opustitev poselitve južnega sektorja. Parcele so prekrile
številne ruševinske plasti, čez katere je nato nastalo skeletno grobišče iz časa med drugo
polovico 3. in začetkom 5. stoletja. V južnem sektorju je bilo odkritih 55 grobov, vendar so bili
novci najdeni le v 15. Prvotne površine, s katere so bili vkopani grobovi, ni moč zanesljivo
določiti. Grobne jame so segale do različnih globin, ponekod celo do tamponskih plasti 3. faze.
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Slika 5 Tloris arhitekture in lokacije grobnih jam na južnem sektorju v 5. fazi.
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6. in 7. faza

PN

Kovno obdobje in datacija

Nom. vrednost

SE

Tip SE

Faza

3475 Hadrianus (134–138)

as

3023

polnilo

6

3430 Sveto rimsko cesarstvo (1611)

denar

3023

polnilo

6

3467 Vespasianus (73)

dupondij

5117

polnilo

7

7190 Hadrianus (117–138)

as

3028

polnilo

7

3468 M. Aurelius (145–146)

sestercij

5117

polnilo

7

5025 Avstrijsko kraljestvo (1807)

15 krajcarjev

5103

sediment

7

3010 Avstro–Ogrska (1881)

krajcar

3000

nasutje

7

3029 Avstro–Ogrska (1898)

vinar

3024

polnilo

7

Preglednica 74 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz južnega sektorja iz 6. in 7. faze.

Sledila sta opustitev rabe prostora in odlaganje poznorimskega humusa, nato pa je celoten
zahodni del najdišča odnesla poplava. V poznem srednjem veku je bila struga zasuta, prečno
čez njo pa je vodila cesta, ki je bila leta 1728 nadgrajena s cestiščem komercialne ceste Cilli–
Graz. Pri gradnji ceste so ponekod posegali v poznosrednjeveške, deloma pa tudi v
presedimentirane antične plasti in rimsko arhitekturo.

Severni sektor
Skupno je bilo na območju severnega sektorja dokumentiranih 183 novcev, od tega 9 keltskih,
166 rimskih novcev, 2 srednjeveška novca in 6 novcev iz modernih obdobij. 5 novcev (2,7 %)
nima zabeleženih stratigrafskih podatkov ali pa so bili odkriti med prebiranjem deponije (Pregl.
15).
PN
6028
4364
2500
2326
2181

Kovno obdobje in datacija
Caius (Agrippa) (37–41)
Julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)
Claudius I. (50–54)
Vespasianus (71)
Sveto rimsko cesarstvo (1800)

Nom. vrednost
as
polovičen as
as
denarij
krajcar

Preglednica 85 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz severnega sektorja brez stratigrafskih podatkov.

54

1. faza

PN
6053
6046
6045
4361
6044
2885
6037
2780
6060
2661
4256
4360
4352
4355
6033
2739
6101
6102
2754
2656
2764
4363
2704
4255
4260
2501

Kovno obdobje in datacija
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Zahodnokeltsko kovanje,
Gallia Narbonensis,
Allobroges (61–43 pr. n. št.)
Rimska republika (43–42
pr. n. št.)
Rimska republika (2.–1. st.
pr. n. št.)
Augustus (po 7 pr. n. št.)
Julijsko-klavdijska dinastija
(27 pr. n. št.–68)
Rimska republika (47–46
pr. n. št.)
Augustus (18–15 pr. n. št.)
Augustus (15 pr. n. št.)
Tiberius (22–23)
Claudius I. (41–54)
Nero (64–67)
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Augustus (16–6 pr. n. št.)
Rimska republika.
Nedoločljiv (1. stol. pr. n.
št.)
Augustus (7 pr. n. št.)
Augustus (7 pr. n. št.)
Augustus (16–6 pr. n. št.)
Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
Tiberius (Divus Augustus)
(34–37)
Caius (Germanicus) (39–40)

Nom. vrednost
mali srebrnik
(rozeta)
mali srebrnik
(rozeta)
mali srebrnik
(rozeta)
kvinarij

SE
Tip SE
4693 polnilo

Faza
1b

4693 polnilo

1b

4871 polnilo

1b

6548 polnilo

4a

kvinarij

4871 polnilo

1b

polovičen as

4871 polnilo

1b

as
polovičen as

4871 polnilo
4871 polnilo

1b
1b

kvinarij

4770 polnilo

1c

sestercij
denarij
denarij
sestercij
denarij
mali srebrnik
(rozeta)
mali srebrnik
(rozeta)
mali srebrnik
(Eis)
mali srebrnik
(očesni tip)
as
polovičen as

4768
6711
8729
8677
8677
4565

1c
1c
1c
1c
1c
1d

polnilo
polnilo
sediment
nasutje
nasutje
polnilo

4827 žganina

1d

6676 sediment

1d

6673 sediment

1d

4829 nasutje
4792 sediment

1d
1d

polovičen as
as
as
as

4792
4832
4792
6677

sediment
polnilo
sediment
sediment

1d
1d
1d
1d

as

6812 sediment

1d

as

4565 polnilo

1d
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2476
4348
2689
4346
2718
2686

Caius (Agrippa) (37–41)
Claudius I. (41–54)
Julijsko-klavdijska dinastija
(27 pr. n. št.–68)
Maximinus II., Licinius I. ali
Constantinus I. (311–313) 17
Vzhodnokeltsko kovanje,
Noricum (1. st. pr. n. št.)
Asia; Augustus (27–25 pr.
n. št.)

as
as
polovičen as

4565 polnilo
8649 sediment
4762 žganina

1d
1d
1d

nummus

8603 nasutje

1d

mali srebrnik
(rozeta)
AE

4822 nasutje

1e

4755 nasutje

1e

Preglednica 96 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz severnega sektorja iz 1. faze.

Najstarejšo dokumentirano arheološko značilnost na najdišču predstavlja sistem vodnih
kotanj. V eni izmed kotanj, ki je bila povezana z bližnjo strugo, je delovalo kultno mesto
oziroma »sveti tolmun«, datiran v konec 1. stoletja pr. n. št. in prva desetletja našega štetja.
Vanj so se odložila tri kulturna polnila in dva arheološko sterilna sedimenta gline. Prvo fazo
odlaganja najdb predstavlja temnorjava glina z ogljem (SE 4693=4871), ki se jo povezuje z
leseno ograjo ob kotanji, saj so bili na zgornji površini plasti in deloma v njej ohranjeni deli
lesenih prepletov in količkov. V njej so bili dokumentirani trije mali noriški srebrniki (Miškec in
Šemrov 2017, št. 1, 5 in 10, republikanski kvinarij, kovan 43–42 pr. n. št. (Miškec in Šemrov
2017, št. 13), polovičen republikanski as, kovan v 2. ali 1. stoletju pr. n. št. (Miškec in Šemrov
2017, št. 19), Avgustov as, kovan po letu 7 pr. n. št. (Miškec in Šemrov 2017, št. 54) in polovičen
as julijsko-klavdijske dinastije (Miškec in Šemrov 2017, št. 130). V enem izmed polnil je bil
odkrit tudi edini keltski novec zahodnokeltskega izvora na Mariborski cesti – kvinarij plemena
Alobrogov, kovan 61–43 pr. n. št. Na podlagi teh se prvo fazo odlaganja lahko datira v konec
1. stoletja pr. n. št.

17

Najverjetneje je pri dokumentiranju tega novce prišlo do napake v beleženju številke SE, ali pa je nummus
(Miškec in Šemrov 2017, št. 324) infiltrirana najdba. Infiltrirane najdbe so tiste predmeti, ki so nastali v času po
formiranja depozita in so vanj prišli naknadno na različne načine (Harris 1989, 117).
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Slika 6 Lokacija novcev v »svetem tolmunu« v 1. fazi.

V polnilu (SE 4470=SE 4768) nad SE 4693 sta bila odkrita le Avgustov sestercij, kovan 18–15 pr.
n. št. (Miškec in Šemrov 2017, št. 20) in republikanski kvinarij, kovan 47–46 pr. n. št. (Miškec
in Šemrov 2017, št. 457), nato pa je bil tolmun z nasipavanjem gline razdeljen na dve manjše
kotanji. V južni se je odložilo temno sivo glineno polnilo (SE 4565), v katerem so se nahajali
mali noriški srebrnik (Miškec in Šemrov 2017, št. 4) in dva Kaligulina asa, kovana 39–40 in 37–
41 (Miškec in Šemrov 2017, št. 85 in 86). V severni kotanji horizont odlaganja najdb
predstavljata temno sivorjava glina (SE 4818) in temno rjava do siva glina (SE 4832) na njej.
Slednjo se lahko časovno primerja z odložitvijo SE 4565 v južni kotanji. V SE 4832 je ležal
Avgustov as, kovan 7 pr. n. št. (Miškec in Šemrov 2017, št. 44).
Kaligulina asa iz južne kotanje postavljata terminus post quem zadnje faze odlaganja. S koncem
1. faze sta bila predel nad severnim tolmunom in njegova okolica nasuta z več plastmi, s
katerimi so izsušili območje. V nasutju črne meljaste gline (SE 4822) je ležal mali noriški
srebrnik. Na podlagi novčnih najdb iz tolmuna se lahko 1. faza na severnem sektorju časovno
zameji od konca 1. stoletja pr. n. št. do obdobja Tiberija ali celo obdobja Kaligule.
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2. faza

PN
Kovno obdobje in datacija
2442 Rimska republika (2.–1. st.
pr. n. št.)
2519 Rimska republika (2.–1. st.
pr. n. št.)
2515 Rimska republika (179–170
pr. n. št.)
2570 Augustus (15–10 pr. n. št.)
2547 Augustus (16–6 pr. n. št.)
4697 Augustus (16–6 pr. n. št.)
2538 Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
2559 Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
2551 Claudius I. (40–50)
2554 Claudius I. (50–54)
2419 Tiberius (Divus Augustus)
(34–37)
2470 Claudius I. (41–54)
2408 Claudius I. (50–54)
2451 Claudius I. (41)
2483 Nero (65)
2482 Vespasianus (71)
2652 Domitianus (81-96)
2400 Traianus (101–102)
5029 Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
2443 Tiberius (Divus Augustus)
(po 22)
2438 Claudius I. (41–54)
2131 Claudius I. (50–54)
4345 Titus (80–81)
2436 Rim principat. Nedoločljiv
(1.–2. st.)
2283 Augustus (12–11 pr. n. št.)
4150 Antoninus Pius (158–159)

Nom. vrednost
denarij

SE
Tip SE
4355 nasutje

denarij

4632 sediment 2a

denarij

4563 nasutje

2a

polovičen as
as
as
as

4697
4664
4697
4700

2a
2a
2a
2a

as

4697 nasutje

2a

as
as
as

4697 nasutje
4697 nasutje
4296 nasutje

2a
2a
2b

as
as
sestercij
sestercij
sestercij
as
denarij
as

4534
4279
4465
4605
4606
4778
4349
2455

2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2c

as

4454 žganina

2c

as
as
denarij
as

4447
2455
8625
4310

2c
2c
2c
2c

as
as

2949 nasutje
6293 nasutje

nasutje
sediment
nasutje
nasutje

žganina
žganina
nasutje
nasutje
sediment
struktura
sediment
nasutje

žganina
nasutje
sediment
nasutje

Preglednica 17 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz severnega sektorja iz 2. faze.

Faza
2a

2d
2d

Po zadnji fazi tolmunov je sledila preureditev celotnega območja, ki jo zaznamuje gradnja več
zidanih objektov. Plasti 1. faze so bile prekrite s peščenimi tamponskimi nasutji, v katere so
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bili nato vkopani temelji novih objektov. Prostor je bil razdeljen na pet glavnih parcel, na
katerih so se v naslednjih fazah vrstile številne prezidave. Od juga proti severu so si sledile
parcela nad svetim kalom (parcela 1), parcela z domnevnim sestrskim svetiščem (parcela 2),
parcela z delavnico (parcela 3), parcela 4 in 5.
Med parcelama 1 in 2 je bil zgrajen predelni zid in na obe strani nasuta obsežna plast olivno
rjavega glinastega melja (S/SE 4697, J/SE 4685), ki predstavlja delovno površino za gradnjo
objektov severno in južno od zidu. Na parceli 2 so bili v SE 4697 najdeni Avgustov as, kovan
16–6 pr. n. št. (Miškec in Šemrov 2017, št. 51), polovičen Avgustov as, kovan 15–10 pr. n. št.
(Miškec in Šemrov 2017, št. 26), Tiberijev as za Avgusta, kovan 22–30 (Miškec in Šemrov 2017,
št. 67) in dva Klavdijeva asa, kovana 40–50 in 40–54 (Miškec in Šemrov 2017, št. 98 in 112).
Slednja postavljata terminus post quem prve zidane strukture na parceli.
Na izravnave na parceli 1 so postavili svetišče z obodnim hodnikom (svetišče 1), ki je sledilo
konturam južne kotanje ter je bilo prilagojeno orientaciji obstoječe komunikacije (ceste
oziroma mostu). V notranjosti celle svetišča 1 se je ohranilo več ožganih plasti (SE 4447, SE
4454, SE 4389 itd.), ki se jih pripisuje daritvenim obredom. V SE 4447 se je ohranil Klavdijev
as, kovan 41–54 (Miškec in Šemrov 2017, št. 102), v SE 4454 pa Tiberijev as za Avgusta, kovan
po letu 22 (Miškec in Šemrov 2017, št. 80). Proti koncu 2. faze svetišče 1 verjetno ni imelo več
prvotne funkcije, saj ognjišča niso bila več v uporabi.
V tej fazi je bilo južno od svetišča 1 postavljeno še eno manjše obodno svetišče (svetišče 2).
Stratigrafski odnos med njima je zaradi mlajših posegov težko določljiv, vendar sta verjetno
delovala sočasno. V notranjosti osrednjega prostora svetišča 2 prvo hodno površino
predstavlja zelenkasto rjava glina (SE 4296), v kateri se je nahajal Tiberijev as za Avgusta, kovan
34–37 (Miškec in Šemrov 2017, št. 77). Na njej je ležala plast sivega glinenega peska (SE 4346),
na slednji pa žganinska plast oglja in kosti (SE 4279), v kateri je bil dokumentiran Klavdijev as,
kovan 50–54 (Miškec in Šemrov 2017, št. 109), ki verjetno določa čas uporabe prostorov. V
severovzhodnem vogalu obodnega hodnika je bila odkrita pravokotna konstrukcija
(najverjetneje bazen; SE 4778), ob gradnji katere so med severni obodni zid in ploščo bazena
položili Domicijanov as, kovan 81–96 (Miškec in Šemrov 2017, št. 166). Glede na to najdbo, je
bil bazen verjetno postavljen naknadno (morda šele v 3. fazi), saj Domicijanov as časovno
precej izstopa med ostalimi novcev v tej fazi. Na brežini vzhodno od svetišča 2 so bile v tem
času ali pa pozneje položene velike plošče iz peščenca. Čez njih se je naložila črnikasta plast
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meljastega peska (SE 4349), v kateri se je nahajal Trajanov denarij, kovan 101–102 (Miškec in
Šemrov 2017, št. 192). Formiranje plasti SE 4349 je bilo dolgotrajno (ohranila se je do vsaj 3.
faze, ko je bila nanjo postavljena suhozidna konstrukcija), torej je verjetno, da je Trajanov
novec v plast prišel šele v eni od mlajših faz.

Slika 7 Lokacija novcev na parcelah 1 in 2 v 2. fazi.

Na parceli 2 so v 2. fazi postavili nov objekt, najverjetneje sestrsko svetišče svetišča 1, ki je bil
v tej fazi večkrat predelan. Najprej so celotno površino v notranjosti objekta izravnali s plastjo
svetlo rjave gline (SE 2123). V zahodnem prostoru je bilo nato na SE 2123 postavljeno okroglo
ognjišče (SE 4661), ki je bilo kmalu nasuto s tamponom (SE 4615), tako da je v nastal
privzdignjen kvadraten podij. Na podij so postavili novo okroglo ognjišče (SE 4534), v katerem
je bil odkrit Klavdijev as, kovan 41–54 (Miškec in Šemrov 2017, št. 107), ki datira čas uporabe
ognjišča. Nato je bil objekt v tej fazi še enkrat predelan z leseno nadgradnjo in novimi
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izravnavami. V sedimentu na hodni površini (SE 4606) vzhodnega prostora se je nahajal
Vespazijanov sestercij, kovan leta 71 (Miškec in Šemrov 2017, št. 140), torej je bila ta v uporabi
v ali kmalu po obdobju Vespazijana. V naslednjem koraku je vzhodni prostor dobil novo hodno
površino (SE 4605), v kateri je bil dokumentiran Neronov sestercij, kovan leta 65 (Miškec in
Šemrov 2017, št. 132).
Verjetno se lahko 2. fazo na severnem sektorju datira v obdobje od Tiberija do Klavdija ali celo
Vespazijana.

3. faza

PN
2151
4304
2132
4038
2260
4211
4161

Kovno obdobje in datacija
Caius (Agrippa) (37–41)
Domitianus (85–96)
Nerva (97)
Hadrianus (117–138)
Hadrianus (125–128)
Hadrianus (125–128)
M. Aurelius (161–180)

Nom. vrednost
as
as
denarij
denarij
as
as
sestercij

SE
2195
8163
2457
6090
2119
6456
6290

Tip SE
nasutje
nasutje
polnilo
nasutje
sediment
nasutje
nasutje

Preglednica 18 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz severnega sektorja iz 3. faze.

3. faza velja za drugo zidano arhitekturno fazo, saj je bil severno od struge postavljen večji
kompleks. Prišlo je do spremembe namembnosti prostora, ki se odraža z opustitvijo
svetiščnega in gradnjo stanovanjskega kompleksa. Odkrite so bile najmanj tri večje pravokotne
stavbe z visokimi obodnimi zidovi. Temelji teh objektov so posegli v peščena tamponska
nasutja, na katera so bili postavljeni objekti 2. faze in v starejše depozite. Glede na novčne
najdbe se lahko 3. fazo tako kot na južnem sektorju postavi v obdobje Flavijcev.
Notranjost parcele 1 je bila najprej v več korakih nasuta s peščenimi tamponi (SE 4187, SE
2787, SE 2421, SE 2735, SE 2473 itd.), na katerih je bil nad nekdanjo cello svetišča postavljen
pravokoten prostor. V zasutju vkopa za zid (SE 2457) novega objekta je bil odkrit Nervin
denarij, kovan leta 97 (Miškec in Šemrov 2017, št. 174), ki morda datira izgradnjo objekta.
Svetišče 2 je najverjetneje v tem času še v uporabi, saj so se na nekdanjo hodno površino
odložili le posamezni sedimenti z najdbami, vendar med njimi ni bilo novcev.
Med parcelami 1 in 2 so v tem obdobju zgradili še eno predelno steno, tako da je med njima
nastal širok prehod (ambitus), ki je imel verjetno protipožarno funkcijo. Čas uporabe prehoda
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se najverjetneje lahko postavi v obdobje Hadrijana, saj je bil v enem sedimentu (SE 2119),
odloženem v prehodu, najden Hadrijanov as, kovan 125–128 (Miškec in Šemrov 2017, št. 216).
Površino ob gradnji novega objekta na parceli 2 predstavljata SE 2198 in SE 2195. V slednji je
bil dokumentiran močno obrabljen Kaligulin as, kovan 37–41 (Miškec in Šemrov 2017, št. 88).
Severno od parcele 2 je v tem času ležal večji odprt prostor, ki je bil nasut s temno sivim
glinenim peskom (SE 6090=SE 6290), v katerem sta bila odkrita Hadrijanov denarij, kovan 117–
138 (Miškec in Šemrov 2017, št. 211) in sestercij Marka Avrelija, kovan 161–180 (Miškec in
Šemrov 2017, št. 243), ki postavlja terminus post quem posega.

4. faza

PN
6012
4121
2330
4202
4133
4177
2311
4112
4142
4110
4114
4146
2213
4132
4147
4158
4051
4153
4148
4125
2175
4167

Kovno obdobje in datacija
Augustus (7–6 pr. n. št.)
Claudius I. (Antonia) (41–
54)
Julijsko–klavdijska
dinastija (27 pr. n. št.–68)
Traianus (103–111)
Hadrianus (117–138)
Antoninus Pius (158–159)
Antoninus Pius (Diva
Faustina I.) (od 141)
Commodus (Crispina)
(180–183)
Severus Alexander (222)
Gordianus III. (243–244)
Gallienus (Salonina) (260–
268)
Claudius II. (268–270)
Constantinus I. (324)
Constans (337–340)
Constans (341–348)
Constantius II. (355–361)
Constantius II. (335–361)
Constantius II. (351–355)
Constantius II. (355–361)
Rim principat. Nedoločljiv
(1.–2. st.)
Rimska republika (34–31
pr. n. št.)
Augustus (16–6 pr. n. št.)

Nom. vrednost
as
denarij

SE
Tip SE
Faza
2838 sediment 4a
6249 sediment 4a

polovičen as

4128 ruševina

4a

sestercij
sestercij
denarij
as

6389
6249
6296
2841

4a
4a
4a
4a

sestercij

6063 nasutje

4a

denarij
sestercij
antoninijan

6296 nasutje
6063 nasutje
6063 nasutje

4a
4a
4a

antoninijan
centenionalis
AE 3
centenionalis
AE 3
AE 4
AE 2
AE 4
as

6296
2386
6063
6296
6296
6063
6296
6296
6063

4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a
4a

AE

2534 nasutje

4b

as

6327 nasutje

4b
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polnilo
sediment
nasutje
sediment

sediment
sediment
nasutje
sediment
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje

4035
4011
2135
2996
4328
4316
4314

Domitianus (84–96)
Traianus (98–117)
Traianus (98–117)
Traianus (112–114)
Hadrianus (134–138)
Hadrianus (po 119)
Tiberius (Divus Augustus)
(22–30)
Vespasianus (71)
Domitianus (87)
Hadrianus (119–122)
Antoninus Pius (148–149)
M. Aurelius (176–177)
Gordianus III. (240)
Gallienus (260–261)

4347

Constantinus I. (336–337)

4169
2249
2179
2130
2183
2188
2251

sestercij
denarij
denarij
as
as
as
as

6231
2534
2534
2080
2563
2438
2433

nasutje
nasutje
nasutje
sediment
sediment
sediment
žganina

4b
4b
4b
4b
4b
4b
4c

sestercij
as
denarij
denarij
denarij
sestercij
polovičen
antoninijan
centenionalis

6071
6069
2189
6037
8362
8369
8342

nasutje
nasutje
sediment
nasutje
nasutje
polnilo
ruševina

4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c

8326 nasutje

Preglednica 19 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz severnega sektorja iz 4. faze.

4c

V 4. fazi je južni del parcele 1 prizadel dogodek (najverjetneje poplava), s katerim se lahko
poveže dokončna opustitev svetišča 2. Zadnjo fazo odlaganja v svetišču 2 prekrivata dve
ruševinski plasti (SE 4127 in SE 4128). V SE 4128 se je nahajal polovičen as julijsko-klavdijske
dinastije (Miškec in Šemrov 2017, št. 125), najverjetneje resedimentiran ali prenešen. Tekom
faze je parcela 1 doživela več notranjih predelav. Ni jasno, ali je bil hipokavst v tem času še v
uporabi, zagotovo pa to ne velja za bazen v osrednjem prostoru objekta, ki je bil v tej fazi že
zasut. Na talnem estrihu v bazenu je bila namreč dokumentirana plast žganine (SE 4166), na
njej več zaplat peščene gline (SE 2670, SE 4121 in SE 2563) in zatem še ruševinske plasti. V SE
2563 je ležal Hadrijanov as, kovan 134–138 (Miškec in Šemrov 2017, št. 228). Zaplate
predstavljajo ostanke delovanja kurišča, zato Hadrijanov as določa terminus post quem
opustitve hipokavsta.
Parcelnim zidovom na parceli 2 so verjetno v obdobju Antonina Pija ali nekoliko prej dodali
prizidek, ki je posegel v prehod med parcelo 1. Znotraj prizidka se je namreč na hodni površini
ohranil sediment temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 2841), v katerem je ležal as
Antonina Pija, kovan po letu 141 (Miškec in Šemrov 2017, št. 238).
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Slika 8 Lokacija novcev na severnem sektorju v 4. fazi.

Tudi objekt na parceli 2 je v 4. fazi doživel številne prezidave. Nekdanji zid med prostorom 1
in 2 je bil porušen, površino novega prostora pa je prekrilo peščeno zasutje (SE 2534). V njem
so se nahajali republikanski AE, kovan 34–31 pr. n. št. (Miškec in Šemrov 2017, št. 455) in dva
Trajanova denarija, kovana 98–117 (Miškec in Šemrov 2017, št. 190 in 191). Ob južnem zidu
prostora se je na SE 2534 odložila plast glinenega melja z ogljem (SE 2438), v kateri je bil najden
Hadrijanov as, kovan po letu 119 (Miškec in Šemrov 2017, št. 229). Na podlagi najdb v tem
prostoru se lahko predelava prostora datira v obdobje Trajana, uporaba prostora pa
najzgodnjeje v obdobje Hadrijana.
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5. faza

PN
2995
4001
2112
2136
2102

Nom. vrednost
as
denarij
as
antoninijan
centenionalis

SE
6031
6049
2105
2105
2105

centenionalis

2238 ruševina

5a

AE 3

2238 ruševina

5a

centenionalis
centenionalis

2105 ruševina
2238 ruševina

5a
5a

AE 2
AE 3
AE 2

2238 ruševina
2238 ruševina
2779 ruševina

5a
5a
5a

AE 3

2238 ruševina

5a

AE 3
denarij

6085 nasutje
2105 ruševina

5a
5a

denarij

2105 ruševina

5a

as

8330 ruševina

5a

2305

Kovno obdobje in datacija
Traianus (98–117)
Hadrianus (119–122)
M. Aurelius (169–170)
Gallienus (262)
Constantinus I. (Delmatius)
(335–336)
Constantinus I. (Urbs
Roma) (334–335)
Constantinus I.
(Constantinopolis) (330–
337)
Constantius II. (337–340)
Constans ali Constantius II.
(341–348)
Constans (348–350)
Constans (348–350)
Constans, Constantius II.,
Constantius Gallus ali
Iulianus (348–361)
Constantius II., Constantius
Gallus ali Iulianus (351–
361)
Valens (364–378)
Rim principat. Nedoločljiv
(1.–2. st.)
Rim principat. Nedoločljiv
(1.–2. st.)
Rim principat. Nedoločljiv
(1.–2. st.)
Gallienus (260–261)

antoninijan

5a

2298

Gallienus (265–266)

antoninijan

2308

Gallienus (260–268)

antoninijan

2412

antoninijan

2054

Aurelianus (Divus Claudius
II.) (270)
Rimska republika (32–31
pr. n. št.)
Claudius I. (41–54)

4105 polnilo
groba 51
4105 polnilo
groba 51
4105 polnilo
groba 51
4105 polnilo
groba 51
2008 nasutje
2008 nasutje

5b

2073
6009

Nerva (97)
Traianus (98–117)

2008 nasutje
2008 nasutje

5b
5b

2119
2128
2113
2117
2118
2116
2245
2123
4032
2122
2098
4340

2037

denarij
četrtinjen
sestercij
as
denarij
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Tip SE
ruševina
ruševina
ruševina
ruševina
ruševina

Faza
5a
5a
5a
5a
5a

5a
5a
5a
5b

4022
2055
4206
4023
2088
2070
2032
4215
2105
2893
2411
2084
6042
2099
2133
2067
2239
2013
2060
2059
2966
2104
2903
2947
2910
2964
2956
2029
2036
2943
4310
2973
2063
2049

Traianus (98–117)
Hadrianus (119–122)
Hadrianus (125–128)
Hadrianus (Antoninus Pius)
(138)
M. Aurelius (163–164)
M. Aurelius (Faustina II.)
(161–176)
M. Aurelius ali Commodus
(161–192)
Severus Alexander (Iulia
Mammaea) (221–235)
Gallienus (260–268)
Gallienus (260–268)
Aurelianus (Divus Claudius
II.) (270)
Constantinus I. (318)
Constantinus I. (322–325)
Constantinus I. (Crispus)
(320–321)
Constantinus I.
(Constantius II.) (335–337)
Constantinus I. ali sinovi
(335–341)
Constans (341–348)
Constans (341–348)
Constans (341–348)
Constans (348–350)
Constans ali Constantius II.
(348–361)
Constantius II. (351–361)
Constantius II. (348–361)
Constantius II. (351–361)
Constantius II. (355–361)
Constantius II. (Iulianus)
(355–361)
Constantius II.
(Constantius Gallus ali
Iulianus) (351–361)
Valentinianus I. (364–367)
Valens (367–375)
Valens (364–367)
Valens (364–367)
Valens (364–378)
Valens (364–378)
Valens (364–378)

denarij
denarij
as
as

2008
2008
2008
2008

denarij
as

2008 nasutje
2008 nasutje

5b
5b

as

2014 nasutje

5b

denarij

5b

antoninijan
antoninijan
antoninijan

6404 polnilo
groba 57
2008 nasutje
2008 nasutje
2008 nasutje

centenionalis
centenionalis
centenionalis

2008 nasutje
2008 nasutje
2008 nasutje

5b
5b
5b

centenionalis

2008 nasutje

5b

centenionalis

2008 nasutje

5b

centenionalis
centenionalis
centenionalis
AE 3
AE 2

2008
2008
2008
2008
2008

nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje

5b
5b
5b
5b
5b

AE 2
AE 3
AE 3
AE 4
AE 3

2008
2008
2008
2008
2008

nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje

5b
5b
5b
5b
5b

AE 3

2008 nasutje

5b

AE 3
AE 3
AE 3
AE 3
AE 3
AE 3
AE 3

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

5b
5b
5b
5b
5b
5b
5b
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nasutje
nasutje
sediment
nasutje

nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje
nasutje

5b
5b
5b
5b

5b
5b
5b

4337
4194
4207
2915
2056
2064
2024
2066
4204

Valens (364–378)
Rim principat. Nedoločljiv
(2.–3. st.)
Asia; Augustus (25 pr. n.
št.)
Italija, Rep. Venezia. (14.–
15. st.)
Italija, Rep. Venezia. (14.–
15. st.)
Sveto rimsko cesarstvo
(1592)
Sveto rimsko cesarstvo
(1621)
Švica (1595)
Aurelianus (272)

AE 3
antoninijan

5b
5b

polovičen AE

2008 nasutje
6404 polnilo
groba 57
2008 nasutje

soldin

2008 nasutje

5b

soldin

2008 nasutje

5b

cvajer

2008 nasutje

5b

peni

2008 nasutje

5b

peni
antoninijan

2008 nasutje
6404 polnilo
groba 57

5b
5b

5b

Preglednica 100 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz severnega sektorja iz 5. faze.

V 5. fazi sta bili parceli 1 in 2 prekriti z ruševinskimi plastmi. Ob skrajnem jugu parcele 2 je ležal
grob 51 (polnilo SE 4105), ki označuje začetek pokopavanja v severnem sektorju. Med pridatki
so bili tudi trije Galijenovi antoninijani, kovani 260–261 (Miškec in Šemrov 2017, št. 7), 265–
266 (Miškec in Šemrov 2017, št. 10) in 260–268 (Miškec in Šemrov 2017, št. 12) ter Avrelijanov
antoninijan, kovan leta 270 (Miškec in Šemrov 2017, št. 14).
Drugi del 5. faze predstavlja formiranje črne humificirane plasti (SE 2008), ki je prekrila celoten
sektor. Nalaganje plasti se je začelo z opustitvijo poselitve in končalo z izgradnjo ceste v
poznem srednjem veku. V plasti je bilo dokumentiranih 44 novcev, ki so časovno razporejeni
od obdobja republike (republikanski denarij, kovan med leti 32 in 31 pr. n. št.; Miškec in
Šemrov 2017, št. 23) do Svetega rimskega cesarstva (peni, kovan leta 1621; Miškec in Šemrov
2017, št. 396). Plast ni bila enotna po celem prostoru. Na posameznih delih so bile namreč
odkrite tudi poznoantične grobne jame, ki so bile zapolnjene z enakim sedimentom kot
okolica, zato so bile slabo vidne in ni jasno, s katerega nivoja so bile vkopane.
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Slika 9 Lokacija novcev na severnem sektorju v 5. fazi.

6. in 7. faza

PN
4248

Kovno obdobje in datacija
Augustus (7 pr. n. št.)

Nom. vrednost
polovičen as

4116

Commodus (186)

as

4269

Gallienus (267–268)

antoninijan

2038

Claudius I. (41–54)

as

2039

Constans in Constantius II.
centenionalis
(Divus Constantinus I.) (341–
348)

2042

Avstro–Ogrska (1885)

5/10 krajcarja

2101

Avstro–Ogrska (1893)

2008

Avstro–Ogrska (1915)

SE
Tip SE
Faza
6192 sediment 6
6023 sediment 6
6778 sediment 6
2014 nasutje
7
2008 nasutje
7

7

10 vinarja

2005 polnilo
2014 nasutje

2 vinarja

2014 nasutje

7

Preglednica 111 Mariborska cesta – III. etapa. Seznam novcev iz severnega sektorja iz 6. in 7. faze.
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7

6. fazo in 7. fazo predstavljajo poznosrednjeveška in novoveška cestišča ter nasutja. Na SE
2008 je bila, tako kot na južnem sektorju zgrajena avstrijska cesta. Gradnja ceste je ponekod
poškodovala tudi antične plasti na severnem sektorju.

Novci v grobnih kontekstih
V drugi polovici 3. stoletja se je čez oba sektorja postopoma razširila severna celejanska
nekropola. Novci so bili odkriti v 17 grobovih, torej v 29,8 % od skupno 57 grobov. Pet grobov
je imelo pridanih več kot en novec (8,8 % od skupno 57 grobov). Skupno je bilo v grobnih
kontekstih dokumentiranih 27 novcev (Pregl. 22).
SE
Št. groba
6404 57
3140 22
6404 57
3198
3096
3136
3283
3152
3077
4105
3208
3077
4105
3177
4105
6404
4105
3329
3205

33
7
20
40
28
4
51
35
4
51
31
51
57
51
46
34

3062 1
3152 28
3355 49
3144 24
3077 4
3077 4
3077 4

PN
Kovno obdobje in datacija
4215 Severus Alexander (Iulia
Mammaea) (221–235)
3137 Gallienus (267–268)
4194 Rim principat. Nedoločljiv (2.–3.
st.)
3151 Claudius I. (41–54)
3070 Septimus Severus (202–210)
3094 Gordianus III. (238–244)
3211 Phillipus I. (244–247)
3106 Phillipus I. (244)
3042 Traianus Decius (249–251)
2305 Gallienus (260–261)
3156 Gallienus (262)
3052 Gallienus (265–266)
2298 Gallienus (265–266)
3130 Gallienus (267–268)
2308 Gallienus (260–268)
4204 Aurelianus (272)
2412 Aurelianus (Divus Claudius II.) (270)
3233 Constantinus I. (330–333)
3154 Constantinus II., Constans ali
Constantius II. (337–341)
3065 Constantius II. (351–361)
3085 Valentinianus I. ali Valens (364–
378)
3267 Valens (367–375)
3095 Gratianus (378–383)
3053 Valentinianus II., Theodosius I.,
Arcadius ali Honorius (388–403)
3051 Arcadius ali Honorius (388–403)
3043 Arcadius ali Honorius (388–403)
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Nom. vrednost
denarij
antoninijan
antoninijan
as
denarij
antoninijan
antoninijan
antoninijan
dupondij
antoninijan
antoninijan
antoninijan
antoninijan
antoninijan
antoninijan
antoninijan
antoninijan
centenionalis
centenionalis
AE 2
AE 3
AE 3
AE 2
AE 4
AE 4
AE 4

3102 10

3061 Moesia Superior; Phillipus I. (245)

Preglednica 122 Mariborska cesta – III. etapa. Novci iz grobnih kontekstov.

AE 1

Od skupno 27 novcev iz grobnih kontekstov 1 izvira iz 1. stoletja (3,7 %), 17 jih izvira iz 3.
stoletja (63,0 %), 9 pa iz 4. in 5. stoletja (33,3 %). Med novci 3. stoletja je največ antoninijanov
(70,1 % od skupno 17 novcev), med novci iz 4. in 5. stoletja pa prevladujejo bronasti novci iz
obdobja po reformi 348 (77,8 % od skupno 9 novcev). Najmlajša novca iz grobov sta
Arkadijeva/Honorijeva AE 4 (388–403).
Na južnem sektorju so imeli le trije grobovi več kot en novec. Največ, kar 5 novcev, je bilo
pridanih skeletu v grobu 4 (polnilo groba SE 3077), med njimi en dupondij Trajana Decija,
kovan 249–251 (Miškec in Šemrov 2017, št. 6), Galijenov antoninijan, kovan 265–266 (Miškec
in Šemrov 2017, št. 9) in trije AE 4, kovani v obdobju 388–403 (Miškec in Šemrov 2017, št. 21,
22 in 23). V grobu 28 (polnilo groba SE 3152) sta bila odkrita antoninijan Filipa I., kovan 244–
249 (Miškec in Šemrov 2017, št. 313) in AE 3, kovan v obdobju 364–378 (Miškec in Šemrov
2017, št. 352). Glede na velik časovni razpon med njima je možno, da je bil antoninijan del
ruševinskih plasti 4. faze. V grobu 51 so bili odkriti trije Galijenovi antoninijani (Miškec in
Šemrov 2017, št. 1, 10 in 12) in Avrelijanov antoninijan (Miškec in Šemrov 2017, št. 14). Za te
novce se lahko sklepa, da so bili pridani skupaj, saj so vsi datirani v drugo polovico 3. stoletja.
Zanimiva je najdba Klavdijevega asa, kovanega 41–54 (Miškec in Šemrov 2017, št. 490), v
poznorimskem grobu (polnilo groba SE 3198). Tudi če je ta grob presekal ruševinske plasti 4.
faze, so te še vedno mlajše od obdobja Klavdija. Možno je, da je bil novec pridan kot amulet.
Na severnem sektorju so v grobu 57, ki je bil vkopan med parcelama 2 in 3, skupaj s tremi
poškodovanimi skeleti odkrili tri novce – denarij Severa Aleksandra, kovan 221–235 (Miškec in
Šemrov 2017, št. 263), nedoločljiv antoninijan, kovan v 2. ali 3. stoletju (Miškec in Šemrov
2017, št. 440) in Avrelijanov antoninijan, kovan leta 272 (Miškec in Šemrov 2017, št. 13).
Polovica grobne jame je bila poškodovana med gradnjo kanalizacije, zato so okoliščine
odložitve novcev nejasne.
V primerjavi s severno emonsko nekropolo se novci v grobovih na Mariborski cesti pojavljajo
bolj pogosto (29,8 %). Od skupno 1722 emonskih grobov, ki so bili arheološko raziskani, je
vsebovalo novce 276 grobov (16,0 %). Medtem ko je bilo med izkopavanji Ljudmile PlesničarGec zabeleženih le 9,82 % grobov z novci, je bil med drugimi izkopavanji severne nekropole ta
delež višji – med izkopavanji Pražakove in Trdinove 21,08 % in med drugimi Schmidovimi
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izkopavanji severne nekropole 30,0 % ter 16,0 % (Miškec 2012, 135). Le v osmih grobovih (0,4
%) sta bila pridana dva ali več novcev, kar je precej manjši delež kot na Mariborski cesti (8,8
%). Morda je temu tako, saj se je tradicija pridajanja večjega števila novcev v grobove uveljavila
v 4. stoletju (Miškec 2012, 137). Večina grobov na najdišču Mariborska cesta izvira iz druge
polovice 3. in 4. stoletja, kar pojasnjuje večji delež grobov z več novci.
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Zaključek
Navkljub pomanjkanju podatkov o keramiki iz najdišča se lahko izpostavi določene vidike
stratigrafske analize novcev. Začetek poselitve tega območja se lahko datira v konec 1. stoletja
pr. n. št. Takrat začne delovati »sveti kal« na severnem bregu. Tolmun v tej obliki deluje do
Tiberija ali celo Kaligule, nato pa ga zasujejo. Nad njim je zgrajeno svetišče z obodnim
hodnikom (svetišče 1) s sestrskim svetiščem severno od njega in južno še eno manjše obodno
svetišče (svetišče 2). Na južnem bregu je v tem obdobju lončarska delavnica opuščena,
območje pa je bilo razdeljeno na več parcel.
V tej obliki je svetišče 1 delovalo vsaj do obdobja Nerve, nato pa je na sektorju prišlo do
spremembe namembnosti prostora, saj so v flavijskem obdobju svetišče zamenjali s
stanovanjskim kompleksom. Prostor je v tej obliki deloval verjetno do poplave v obdobju
Hadrijana, ko sta poškodovana oba bregova. Tisti objekti na severnem bregu, ki so po poplavi
ostali nepoškodovani, so obstajali še v obdobju Antonina Pija. Na južnem bregu se življenje
nadaljuje le na parceli J3.
Sodeč po radiokarbonski dataciji pilotov je bil most čez severni krak Savinje nazadnje
prenovljen oziroma ponovno postavljen po vodni ujmi v 3. stoletju. Lahko se sklepa, da se je
ta komunikacija ohranila še v 4. stoletju, saj so najmlajši novci iz naselbinskih kontekstov iz
obdobja Valensa oziroma Valentinijana I. Nekje v drugi polovici 3. stoletja je sledila prekinitev
kontinuitete življenja na obeh bregov in formiranje skeletnega grobišča. Glede na novce iz
grobov, se lahko zaključek pokopavanja morda časovno zameji z začetkom 5. stoletja, saj
najmlajši novci izvirajo iz obdobja 388–403 (Miškec in Šemrov 2017, št. 21, 22 in 23).
Zatem je sektorja prekrila črna humificirana plast, v kateri je bilo odkrito večje število novcev,
ki so časovno razporejeni od obdobja republike (republikanski denarij, kovan med leti 32 in 31
pr. n. št.; Miškec in Šemrov 2017, št. 23) do Svetega rimskega cesarstva (peni, kovan leta 1621;
Miškec in Šemrov 2017, št. 396). S tem se sledovi rimske poselitve na območju zaključijo.
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Povzetek
Območje današnje Mariborske ceste je v rimskem obdobju igralo prav posebno vlogo. Izsledki
iz izkopavanj na Mariborski cesti in predhodno odkrite arheološke ostaline iz Gaberja kažejo
na več ločenih centrov poselitve v jugovzhodnem delu Savinjske doline v poznem latenu. V
iztek tega obdobja sodijo začetki »svetega tolmuna« na severnem bregu domnevne severne
struge Savinje in lončarske delavnice na južnem bregu. Staroselci s tega območja so imeli
pogoste stike z rimskimi trgovci že pred priključitvijo Noriškega kraljestva, saj so bili med
numizmatičnim gradivom z Mariborske ceste tudi republikanski novci. Slika zastopanosti
novcev z Mariborske ceste po obdobjih je podobna sestavi novcev iz Celja in Savinje. Od
obdobja Avgusta do Klavdija je, z izjemo obdobja Kaligule, gospodarstvo na tem območju
cvetelo, saj je delež novcev iz teh obdobij precej visok. Po obdobju Klavdija se delež novcev
zmanjša in začne postopoma naraščati do Hadrijana, ko doseže svojo največjo vrednost v 1. in
2. stoletju. Temu ponovno sledi upad denarnega obtoka, ki ga lahko povežemo z
markomanskimi vpadi po sredini 2. stoletja. Intenzivnost denarnega obtoka je na Mariborski
cesti v začetku 3. stoletja nizka. Zanimivo je, da med obdobjema Maksimina Tračana (235–
238) in Trebonijana Gala (251–253) pride na Mariborski cesti do povečanja deleža novcev,
medtem ko novcev iz tega obdobja v Celju in Savinji skoraj ni. V obdobju Galijena delež novcev
iz 3. stoletja doseže največjo vrednost, vendar se krivulja do konca 3. stoletja ponovno obrne
navzdol. V 4. in 5. stoletju se je čez to območje razširila severna celejanska nekropola. V tem
času so na Mariborski cesti navzoči le nummusi, centenionalisi in bronasti AE 1, 2, 3 ter 4.
Največ novcev iz 4. in 5. stoletja sodi v obdobje 348–364, denarni obtok na Mariborski cesti pa
se zaključi z novci iz obdobja 364–378. Glede na novce se pokopavanje na tem območju
zaključi v obdobju Arkadija oziroma Honorija 388–403.
Na podlagi stratigrafske analize numizmatičnih najdb lahko izpostavimo številne predpostavke
o poselitvi hrbta med sotočjem domnevne severne struge Savinje in Voglajne. Podatke bi bilo
treba primerjati še z analizo keramike, ki v času nastajanja tega dela še ni bila dokončana. Na
podlagi novcev iz svetega tolmuna na severnem bregu in novcev iz lončarskih kontekstov na
južnem se lahko začetek poselitve postavi v konec 1. stoletja pr. n. št. Morda je poselitev tega
območja povezana tudi z latenskimi grobovi v Gaberju. V konec 1. stoletja pr. n. št. se lahko
postavi »sveti kal« na severnem bregu, ki je najverjetneje obdržal svojo funkcijo do Tiberija ali
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celo obdobja Kaligule, saj sta bila na površini plasti zadnje faze odlaganja odkrita Kaligulina asa
(Miškec in Šemrov 2017, št. 85 in 86).
Enkrat med tiberijskim in klavdijskim obdobjem je bil tolmun zasut, nad njim pa je bilo
postavljeno svetišče z obodnim hodnikom (svetišče 1), severno morda sestrsko svetišče na
parceli 2, južno pa manjše obodno svetišče (svetišče 2),. Na južnem bregu je v tem obdobju
delavnica opuščena, območje pa je bilo razdeljeno na več parcel. V tej obliki je svetišče 1 (in
morda tudi sestrsko svetišče) delovalo vsaj do obdobja Nerve, nato pa je na sektorju prišlo do
spremembe namembnosti prostora. V sklopu tega je bilo svetišče 1 porušeno in zamenjano s
stanovanjskim kompleksom, kar označujemo kot 3. fazo (flavijsko obdobje). Svetišče 2 je svojo
funkcijo obdržalo dalj časa, morda vse do poplave nekje v obdobju Hadrijana, ki je poškodovala
oba bregova severnega rokava Savinje. Obenem zaradi poplave pride do opustitve parcel na
južnem sektorju, življenje se ohrani le na parceli J3. Stanovanjski objekti na severnem sektorju,
ki so poplavo preživeli, so verjetno obstajali vsaj še v obdobju Antonina Pija, katerega as
(Miškec in Šemrov 2017, št. 238) je bil najden v prehodu med parcelo 1 in 2. Sodeč po
radiokarbonski dataciji pilotov je bil most čez severni krak Savinje nazadnje prenovljen
oziroma ponovno postavljen po vodni ujmi v 3. stoletju. Lahko se sklepa, da se je ta
komunikacija ohranila še v 4. stoletju, saj so najmlajši novci iz naselbinskih kontekstov iz
obdobja Valensa oziroma Valentinijana I. Temu je sledila opustitev poselitve obeh sektorjev in
formiranje skeletnega grobišča nekje v drugi polovici 3. stoletja. Prvotne površine, s katere so
bili vkopani grobovi, ni moč zanesljivo določiti. Glede na novce iz grobov, se lahko zaključek
pokopavanja morda časovno zameji z začetkom 5. stoletja, saj najmlajši novci izvirajo iz
obdobja 388–403 (Miškec in Šemrov 2017, št. 21, 22 in 23).
Zatem je sektorja prekrila črna humificirana plast, v kateri je bilo odkrito večje število novcev,
ki so časovno razporejeni od obdobja republike (republikanski denarij, kovan med leti 32 in 31
pr. n. št.; Miškec in Šemrov 2017, št. 23) do Svetega rimskega cesarstva (peni, kovan leta 1621;
Miškec in Šemrov 2017, št. 396). Po trasi ceste Celeia–Poetoviona, je bila speljana avstrijska
cesta Cilli–Graz.
Glavni namen tega dela je bilo opazovanje novčnih najdb v kontekstu, zato je treba izpostaviti
dejstvo, da je pomen zgornjih ugotovitev okrnjen brez analiz ostalih kategorij odkritega
gradiva. Kljub temu menimo, da je stratigrafska analiza novcev iz najdišča Mariborska cesta –
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III. etapa potrdila relevantnost in vrednost takih študij za razumevanje nastanka in razvoja
kompleksnih najdišč.
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