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MED POPRAVILI VODOVODNEGA OMREŽJA  

PRIHAJAJO NA DAN NOVI ELEMENTI/ANTIČNEGA TERGESTE 

 

Od septembra je podjetje AcegasApsAmga izvedlo razna popravila na vodovodnem omrežju zaradi 

puščanja cevovoda v zgornjem delu ulice della Cattedrale v Trstu, zraven stopnišča pred trgom 

cerkve Sv Justa. Med izvajanjem so se pojavile ostaline raznih arheoloških objektov in neposredno 

pod cestnim tlakom je bill prepoznan impozanten zid, ki ga je možno pripisati med poznoantičnimi 

utrdbenimi sistemi na vrhu griča Svetega Justa.. 

 

Nadzorništvo za arheologijo, likovno umetnost in krajino Furlanije - Julijske krajine je, na podlagi 

obvestila družbe AcegasApsAmga, sprožilo ustrezne postopke za arheološko analizo, pod 

znanstvenim vodstvom arheologinje Paole Venture. S hvalevredno razpoložljivostjo družbe 

AcegasApsAmga, ki je podjetju Archeotest SrL dodelila zadolžitev za arheološki nadzor in 

stratigrafske preiskave,  je bilo mogoče izvajati izkopavanja na širšem območju, kar je pripomoglo 

k  razkritju pomembnih arheoloških dokazov. 

 

Prve preiskave in interpretative hipoteze 

Impozantni zid, ki je postavljen prečno glede na os rimske ceste, je bil zgrajen na že obstoječe 

strukture, ki so trenutno le delno razkrite, in se jih da morda prepozmnati kot terasiranja iz rimske 

dobe. 

Temelji identificiranega zidu so postavljeni na ostankih skladišča z okroglim tlorisom iz 

poznorimske dobe, ki je na dnu ohranil del semen, ki so bila tam uskladiščena, ter sledove požara 

na ostankih lesene obloge. 

Pred gradnjo velikega zidu, ko je bil silos že zapuščen, je bil deležem polnitve z odpadnim 

gradbenim materialom in z ogromno kamnito ploščo kvadratne oblike z vklesanimi okvirji z 

vidnimi sledovi napisa. 

Po vsej verjetnosti blok prihaja iz zgornjega območja, kjer se nahajajo monumentalni Propileji, ki 

so bili obnovljeni pred kratkim in so postali ponovno dostopni javnosti, to je vgrajeni del znotraj 

zvonika katedrale Svetega Justa, poleg tistega, kjer so vidni pod trgom, z dostopom iz sosednjega 

Mestnega arheološkega muzeja J.J. Winckelmann.  



Preiskave so še v teku. Predvideva se  razkritje celotnega oboda skladišča, izvedbo 

paleobotaničnih analiz semen ter razkritje arhitekturnega bloka, da bo berljivo besedilo napisa,  ki 

bo deležen stabilizacije in eventuelne premestitve. 

 

Območje odkritja 

Območje izkopavanja, že znano zaradi pomembnih ostalin iz rimske dobe, kot so civilna bazilika in 

bližnji propileji, je nedaleč že ponudilo pomembne sledi antičnega Tergeste,  v ulici Montecucco je 

bila leta 2019 ugotovljena prisotnost cestne trase, tudi v tem primeru med izkopavamji podjetja 

AcegasApsAmga, pod znanstenim vodstvom Nadzorništva, ki je bila v rabi v daljšem časovnem 

obdobju in je omenjena v zgodovinskih zemljevidih, katere začetna faza naj bi segala v dobo 

zgodnjega rimskega cesarstva. 
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