STARI TRG PRI SLOVENJ GRADCU - COLATIO (EŠD 693, 10107)
Ekipa Koroškega pokrajinskega muzeja je v sodelovanju s podjetjem Arhat, Aleš Tiran s.p. v
oktobru in novembru 2010 na lokaciji gostilne Karner v Starem trgu izvedla arheološke
raziskave. Okulistika Falež d.o.o. je investirala v obnovo propadajočega objekta Stari trg 27
skupaj s funkcionalno okolico.
Arheološke raziskave ob gradnji so potekale na dvorišču stare gostilne Karner, ki stoji sredi
naselja, severno od cerkve sv. Radegunde in ob cesti, ki vodi čez vas.
Na mestu današnje vasi sta bili ob vznožju pobočja Grajskega griča odkriti antična naselbina
in poštna postaja (mansio) Kolaciona, ki je ležala ob rimski cesti Celeia – Virunum.
Na obravnavanem območju smo odprli pet strojnih testnih sond.
Med odkritimi strukturami omenjamo meter široko tlakovanje, sestavljeno iz prodnih
kamnov, ki je bilo glede na smer (V-Z) zagotovo del poti, katero smo odkrili v sondi I,
nadaljevala pa se je tudi v sondi IV. Tlak je bil na južni strani zamejen z večjimi kamni,
medtem ko jih je na severni strani, v sondi I, zamejila večja, pokonci postavljena plošča
skrilavca. V sondah I, II in IV smo odkrili ohranjene temelje in ruševine dveh objektov.
Lončevina je zgodnja, odkritih je bilo več odlomkov amfor in vrčev, TS ter odlomek reliefne
oljenke.
V sondi V, ki smo jo zakoličili na mestu porušenega svinjaka, smo odkrili temelje starejšega
objekta z opekami z žigom BW v srčastem okvirju. Te vrste žigov so uporabljale opekarske
delavnice iz obdobja začetka novega veka (enake opeke so bile odkrite na podstrešju stavbe
na Glavnem trgu 24 v Slovenj Gradcu, kjer se je na tramu ohranila letnica obnove - 1888).
Odkriti temelji predstavljajo ostanke starejšega objekta, ki je stal na mestu svinjaka. Poleg
omenjenih struktur v sondi V nismo odkrili rimskih ostalin.
Bodoče raziskave se bodo omejile na prostoru velikem cca 100 m2 med sondami I, II, IV in
V.
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