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Izvleček
Diplomska naloga se posveča pregledu antičnih arheoloških najdišč v Izoli in njeni okolici, s
poudarkom na najdiščih Manziolijeva plača, Manziolijev trg in cerkev sv. Marije Alietske. Med
izkopavanji, ki so tu potekala med letoma 1990 in 2000, so v Manziolijevi palači odkrili rimski zid s
pripadajočo strešno ruševino. Arheološko gradivo kaže, da je bil nekdanji otok poseljen v 1. stoletju
n. št. Velike višinske razlike v pojavljanju geološke osnove otoka potrjujejo, da se je na območju trga
in cerkve nekoč nahajal razmeroma globok naravni zaliv. To potrjujejo tudi odkrite plasti, bogate z
organskim materialom, ki predstavljajo nabrežje nekdanjega zaliva.
Ključne besede: Slovenska Istra, Izola, Manziolijeva palača, rimska doba, pristanišča

Abstract
Island of Izola its vicinity in Roman period: Archaeological excavations in the area of
Manzioli palace
The presented work is dedicated to the review of archaeological sites from Roman period in Izola
and surrounding area, with focus on Manzioli palace, Manzioli square and the church of st. Mary of
Alieto. During the excavations of Manzioli palace between the 1990–2000 period, a roman wall with
accompanying layer of roof tiles rubble, was discovered. Small archaeological finds indicate the
settlement of the discussed area, representing a part of former island of Isola in the early 1st century
AD. Large altitude differences in geological base of the island prove that the area of present day
market square and church used to be a natural harbor. This is further confirmed by the discovered
sediments rich with organic material, which represents the edge of the harbor.
Keywords: Istria, Izola, Mazioli palace, Roman period, harbors
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1. Uvod
Diplomska naloga je nastala na podlagi poročil izkopavanj in pregleda antičnega arheološkega
gradiva iz Manziolijeve palače v Izoli. Pregledane in analizirane so bile objave in originalna poročila
izkopavanj antičnih najdišč med Viližanom na vzhodu in polotokom Kane na zahodu obravnavanega
območja, ter na vrhovih hribov izolskega zaledja na jugu. Pomemben del najdb, odkritih leta 1998 v
sektorju G Manziolijeve palače, ki jih hrani Pokrajinski muzej Koper, je trenutno založen. Kljub
prizadevanju tamkajšnjih kustosov dela gradiva, ki vsebuje fragmente terre sigillate, posodja tankih
sten, amfor z žigom in ladijskih žebljičkov ni bilo mogoče najti in je posledično neobdelan. Poročila o
izkopavanjih na Manziolijevem trgu in na območju Manziolijeve palače pri podajanju globin oz.
nadmorske višine niso povsem jasna. Ta aspekt je ponekod oteževal razbiranje globin, predvsem v
primerjavi s poročili o izkopavanju v cerkvi sv. Marije Alietske, kjer je globina podana glede na hodno
površino. Odločitev, da se uporabijo absolutne nadmorske višine, je logična, saj se začenja teren
takoj za stavbo Manziolijeve palače dvigovati. V poročilih o izkopavanjih v Manziolijevi palači niso
poimenovane posamezne plasti, ampak so za vsak profil posebej navedene po stratigrafskem
sosledju. Tako težje spremljamo korelacije med plastmi različnih profilov.

2. Geološka osnova izolskega otoka in okolice
Slovenska Istra je večinoma grajena iz nepropustne plasti 40 do 50 milijonov let starega eocenskega
fliša. Ta pokriva več sto metrov debele sklade starejših apnencev, ki ponekod predre flišnato osnovo
in pride na površje. Taki pojavi apnenca so dokaz lokalnih neenakih tektonskih premikov v eocenu in
jih lahko opazimo v Kopru in v Semedeli. Prav tak pojav se je zgodil tudi na območju Izole in tako je
nastal Izolski kras. Ta sega vse od Viližana (vzhodno od središča mesta) pa vse do Simonovega zaliva
na zahodu, kjer je opazen očiten tektonski stik med apnencem in flišem. Površje izolskega otoka in
izolske ravnice je iz paleocenskega
apnenca, kar dokazujejo številni
kraški

pojavi.

Izolski

kras

je

najverjetneje nastal kot hrbet gube
nariva, ki je nastal ob dviganju
Dinaridov.

Narivanje

dokazujeta

stratigrafski obrat v vrtači v Livadah
in navpične plasti fliša vzhodno od
vile Tartini v Strunjanu (Gams 1964,
235–236; Žumer 2004, 12).
Slika 1: Geološka karta kaže oranžno obarvan predel apnenčaste geološke
podlage izolskega otoka in ravnice (vir: Osnovna geološka karta Slovenije).

6

Izola leži na otoku, ki je bil v začetku 20. stoletja povezan s kopnim (Slekovec 2009, 56). Današnji
polotok je s treh strani odprt na morje. Na kopnem Izolo obdajajo pobočja hribov, ki so visoki
večinoma nad 200 m nm. v. Ti se spuščajo proti rodovitni ravnici v neposrednem zaledju otoka
(Gravisi 1922, 197–208).
Ob obali v okolici Izole je na več mestih moč opaziti značilne kraške pojave zaradi korozivnega
delovanja vode. Ti se kažejo pri ''Svetilniku'' na severovzhodu nekdanjega otoka, kjer so površinske
vode korodirale apnenčasto skalo. Tudi ob obali med mestnim jedrom in Simonovim zalivom je moč
opaziti nekatere značilne kraške oblike, kot so žlebiči, jarki, jamice, v katerih se zadržuje morska voda
in tako še bolj povečuje razjedanje. Leta 1963 je geolog Ivan Gams opravil poizkus in izmeril
karbonatno trdoto vode v morju in morske vode, ki se je zadrževala v omenjenih jamicah in ugotovil,
da je tam voda mnogo bolj trda kot voda v morju (Gams 1964, 235–236).

2.1 Jame in vode
Na območju Izolskega krasa je bilo odkritih nekaj jam, brezen in izvirov brakične vode. Izviri se
večinoma pojavljajo na stiku apnenca in nepropustnega fliša. Prvi izvir se nahaja na območju
nekdanje tovarne Delamaris pri današnji ladjedelnici, na severovzhodu otoka in se imenuje Sv. Peter
ali Izolsko brezno drugi izvir pa se morda nahaja na severovzhodu otoka pri Svetilniku, ki pa ni
potrjen (Gams 1964, 237–238). Brezno sv. Petra ali Izolsko brezno se je nahajalo ob cerkvici sv. Petra
iz 12. stoletja, ki je stala na območju današnje ladjedelnice. Brezno so ponovno odkrili v 60. letih 20.
stoletja, ko so povečali že prej izkoriščen kamnolom za potrebe gradenj v Izoli. Kakor so ga odkrili, so
ga kaj kmalu tudi zasuli, zelo hitro po raziskavi Ivana Gamsa. Tudi izvir pri Delamarisu so zasuli in ni
več delujoč. Leta 2008 so pri gradnji novega TPC Livade odkrili tri nove jame oz. brezna, od katerih
so dve zasuli, v eno pa je bil mogoč vstop. Jamo so poimenovali Jama Antronček in jo tudi raziskali
ter odkrili v njej potok ki teče proti obali (Malečkar 2008, 1–2).
Ker je izolska ravnica apnenčasta, ni na njenem površju nobenih površinskih voda, te se pojavijo
samo ob močnejših padavinah in kjer so tla flišnata. Ko vodotoki preidejo na apnenčasta tla, se
počasi izgubijo pod površje. Tak primer je potok Morer (sl. 2), ki se spusti iz flišnatih hribov v okolici
in ko pride na ravnico se postopoma manjša, dokler popolnoma ne ponikne v manjše razpoke. Nato
teče pod današnjim nogometnim stadionom in se izliva v morje med ladjedelnico in bližnjim
kampom (Gams 1964, 235–236).
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Slika 2: Območje Izole in njenega zaledja z označenimi najdišči, izviri sladke vode in vodotoki ter morjem. Rdeča - arheološka
najdišča: 1) Simonov zaliv, 2) Viližan, 3) Baredi – Ronkaldo, 4) Sv. Donat – Baredi, 5) Medijan – Cetore, 6) Cetore, 7) Hrib –
Gažon, 8) Velike njive – Gažon, 9) Červinjan, 10) Marina Izola, 11) Arheološko območje Poropad, 12) Sv. Foska, 13) Stari dor,
14) Šalet, 15) Montekalvo – Jagodje, 16) Ronek – Strunjan, 17) Groblja – Šared, 18) Sv. Jakob – Šared, 19) Manziolijeva
palača. Modro - vode: 1) Brezno Sv. Petra, 2) jama Antronček. Z modro barvo so poudarjeni potoki (podlaga LiDAR; vir: Atlas
okolja).

Na karti (sl. 2) so vidni vodotoki, ki so pomembni tudi za oskrbovanje antične vile v Simonovem
zalivu. Arheološko je izpričano, da so vodotok, ki poteka od Šaleta do Simonovega zaliva, v antiki
zajeli v bližini predora za ozkotirno železnico Jagodje in ga preko vodovoda speljali do vile v
Simonovem zalivu. Proti vili teče še potok Rikorvo, ki se izliva v morje na vzhodni strani antične vile
(Stokin, Zanier 2011, 47). Antični kompleks v Viližanu je lahko oskrbovalo nekaj potokov iz doline
Pivol (sl. 2).
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3. Najdišča na območju mestnega jedra Izole in v okolici od Viližana na vzhodu
do Simonovega zaliva na zahodu
Predstavljene so vse lokacije, kjer je bil dokumentiran in objavljen antični ali prazgodovinski material.
Obravnavano območje obsega celotno izolsko ravnico, ki se ob obali razteza med Viližanom na
vzhodu in Simonovem zalivom na zahodu ter zaledje Izole.
Kot prvi najdišči sta izpostavljena Simonov zaliv in Viližan, ki sta najbolj raziskani najdišči
obravnavanega območja.

3.1 Simonov zaliv – Izola (EŠD 195)
Simonov zaliv se nahaja jugozahodno od starega mestnega jedra Izole, natančneje približno
kilometer jugozahodno od izolskega pristanišča med rtičem Korbat (omenjen tudi kot rtič sv. Simona)
in rtičem Kane. Na jugu, ob rtiču Kane, obala prehaja v flišno pečino oz. klif. Kopno ob zalivu je
približno 200 metrov povsem ravno, nato pa se začne proti jugu in zahodu dvigovati v greben (Šribar
1957).
Arheološko najdišče Simonov zaliv zajema rimsko pristanišče, ki se nahaja v samem zalivu in
kompleks ville marittime na rtiču Korbat. Pristanišče v Simonovem zalivu je tipično rimsko pristanišče

Slika 3: Karta Istre, ki jo je leta 1574 izdelal Giovanni Francesco (Splet 4).

9

in je eno večjih na zahodni istrski obali. Pristanišče je sestavljeno iz treh delov: obalnega zidubankine in dveh pomolov, od katerih ima eden vlogo valobrana (Stokin 1987).
3.1.1

Zgodovina raziskav

Najstarejše delo, ki omenja ostanke v Simonovem zalivu, je delo Pietra Coppa, beneškega kartografa,
ki je živel in deloval v Izoli, iz leta 1540 in z naslovom Del sito de l'Istria. Omenja pristanišče z ostanki
pomola v zalivu, imenovanem po cerkvi sv. Simona. Pristanišče je vrisal tudi v svoje karte. Nekaj
desetletji po Pietru Coppu, Giovanni Thamar omenja zaklade, novčne najdbe in žare, najdene v
Simonovem zalivu, kar je zapisal v delu Isola dell' Istria nel 1581. Ostali, ki so pisali o Simonovem
zalivu, so še Paolo Naldini, ki navaja, da je ob oseki vidno pristanišče in omenja velike železne
obroče. Opisuje, da je na tem območju mogoče najti dele svinca, medenine in veliko kovancev.
Naldini je domneval, da gre za antične terme (Naldini 1700 (2001), 258). O Simonovem zalivu so v 19.
stoletju pisali Pietro Kandler (1848), Domenico Venturini, ki je objavil meritve in raziskovanja
Giacoma Besenghija (1899) in drugi (glej Stokin, Zanier 2011, 24–28).
Prve arheološke raziskave v Simonovem zalivu so se začele leta 1922, čeprav so dele vile izkopali že
konec 19. stoletja, ko so kmetje pri delu odkrili mozaične tlake in velike kamnite bloke iz peščenjaka.
Attilio Degrassi, ki je vodil izkopavanja, omenja tudi veliko količino naključnih najdb po celotni
okolici, ki vključujejo mozaične kocke, kose antičnih opek, marmornate plošče in drugo. Konec leta
1922 je Degrassi odkril nekaj prostorov, tlakovanih z mozaiki (Stokin, Zanier 2011, 30). Leta 1931
Degrassi prvič omeni tudi vodovod, za katerega pa ni navedel točne lokacije (Stokin, Zanier 2011, 33–
35; Degrassi 1931, 377).
V povojnem času je prva sondiranja opravil Vinko Šribar (Narodni muzej Ljubljana) med letoma 1958
in 1960, in sicer na istem območju, kjer je izkopaval že Degrassi. Z meritvami je ugotovil, da se je
obala od leta 1922 spremenila. Ob sami vili je odkril tudi okostje odrasle osebe, ki je bila položena v
jamo, vkopano v gradbeni material. Šribar je na podlagi odkritij domneval, da naj bi šlo samo za del
urbane naselbine, ki bi se lahko raztezala na večjem območju (glej Stokin, Zanier 2011, 35–36).
Leta 1958 sta izkopavali tudi Elica Boltin in Iva Mikl, ki sta odkrili dva prostora z mozaičnim tlakom. V
prvem prostoru je bil mozaik s črno obrobo, v drugem pa s črno-belo prepleteno obrobo. Prve
podvodne raziskave v Simonovem zalivu so potekale v letih 1967 in 1968 pod vodstvom Elice Boltin
Tome. Te so bile opravljene zato, da se je dokumentiralo stanje antičnega pristanišča, preden bi
pričeli z gradnjo kopališkega kompleksa Simonov zaliv. Leta 1982 je za Pomorski muzej »Sergej
Mašera« iz Pirana ponovno izkopavala na kopnem. V istem letu so ob gradnji hotela odkrili tudi
rimski vodovod, ki ga je omenjal Degrassi. Izkopavanje vodovoda je vodil Radovan Cunja (Pokrajinski
muzej Koper) (Stokin, Zanier 2011, 36–38; Župančič, Cunja 1985, 259–260).
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Največji arheološki projekt v Simonovem zalivu je potekal v okviru sodelovanja Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Piran in Oddelka za klasične študije Univerze v Lundu (Švedska), ki se je
začelo leta 1986. Glavni namen projekta je bila zaščita razpadajočih razkritih ostankov arheološkega
spomenika. Najbolj so se posvetili ostankom na rtiču Korbat, torej vili sami. Ta projekt je trajal vse do
leta 1990 in je prinesel veliko novih odkritij (Stokin, Zanier 2011, 39–41).
Leta 1989 je Ciril Mlinar dokumentiral podvodne strukture in jih posnel na filmski trak (Knific 1990b,
177). Leta 2008 in 2009 so se pod vodstvom ÖAI (Österreichisches Archäologisches Institut) opravili
magnetometrične in georadarske raziskave. Temu so sledila še izkopavanja radarsko pregledanih
območij med leti 2009 in 2011, ki jih je vodil ÖAI. Leta 2011 so v sklopu projekta Arheološki parki
Severnega Jadrana izvedli konsolidacijo mozaikov, leta 2015 pa so s pomočjo jedrnih vrtin opravili
dodatne raziskave (Stokin, Zanier 2011, 41–46; Stokin 2013, 79; Groh, Sedlmayer 2017, 16–22).
3.1.2

Villa marittima

Arheološki kompleks najdišča Simonov zaliv obsega površino petih hektarjev, na katerih se nahaja
rezidencialni del vile na rtiču Korbat, vodovod ter pristanišče s pomolom in valobranom. Na rtiču
Korbat so ohranjeni arhitekturni elementi, ki pričajo, da je vila imela bogate lastnike, saj so bili
najdeni mozaiki, deli stenske poslikave, portik in kapiteli stebrov. Vse to nakazuje, da gre za
reprezentativni del vile oz. pars urbana. Kot celota ima arhitekturni kompleks vse značilnosti ville
marittime, kot so: velikost same vile, dominantna arhitektura, lega neposredno ob morju in druge
(Stokin, Zanier 2011, 47–48).
3.1.2.1

Pars urbana

Delno raziskano območje bivanjskega dela vile so razdelili na dva sektorja, in sicer na sektor 1, ki leži
na severu najdišča in sektor 2, ki leži na jugu.
Južno območje vile je bilo izkopano med letoma 1986 in 1991 in je stratigrafsko najbolj raziskan del
vile. Izgradnjo tega dela vile datirajo v zadnjo tretjino 1. stoletja pr. n. št. (Groh, Sedlmayer 2017, 98–
101). Severni del najdišča je bil večkrat raziskan. Po manjših izkopavanjih Avstrijskega arheološkega
inštituta in Inštituta za dediščino Sredozemlja UP ZRS iz Kopra leta 2008 sklepajo, da prostori v
severnem delu predstavljajo najstarejše jedro vile, zgrajeno v zadnji tretjini 1. stoletja pr. n. št. (Groh,
Sedlmayer 2017, 98–101). Najverjetneje so bili prostori obeh delov v nekem obdobju sočasno v
uporabi. Po sondiranju leta 2008 lahko sklepamo, da so severni del opustili že v tretji četrtini 1.
stoletja n. št. oz. med leti 50 in 70 n. št. Ta del sestavljajo osrednji prostor, izhodni prostor, drugi
bivanjski prostori in tudi utilitarni prostori. Vzdolž portika sektorja 1 je možno opaziti stike več
predelnih sten, vendar arhitekturne zasnove teh zidov ne poznamo (Stokin, Zanier 2011, 49).
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Območje sektorja 2, ki
predstavlja južni del vile, je
ostalo v uporabi tudi po
opustitvi severnega dela,
vendar se je namembnost
prostorov spremenila, kar
morda

nakazuje

znižanje

na

življenjskega

standarda. Te strukture so
zgrajene

iz

že

uporabljenega gradbenega
materiala,

verjetno

zapuščenega

dela

iz
vile

(sektor 1). Vila je bila
dokončno zapuščena v 4.
stoletju

(Stokin,

Zanier

2011, 49).
Sektor

2

predstavlja

najuglednejši del vile ob
Slika 4: Načrt arhitekturne zasnove vile v Simonovem zalivu (Groh, Sedlmayer 2017, sl.
69).

portiku (sl. 4: prostor 1).
Portik

je

segal

od

pristanišča in tekel ob jugozahodni strani vile. Primerjamo ga lahko s portikom v vili v Barkovljah in
nekaterimi drugimi vilami po Apeninskem polotoku v 1. stoletju n. št. (Stokin 2001, 406). Ob portiku
so veliki bivalni prostori z bogatimi mozaiki, med katerimi se nahaja hodnik, ki vodi k vili (sl. 4:
prostor 4). Prostori 3, 4 in 5 so s portikom povezani s širokimi pragovi, narejenimi iz velikih kamnitih
blokov, na katerih so še vidne odprtine za tečaje. Predel okoli zunanjega portika na zahodnem delu je
slabo raziskan (na zahodnem delu rtiča). Nekaj podatkov o arhitekturni zasnovi imamo iz izkopavanja
Elice Boltin Tome iz leta 1982, vendar je te podatke težko interpretirati, saj je bilo ostankov stavb
malo (Stokin, Zanier 2011, 49–50).
Zidovi so večinoma grajeni v tehniki opus vittatum ali listatum, gradniki zidu pa so bili večinoma
majhni bloki iz peščenjaka (Stokin, Zanier 2011, 48–50).
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3.1.2.2

Pristanišče

Pristanišče v Simonovem zalivu je eno največjih pristanišč severozahodne obale Istre. Bilo je v
uporabi od izgradnje vile v zadnji tretjini 1. stoletja pr. n. št. pa vse do 9. stoletja (Karinja 2002, 269).
Da so ladje tu lahko pristajale, so morali zgraditi valobran, saj je pristanišče obrnjeno proti severu in
tako izpostavljeno burji in tramontani. Tu naj bi lahko pristajale ladje tipa myriophorus, corbita in
corbita vinaria, ki so lahko merile v dolžino do 25 m in imele ugrez 3 m (Stokin, Zanier 2011, 78).
Take ladje so lahko natovorile tudi do 1000 amfor različnih prehrambenih izdelkov. Glede na velikost
pristanišča to ni služilo samo vili v Simonovem zalivu, ampak so iz njega verjetno oskrbovali tudi
naselja v zaledju (Stokin, Zanier 2011, 78).
Pristanišče je sestavljeno iz treh delov, to so: obalni zid ali bankina, ki ščiti obalo pred erozijo, pomol
in valobran, ki varuje pristanišče pred vetrom in valovi. Vsi trije deli pristanišča so zgrajeni iz velikih
blokov peščenjaka (Stokin, Zanier 2011, 76).
Najbolje je ohranjen pomol, ki meri 55 m v dolžino in 4 do 5 m v širino. Leži pravokotno na bankino.
Temelji pomola so širši od pomola samega, kar se pod morsko gladino še vedno lepo vidi. To je
precej značilno za ta čas, saj je narejen po Vitruvijevih navodilih. Ohranjene so 2 do 3 vrste kamnitih
blokov v višino, kamniti bloki pa merijo povprečno 3 x 1 x 0,5 m. P. Naldini (1700), P. Kandler (1848)
in A. Degrassi omenjajo, da so še v 19. stoletju na pomolu bili vidni veliki železni obroči za privez ladij
(Stokin, Zanier 2011, 76; Groh, Sedlmayer 2017, 103).
Dobro je ohranjena tudi 120 m dolga bankina, ki je pravokotna na pomol, sestavljena pa je samo iz
ene vrste blokov, razen tik ob pomolu, kjer se bankina razširi. Kamniti bloki so enakih velikosti kot
tisti, ki sestavljajo pomol. Valobran je ščitil pristanišče pred močnimi vetrovi, ki povzročajo visoke
valove. Konstrukcija valobrana je
danes visoka približno 2 metra in
je ob oseki še lepo vidna. Višje
vrste blokov so se ponekod
porušile, zato ni mogoče določiti
točne prvotne višine valobrana.
Ob stiku valobrana in kopnega so
bili odkriti ostanki struktur, ki pa
se jih ne da točno opredeliti. Na
istem območju so odkrili tudi
večje
Slika 5: Načrt antičnega pristanišča v Simonovem zalivu (Groh, Sedlmayer
2017, sl. 71).

količine

gradbenega

materiala, amfor in keramike iz
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rimskega obdobja. Zunanja stran valobrana je dolga 110 m, notranja pa 84 m (Stokin, Zanier 2011,
76–77; Groh, Sedlmayer 2017, 103).
Antični pomol in bankino so ob izgradnji turističnega kompleksa Simonov zaliv uporabili kot temelje
za izgradnjo betonskega zidu plaže in novega pomola (Stokin, Zanier 2011, 75–78).
3.1.3

Oris najdb

Odkritega je bilo veliko gradbenega materiala oz. arhitekturnih elementov. Odkrili so dva dorska
kapitela in fragmente korintskega kapitela. Med keramičnim materialom je zelo pomembna najdba
stenskih votlakov, kar pomeni, da so bili nekateri prostori vile ogrevani. Med keramični gradbeni
material spadajo še elementi stebrov v obliki četrtine kroga, tegule in imbreksi.
Odkrita sta bila dva kipca, ki ju je mogoče povezati z domačim čaščenjem bogov. Eden je iz terakote
in najverjetneje predstavlja Fortuno, drugi pa je vlit iz svinca in ponazarja boginjo Viktorijo. Od
kovinskih predmetov so bili večinoma najdeni žeblji, svinčene cevi, ribiški trnki in svinčene uteži za
ribiške mreže. Pomembna najdba pa je bila utež za tehtnice v obliki amfore, ki so služile za trgovanje
(Stokin, Zanier 2011, 86–88).
Od lončenine so odkrili nekaj fragmentov namizne keramike in oljenk (Stokin, Zanier 2011, 82–91).
Na odkritih fragmentih keramike je bilo tudi precej napisov oz. žigov proizvajalcev keramike, in sicer:
Crispinillae, Crispini, ¥ P. Itvri Sab(ini) ¥, L. Q(---) Thal(---), C. Lab(---) Sev(---), C(ai) Alten(i), Secvn(---)
in T. Coeli. Keramični predmeti izvirajo tako iz območja agra Tergesta, kot tudi iz preostale Istre in
Apeninskega polotoka (Zaccaria, Župančič 1993, 139–147; Stokin, Zanier 2011, 84–85).
Odkritih je bilo veliko število amfor, med njimi tip Dressel 2–4, s katerimi so prevažali vino po
celotnem Sredozemskem morju od sredine 1. stoletja pr. n. št. pa vse do začetka 2. stoletja n. š.
(Stokin, Zanier 2011, 90-91; Vidrih Perko 2000, 427). Pogosteje kot amfore tipa Dressel 2–4 so bile
odkrite amfore tipa Dressel 6B, ki so ene izmed najpogostejših na celotnem območju Istre. V takih
amforah so prevažali olje in so bile v uporabi od sredine 1. stoletja pr. n. št. pa vsaj do sredine
2. stoletja n. št. (Vidrih Perko 2000, 427–428; Stokin, Zanier 2011, 90–91).
Odkrit je bil fragment amfore Dressel 7–11, ki je tip amfore španske proizvodnje, ki so jih uporabljali
za prevoz »garuma«. Ta tip so izdelovali v začetku avgustejskega obdobja, uporabljali pa so ga vse do
konca 1. stoletja n. št. (Vidrih Perko 2000, 429; Stokin, Zanier 2011, 90–91).
Dokaz, da se je vila uporabljala tudi v poznocesarskem in poznoantičnem obdobju so najdbe amfor
tipa Africana II/III (Groh, Sedlmayer 2017, 148).
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3.2 Viližan (EŠD 7220)
Najdišče Viližan se nahaja na severozahodnem robu izolske ravnice in je približno 1 kilometer
oddaljeno od mestnega jedra Izole. Najdišče obsega gospodarska poslopja in lastno pristanišče. Po
dosedanjih spoznanjih naj bi pristanišče sestavljala dva pomola, ki sta ob oseki lepo vidna ob obalni
cesti med Izolo in Koprom, kjer je potekala v začetku 20. stoletja trasa ozkotirne železnice Trst Poreč. Najdišče Viližan je še precej ne raziskano in zato ne poznamo točnega obsega najdišča (Boltin
Tome 1991, 51).
Ostanke rimskega pristanišča v Viližanu je omenjal in opisal že A. Degrassi. Leta 1956 je V. Šribar
odkril lončarske peči (Boltin Tome 1991, 52). V neposredni bližini, na območju nekdanje opekarne oz.
današnje trgovine Merkur je bilo leta 1966 pod vodstvom Elice Boltin Tome iz Mestnega muzeja
Piran odkrito veliko število delov rimske opeke, ostanki antičnih peči, svinčene cevi in drug antični
material (Boltin Tome 1981f, 266). Leta 1954 in 1955 so med prenovo takratnih lončarskih peči
naleteli na 0,3 m visok opečnat zid debeline do 1,2 m, elipsoidne oblike s premerom 20 m, kar bi
lahko bili ostanki antičnega opekarskega obrata (Boltin Tome 1974, 230; Kompare 2015, 213). Odkrit
je bil tudi kanal, zgrajen iz tegul, ki je bil 200 m oddaljen od pristanišča. Med raziskavami leta 1980 so
naleteli na del obalnega zidu, bankino pristanišča in ostanke kamnitega tlaka, kjer naj bi bil

Slika 6: Viližan. Načrt odkritih struktur iz izkopavanj leta 1980 (Boltin Tome 1991, 53).
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manipulativni prostor za pristaniške dejavnosti. Slednje so odkrili na globini 2–3 m pod hodno
površino. Odkrit material kaže na aktivnosti med 2. in 3. stoletjem našega štetja (Boltin Tome 1991,
51–52).
Na odkritem antičnem keramičnem materialu so bili prisotni tudi žigi oz. napisi izdelovalcev. Odkriti
so bili napisi:
•

L. Q. THAL – ta žig lahko najdemo tudi na amforah in se pojavlja po celotni Istri, v Loronu in v
Rovinju. Pravokoten žig je širok 2,6 cm in ga sestavljajo 2 cm visoke reliefne črke (Zaccaria,
Župančič 1993, 144–145). Opekarnar naj bi bil Lucius Quintus, Thalus pa njegov suženj
(Boltin Tome 1974, 227).

•

¥ P. ITVRI SAB ¥ - Trakast žig, ki je 4 cm širok in ima 2 cm visoke reliefne črke, pojavlja pa se
tudi žig z vtisnjenimi črkami. Na začetku in na koncu napisa se pojavlja oljčna ali palmina
veja. Ta žig se pojavlja tako na opekah kot na amforah in ga lahko zasledimo na območju
tržaškega agra (Boltin Tome 1974, 226). Domneva se, da naj bi bil produkcijski center te
opekarne nekje v bližini Kopra, saj je bil odkrit en nagrobnik z gensom Itarii s tega območja.
Nekega Itariusa omenja tudi Tacit (Zaccaria, Župančič 1993, 166).

Leta 1980 so potekala izkopavanja med gradnjo cestnega križišča. Nadzor in izkopavanja je vodila
Elica Boltin Tome. Ob izkopavanju kanala ob obalni cesti so na globini 3 m pod hodno površino odkrili
močan zid, višine 70 cm, ki pa se je še nadaljeval v globino. Zaradi težav pri izkopavanju, izkopno
polje je namreč močno zalivala talna voda, izkopavalci niso mogli nadaljevati z raziskovanjem. Širine
zidu niso uspeli določiti, saj je bil zid poškodovan med strojnim odkopavanjem jarka, kamniti bloki, ki
so sestavljali zid pa so bili velikosti 2 m x 1 m (Boltin Tome 1991, 52, 54). E. Boltin Tome navaja, da
glede na orientacijo, tip gradnje in podobnost z zidovi obeh pomolov sklepa, da je to del rimskega
pristanišča, in sicer južni zid obalne bankine (Boltin Tome 1991, 52, 54). Obala se je v več kot tisoč
letih močno spremenila. Na obliko današnje obale je zagotovo vplivala izgradnja železniške trase, ki
je zagradila tamkajšnji naravni zaliv. Gradnja železnice je močno poškodovalo najdišče, saj naj bi
veliko kamnov, ki so bili del antičnih pomolov, uporabili za izgradnjo nasipa proge. V istem izkopu
jarka, 50 m južneje so odkrili kamnite plošče velikosti 1 x 2,5 m. Te naj bi predstavljale hodno
površino na območju pristaniške ploščadi ali kakšnega drugega gospodarskega poslopja. Tudi na tem
delu je talna voda močno zamakala izkopno polje (Boltin Tome 1991, 52, 54).
Leta 1989 so ob gradnji čistilne naprave, ob vznožju hriba Markovec, izkopali štiri sonde. V sondi 3 so
odkrili rimski zid skupaj z veliko antičnega gradbenega materiala. Sonda 3 je ležala že na naravni
terasi, ki sega proti vrhu hriba Markovec (Stokin 1990b, 176; Sakara Sučević 2012, 38–42).
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Leta 1976 so geodetsko izmerili oba pristaniška pomola. Geodetske izmeritve sta opravljala ing. Arh.
Tone Kumpin in geometer Štefko Kokole. Meritve in opazovanja so pokazale, da sta pomola enako
grajena. Lici obeh pomolov oblikuje močan zid iz ene vrste kamnitih blokov dolgih od 1 m do 2 m,
širokih 0,5 m do 1 m in visokih od 0,40 m do 0,80 m. Med obema licema pa je prostor zapolnjen z
nametanim gruščem in prodom (Stokin, Gaspari 2008, 67). Zahodni pomol je dolg 75 m in širok od
4,3 m do 6 m, na začetku pa ga prekriva nasip nekdanje železniške proge. Drugi pomol je grajen
skoraj pravokotno na prvi pomol in se vije vse od konca prvega pomola proti obali, vendar se
približno 2 m pred obalo izgubi (Boltin Tome 1991, 52). Slednji je zaradi severne lege tudi slabše
ohranjen, saj prenaša močne udarce valov ob burji in tramontani. Zaradi recentnega nasipanja je
danes skoraj nemogoče določiti lokacijo vhoda v pristanišče (Stokin, Gaspari 2008, 67).

3.3 Ronkaldo – Baredi
Vas Baredi se nahaja jugovzhodno od Izole in leži na 189 m nm. v. Samo najdišče oz. zaselek
Ronkaldo pa leži 600 m jugozahodno od vasi Baredi.
Na njivi poleg vasi so med rigolanjem za trte delavci odkrili temelje stavb in večje število rdeče žgane
keramike. Po navedbi avtorice naj bi šlo za amfore, ki pa so bile razbite med izkopom (Boltin Tome
1970a, 146; Boltin Tome 1981a, 231). E. Boltin Tome leta 1976 na najdišču opravljala terenski
pregled (Splet 3).

3.4 Sv. Donat – Baredi (EŠD 21659)
Najdišče se nahaja na griču z istim imenom, v bližini vasi Baredi. Na kamnitih grobljah so odkrili
rimskodobne naselbinske ostanke, odlomke tegul in ostanke malte (Splet 2). Na nekaterih odlomkih
tegul so bili vidni žigi proizvajalca T.COELI (Kompare 2015, 184). Tukaj je nekoč stala cerkvica,
posvečena sv. Donatu (Naldini 1700 (2001), 258).

3.5 Medljan – Cetore (EŠD 21658)
Najdišče Medljan se nahaja v bližini vasi Cetore na koncu naravnega pomola vzhodno od vasi. Na
kupu kamenja, ki se nahaja ob hiši Cetore 30, je bilo mogoče opaziti rimsko opeko. 200 do 300 m
vzhodneje pa so odkrili temelje zidov iz rimske dobe, na površini pa so ležali posamezni kosi rimske
opeke (Boltin Tome 1981b, 304).

3.6 Cetore
Na hribu Decima so med terenskim pregledom leta 1976 (Splet 3) odkrili grob s kamnito žaro, ki so
ga datirali v zgodnjerimsko dobo in verjetno pripada prebivalcu Kaštelirja nad Kortami (Boltin Tome
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1981g, 266). Odkrili so tudi nekaj drobnega materiala (Boltin Tome 1970d, 167). Najdbe hrani Jože
Jelinčič, ki živi na naslovu Vinica 13 (Splet 3).

3.7 Hrib – Gažon (EŠD 1401)
Na najdišču so odkrili kupe kamenja in ostanke zidov, avtorica omenja tudi bele mozaične kamenčke.
Odkrili so tudi fragmente rimskih opek, tegul in amfor (Boltin Tome 1970b, 160–161; Boltin Tome
1981c, 301).

3.8 Velike njive – Gažon (EŠD 16595)
Na najdišču so odkrili rimskodobne naselbinske ostanke, kot so deli mozaika in groblje. Med oranjem
se je pokazal grob, v katerem so bili odkriti grobni pridatki (Splet 2).

3.9 Červinjan (EŠD 7239)
Najdišče se nahaja 1 km južno od mestnega središča Izole. Naključno je bil najden lepo okrašen,
majhen rimski kapitelj (visok 45 cm), črno-bel mozaik, rimske amfore z žigom C. LAB. SEV. in ptiček iz
terakote (Degrassi 1926, 158; Degrassi 1931, 337).

3.10 Marina Izola
Potencialno arheološko območje Marina Izola se nahaja na območju današnje turistične marine
zahodno od mestnega jedra Izole. Septembra 1989 je raziskovalna ekipa Narodnega muzeja Slovenije
pod vodstvom Timoteja Knifica opravljala predhodne podvodne raziskave. Pregledali so morsko dno
na območju gradnje v velikosti 200 x 200 m in obalni del od polotoka Rikorvo, do nekdanje tovarne
Delamaris. Odkrili so tri lončene posode in zgornjo tretjino amfore. Po najdbah sodeč na tem
območju ni bilo intenzivnejše človekove aktivnosti v antiki, morda pa ostanek amfore dokazuje
povezovalno pot med Simonovim zalivom in Izolo, kar pa je po enem fragmentu amfore težko
sklepati (Knific 1990a, 176–177).

3.11 Arheološko območje Poropad (EŠD 29423)
Arheološko območje Poropad se nahaja 1 kilometer vzhodno od mestnega jedra Izole in danes
predstavlja industrijsko cono. Najdišče je v neposredni bližini najdišča Viližan, zato ni izvzeta
neposredna povezava. V literaturi se pojavlja tudi ime Arheološko najdišče Polje Industrijska cona
CMI (Fabec 2010, 99).
Decembra leta 2009 so opravljali ekstenzivne terenske preglede na prostoru za izgradnjo novega
dela industrijske cone CMI – Vzhod Izola na kmetijskih parcelah zahodno od izolske obvoznice. Vodja
površinskih (na njivskih površinah) in podpovršinskih (na traviščih) pregledov je bil Tomaž Fabec
(Fabec 2010, 99).
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Območje tega najdišča je bilo rigolano, zato je arheološki zapis do globine, do koder je rigolanje
segalo, poškodovan (Fabec 2010, 99).
Na parceli št. 2443 k. o. Izola je bil ob gradnji betonskega zidu dokumentiran profil. Plast odkrita na
globini 1,3 do 1,5 m naj bi na podlagi pedološkega zapisa predstavljala nekdanjo hodno površino.
Plast je imela neostro mejo, bila je temnejše barve, kar kaže na vsebnost organskih snovi. Iz sestave
plasti je mogoče sklepati, da je bila površina v tem času tudi gnojena, kar nakazuje na njivsko
površino. Iz tega lahko sklepamo, da gre za zasuto humozno plast. V istem kontekstu so odkrili dva
odlomka rimske lončenine (odlomek amfore in odlomek vrča), kar datira odkrito hodno površino v
rimsko obdobje (Fabec 2010, 99).
Na parceli 2437 k. o. Izola so odkrili tudi prazgodovinsko keramiko in kostne ostanke živali (Fabec
2010, 99).

3.12 Sv. Foska
Cerkev sv. Foske se nahaja na poti, ki pelje od Izole proti Šaredu in naprej proti sv. Jakobu (Tomšič
1999a, 465). Cerkev se nahaja na nekdanji parceli 3594 k. o. Izola franciscejskega katastra, oz. na
današnji parceli 1236/2 k. o. Malija. 300 m stran od ruševin cerkvice sv. Foske so odkrili nekaj
fragmentov rimskih tegul (Boltin Tome 1981d, 239).

3.13 Stari dor (EŠD 21660)
Odkrite so bile rimskodobne grobne in naselbinske najdbe. Na spletni strani registra kulturne
dediščine se omenja, da so bili odkriti tudi odlomki antične keramike in opeke z žigom P. ITUR SAB
(Splet 2).

3.14 Šalet (EŠD 21663)
Attilo Degrassi je leta 1931 odkril rimski vodovod. Odkril ga je na območju med cesto, ki od Izole vodi
porti Portorožu, natančneje, kjer ta prečka potok. Vodovod naj bi se začel od izviru potoka, ki se
nahaja ob predoru ozkotirne železnice Trst–Poreč, vendar zajetje ni bilo odkrito. Vodovod so
sestavljale keramične cevi, ki so merile 42 cm v dolžino in imele 16,5 cm največjega premera
(Degrassi 1931, 337).
Leta 1969 so začeli z gradnjo hotelskega kompleksa ob Simonovem zalivu, kjer je imel stalen nadzor
nad deli kustos Pomorskega muzeja iz Pirana. Ob kopanju jame za izgradnjo temeljev za hotel Garni
so na globini 0,91 m pod površino, oz. danes 2,26 m pod tlakom terase hotela odkrili keramične
vodovodne cevi. Odkritih je bilo 11 bolje in 5 slabše ohranjenih cevi. Vodovod je potekal od
jugozahoda proti severovzhodu. Na severovzhodu je bil vodovod uničen, na jugozahodni strani je
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segal v neodkopani del terena. Cevi hrani Pomorski muzej »Sergeja Mašere« Piran (Boltin Tome
1969, 161).
Ob gradbenih delih za Hotel Haliaetum leta 1984 (Splet 3), so odkrili keramično vodovodno cev in
ostanke malte za zatesnitev stikov med posameznimi elementi napeljave (Župančič, Cunja 1985, 259,
260).
Odkrita je bila tudi keramika z napisom C. LAB SEV, ki ga lahko najdemo samo v agru Tergesta, in
tegule z reliefnim napisom CRISPINI in L.Q. THAL (Zaccaria, Župančič 1993, 142; Kompare 2015, 208).

3.15 Montekalvo – Jagodje (EŠD 21664)
Po navedbi v registru kulturne dediščine so na najdišču Montekalvo odkrili že mezolitske ostanke,
antičnega gradiva pa je bilo nekaj črnih in belih mozaičnih kamenčkov in nekaj antične keramike
(Splet 2).

3.16 Ronek – Strunjan
Odkrili so opeko z vtisnjenimi črkami C. T ITI HERMEROTIS. Opeka s takim žigom po Claudiu Zaccarii
ni bila proizvedena na območju Istre, se pa na tem območju najdejo primeri te opeke. Najdbe hrani
Pokrajinski muzej Koper (Zaccaria, Župančič 1993, 149).

3.17 Groblja – Šared (EŠD 21662)
Najdišče Groblja se nahaja na platoju hriba (273 m nm. v.) pri vasi Šared. Tu je Elica Boltin Tome med
terenskim pregledom leta 1970 odkrila fragmente amfor in gradbenega materiala. Na tegulah je bil
prepoznan en tip žigov, in sicer L. Q. THAL, ki se pojavlja na tegulah na območju agra Tergesta
(Zaccaria, Župančič 1993, 144–145). Na amforah so odkrili žig z napisom CRISPINILLAE, ki se pojavlja
na območju celotne Istre. Gre za obrate Calvie Crispinille v Loronu na takratnem agru Parentiuma.
Največkrat se pojavljajo na amforah za olje tipa Dressel 6B in vinskih amforah tipa Dressel 2-4.
Fragment s tem žigom so odkrili leta 1982 med izkopavanjem v organizaciji Pokrajinskega muzeja
Koper (Boltin Tome 1981e, 264; Zaccaria, Župančič 1993, 142).

3.18 Sv. Jakob – Šared
Ob razvalinah cerkvice sv. Jakoba na hribu vzhodno od vasi Šared naj bi po pripovedovanju
domačinov odkrili skeletne grobove. Elica Boltin Tome leta 1970 opravila terenski pregled (Splet 3).
Odkrila je glinast tlak, kamnite temelje zidov in antično opeko. Domneva se, da je bil kraj poseljen v
antiki in srednjem veku (Boltin Tome 1970c, 162; Boltin Tome 1981e, 264).
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4. Izola – mestno jedro
Mestno središče Izole je vpisano v register kulturne dediščine pod imenom Arheološko najdišče Izola
mesto z evidenčno številko kulturne dediščine 194 in je v pristojnosti ZVKDS OE Piran. Registrirano
območje obsega celoten današnji polotok, vse do Cankarjevega drevoreda, kjer se ta na vzhodu
približa morski obali, do Trga republike in nato po Sončnem nabrežju, oziroma po obali okoli
nekdanjega otoka.

Slika 7: Zemljevid raziskanih območij v mestnem jedru Izole (vir katastrske razdelitve: Atlas okolja).

4.1 Cerkev sv. Marije Alietske
Cerkev sv. Marije Alietske se nahaja na Manziolijevem trgu 4, na parceli 1089 k. o. Izola. Cerkev se
prvič omenja leta 1303 kot Sancte Marie ligeti de terra insulae Justinopolitanae diocesi, kot je zapisal
Peter Kandler leta 1889. Kasneje se leta 1360 omenja trg Platea Alieti (Karinja 2006, 19).
Novembra leta 1995 in aprila 1996 je Pomorski muzej ''Sergej Mašera'' Piran opravljal arheološke
raziskave v cerkvi, kot predhodna dela pred popravilom tal in celotne cerkve. Umetnostnozgodovinske raziskave je vodila Daniela Tomšič iz ZVKDS OE Piran. Za izkopavanja so se odločili po
predhodnih raziskavah s pomočjo georadarja iz leta 1995. Ta je pokazal, da so pod cerkvijo in pod
trgoma, ki cerkev obdajata, ohranjene zgodnejše zidane strukture. Poleg tega so zaznali več različnih
litoloških plasti in prisotnost podtalne vode. Da bi ugotovili gradbene oziroma razvojne faze cerkve in
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kaj je bilo na tem mestu, preden je nastala cerkev, so se odločili za arheološka izkopavanja (Karinja
2006, 19–21).
Izkopavanje so organizirali v cerkveni ladji, ki so jo razdelili na 4 kvadrante.
4.1.1

Kvadrant I

Kvadrant I se je nahajal na jugovzhodnem delu cerkvene ladje in je meril v površin 3 x 3 m.
Na globini od 0,6 do 0,73 m (+ 0,85–0,98 m nm. v.) pod hodno površino so se pokazala tla nekdanje
ceste, ki je potekala ob cerkvi romanske faze. Med tlakovci so odkrili grafitno keramiko iz 14. stoletja.
Na globini 1,31–1,33 m pod hodno površino so odkrili kamnito dno nekdanjega odtočnega kanala.
Pod kanalom, na globini od 1,36 do 1,39 m (+ 0,19–0,22 m nm. v.) so v sivomodri ilovici odkrili tri
fragmente poznoantičnih keramičnih tlakovcev in koščke lesa (Karinja 1996). Na enem izmed
najdenih koščkov lesa so na inštitutu Ruđer Bošković v Zagrebu opravili radiokarbonske analize, ki so
pokazale starost 850±92 n. št. (Karinja 2006, 21).
4.1.2

Kvadrant II

Kvadrant II se je nahajal na severozahodnem delu cerkvene ladje.
Na globini 1,72 m (- 0,14 m nm. v.) pod današnjimi tlemi cerkve so pod stratigrafsko enoto, datirano
v 14. stoletje, odkrili plast blata, v kateri so se pojavili ostanki obdelanega lesa (ošiljen kol in del
lesene sklede), organski ostanki, ostanki keramičnega kuhinjskega posodja, datiranega v
poznoantično obdobje, tegule in žeblji (Karinja 2006, 21). Les, ki so ga odkrili v tej plasti, je preučil
Miran Erič iz Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Izmed približno 200
kosov lesa je bila večina vej platane (Platanus orientalis), jelše (Alnus), leske (Corylus avellana),
češnje (Prunus avium), hrasta (Quercus), topola (Populus) in bukve (Fagus). Analiziranih je bilo 52
kosov, od tega so bili na 16 vidni sledovi obdelave. En kos lesa so na inštitutu Ruđer Bošković v
Zagrebu datirali v leto 494±103 n. št. (Karinja 2006, 21). Arheobotanične analize najdenih semen v
isti plasti je opravila Metka Culiberg iz Inštituta za biologijo ZRC SAZU v Ljubljani. Rezultati analiz so
pokazali, da je bilo prisotnih največ semen oliv (30), grozdnih pešk (12), semen češenj (6), jagod (2) in
delov orehovih lupinic (Karinja 2006, 22).
Na globini 2,35 m (- 0,77 m nm. v.) pod hodno površino cerkve se je nahajala plast mivke, v kateri so
bile odkrite samo školjke. Ta plast naj bi predstavljala dno antičnega mandrača. V tej plasti je bila
odkrita samo ena najdba in sicer fragment keramične kuhinjske posode z valovitim ustjem, ki je
datirano v 5. oz. 6. stoletje (Karinja 2006, 22). Ta plast je bila poglobljena do globine 2,5 m (- 0,92 m
nm. v.) pod hodno površino, globje pa je izkop preprečilo vdiranje talne vode (Karinja 1996).
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4.1.3

Kvadrant III

V kvadrantu III so med izkopavanjem odkrili fragmente grafitne keramike, pokazali pa so se tudi
temelji nekdanjega zvonika, ki se je nahajal pred današnjim oltarjem (Karinja 2006, 22).
4.1.4

Kvadrant IV

Kvadrant IV se je nahajal pred oltarjem in v prezbiteriju. V tem kvadrantu so odkrili zid, starejši od
prvotne cerkve, kar pomeni, da ga lahko datiramo v 11. stoletje ali prej (Karinja 2006, 22).
Odkrito gradivo in organski ostanki v cerkvi sv. Marije Alietske pričajo o tem, da današnja cerkev stoji
nad dnom antičnega in/ali poznoantičnega mandrača, ki je bil kasneje zasut, kot nam to nakazuje zid
iz kvadranta IV.

4.2 Manziolijev trg
Manziolijev trg se nahaja na zahodnem delu mestnega jedra Izole. Gre za izhodiščno središče razvoja
srednjeveškega mesta. Najpomembnejši stavbi, ki zamejujeta trg, sta Manziolijeva palača in cerkev
sv. Marije Alietske, v neposredni bližini pa so tudi mestna hiša, Veliki trg in mandrač. Trg se je skozi
zgodovino večkrat preimenoval, in sicer Piazza piccola, Mali trg, Trg 22. Julija in nazadnje Manziolijev
trg (Mileusnić 2011, 7).
Na Manziolijevem trgu so bila predvidena gradbena dela obnove jaškov, zato so v ta namen leta
1994 opravili testna izkopavanja. Izkopali so tri testne jarke (Mileusnić 2011, 20). Dela je izvajal
ZVKDS OE Piran pod terenskim vodstvom Marka Freliha (Frelih 2000).
Sonda 1
Sonda 1 s površino 8 x 3 m je bila umeščena pred južnim delom fasade Manziolijeve palače. Izkop so
začeli strojno, vendar so kmalu prešli na ročnega. Pod kamnitim tlakom ob temelju palače je bila
odkrita glinena plast, ki je po strukturi in globini sodeč enaka plasti, najdeni v notranjosti palače v
sektorju A. Pod to plastjo je bila se je pokazala utrjena glinena plast s kamni, fragmenti rimskih tegul
in živalskimi kostmi. Kljub najdbi tegul je izkopavalec Marko Frelih to plast datiral v srednji vek, ko naj
bi ostanke tegul preuporabili za utrditev terena (Mileusnić 2011, 20).

23

Slika 8: Profil 1 A-B-C sever na Manziolijevem trgu. Opis plasti: SE 1 - humus, grušč in kamni; SE 2 - humus; SE 3 - svetlo siva
ilovica; SE 4 - temno rjava plast z ostanki drobcev lesa; SE 5 - temno rjava plast z organskimi ostanki; SE 6 - temno siva
ilovica s kamni; SE 7 – rdeča ilovica. Na risbi sta označena tudi kol in kamnita krogla (Frelih 2000).

Sonda 2
Sonda 2 se je nahajala na vogalu hiše Manziolijev trg 1. Pri izkopu so se pokazali temelji hiše
Manzolijev trg 2, ki jo od hiše Manziolijev trg 1 loči le ozka Koprska ulica. Temelji so kazali podobne
značilnosti kot strukture v Manziolijevi palači v sektorju A in E. Pod temelji se je nahajala plast mulja,
pod njo pa so odkrili kamnito strukturo, postavljeno na kamnito podlago. Zid pod plastjo mulja je
zgrajen iz blokov peščenjaka in apnenca. V sondi 2 so odkrili tudi kamnit (apnenčast) hišni prag z
ohranjeno vdolbino za vratni zapah, njegove točnejše lokacije pa žal ne poznamo (Mileusnić 2011,
20).
Sonda 3
Sonda 3 se je nahajala ob vogalu hiše Manziolijev trg 1. Zaradi počene vodovodne cevi raziskav niso
morali v celoti izpeljati. Odkrili so samo temelje obstoječe stavbe Manziolijev trg 1 (Mileusnić 2011,
20).
4.2.1

Izkopavanja leta 1999 in 2000

Zaradi ponovnih gradbenih del na trgu se je v letih 1999 in 2000 pojavila možnost za ponovna
izkopavanja, tokrat večjih razsežnosti. Površina izkopa je merila 20 x 7,8 m. Končna globina izkopa je
segala do 2,35 m pod hodno površino (Mileusnić 2011, 20).
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na
delu
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polja,

pred

fasado

Manziolijeve

palače (sl. 10), potekala je
v smeri sever-jug in je
Slika 9: Priostren kol v plasti SE 5 v profilu izkopa na Manziolijevem trgu (foto: M. Frelih).

dosegla 2,35 m globine (0,9 m nm. v.). Na dnu

izkopa se je pokazala rdeča ilovica, v katero so bili na vzhodni strani zabiti trije koli s prirezano
konico. Koli so se ohranili samo v rdeči ilovici, v višjem sedimentu sivkaste ilovice (SE 3) pa so
povsem propadli (Frelih 2000, 2). Poglobitev so razširili proti zahodu, kjer so rdečo ilovico ponekod
prekinjali apnenčasti kamni. Proti zahodu se je plast rdeče ilovice dvignila za 0,2 m. Tudi na tem delu
izkopa so bili odkriti ostanki treh lesenih kolov (sl. 9) in vejevja. Odkriti trije koli so bili najdeni v
temno rjavi humusni plasti SE 5 (od 0,0 do + 0,25 m nm. v.) (sl. 8) in so bili zelo dobro ohranjeni, en
primer je bil lepo ošiljen in imel površino prekrito z lubjem (sl. 9). Kakor je kol prešel v zgornjo plast
SE 3 je bil popolnoma strohnel oz. razjeden (Frelih 2000, 2; Mileusnić 2011, 20).
V

kvadrantu

1B

izkopnega polja je bila na
globini 1,8 m (- 0,35 m
nm.

v.)

pod

hodno

površino odkrita kamnita
krogla

iz

belo-sivega

apnenca, premera 60 cm,
imela pa naj bi približno
150 kg (Frelih 2000, 3).
Krogla je lepo simetrično
obdelana in na njej so še
lepo
udarcev

vidni

sledovi
klesarskega Slika 10: Profil 1 A-B-C sever na Manziolijevem trgu (foto: M. Frelih).
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orodja. Vodja izkopavanja Marko Frelih je kroglo prepoznal kot katapultni izstrelek, saj je krogla na
eni strani nekoliko prisekana, da bi lažje stala na roki katapulta. Glede na globino, kjer je bila
najdena, naj bi spadala v rimsko obdobje, najkasneje v obdobje zgodnjega srednjega veka. Ležala je v
plasti temno sive gline (SE 6), ki leži tik pod že omenjeno plastjo ilovice SE 5. Obe plasti naj bi
pripadali obalnemu pasu, iz opisa plasti pa ni jasno ali sta obe plasti nastali z odlaganjem ali z
nasutjem (Frelih 2000, 3; Mileusnić 2011, 21).
Na severnem delu izkopnega polja pri Spiničičevi ulici se je vodja izkopavanj odločil za naslednjo
poglobitev, ki je potekala od profila 1/A-C proti cerkvi. Pri poglobitvi v SE 5 so odkrili večje število
rastlinskih ostankov in živalske kosti, ki pripadajo divjadi, predvsem divji svinji, jelenjadi, ovcam in
kozam (Frelih 2000). Na razdalji 3 m od severovzhodnega vogala cerkve sv. Marije Alietske so v
profilu 1/A so na globini + 0,85 m nm. v. odkrili temelje za zidove pokrite lope. Šlo naj bi za prosto
stoječ temelj skoraj kvadratne oblike 1,1 x 1,2 m. Zid je zgrajen iz kamnov, drobcev opeke in razbitih
rdečih korcev vezanih z apnenčasto mivkasto malto, ki je zelo trda. Med gradniki temelja se je
nahajal mivkasto-humusni sediment svetlo rjave barve, temelj pa stoji na temnorjavi humusni osnovi
(- 0,15 m nm.v.), ki vsebuje veliko organskih ostankov, kot so školjke, polži, ostanki lesa, vejevja in
živalskih kosti (Frelih 2000, 7).
4.2.2

Strojni nadzor strojnih izkopov na Spinčičevi, Smrekarjevi in Alietovi ulici

Nadzor nad deli je potekal v sklopu izkopavanj na Manziolijevem trgu leta 2000, ki jih je prav tako
izvajal ZVKDS OE Piran pod vodstvom Marka Freliha.
4.2.2.1

Spinčičeva ulica

Dela na Spinčičevi ulici je oteževal gost prepelet instalacij, kopanje ob stavbah pa je ogrožalo njihovo
statiko. Kljub temu so na globini 0,95 m (+ 0,4 m nm. v.) pod hodno površino odkrili vodoravno plast,
ki je bila prekrita s ploščatimi kosi peščenjaka. Površina kamnov je bila prekrita s tankim slojem
malte, ki je bila najbolje ohranjena na južni strani testnega jarka, medtem ko so na severu izkopa
odkrili kompaktno rumeno-rjavo plast peščenega sedimenta. Sledove iste malte so odkrili tudi na
kamnih, ki so sestavljali temelje objekta Spinčičeva ulica 1. Marko Frelih domneva, da so bili ti kamni
sekundarno uporabljeni in so jih prinesli iz enega porušenega objekta, vendar ne iz kakšne antične
strukture (Frelih 2000).
4.2.2.2

Smrekarjeva ulica

Na Smrekarjevi ulici 56 so odkrili dve vrsti kamnitih blokov iz peščenjaka, ki so segali do globine 0,3
m pod hodno površino. Ležali so neposredno na plasti sterilne ilovice. Drugih plasti niso zasledili
(Frelih 2000).

26

Izkop ob hiši s številko 59 se je nahajal na območju, kjer se domnevno nadaljuje antični zid iz
severnega dela Manziolijeve palače (sektor G). Izkop, ki je segal do globne 1,2 m, je pokazal, da del
palače leži neposredno na rdeči sterilni ilovici. Na mestu, kjer se stikata severni del Manziolijeve
palače (kasneje tudi Levisatove hiše) in stavbe na Smrekarjevi ulici 59, se je pokazal antični zid, ki pa
so ga v smeri ulice odkrili le dobrega 0,3 m, v globino pa je segal do 1,2 m (približno + 1,8 m nm. v.).
Preostanek zidu je bil uničen ob prejšnjih gradbenih posegih, predvsem za potrebe kanalizacije in
drugih instalacij. Način gradnje je enak kot ga lahko sledimo znotraj Manziolijeve hiše in tudi
gradbeni material z vezivom vred je enak. V izkopnem jarku je bilo mogoče opaziti tudi posamezne
kamne, fragmente tegul in ostanke malte, ki so domnevno pripadali zidu. Na nasprotni strani ulice
zidu niso več zasledili, kar lahko pomeni, da se je konstrukcija ravno na tem mestu obrnila ali pa se je
zid popolnoma porušil med kasnejšimi gradbenimi posegi (Frelih 2000).
4.2.2.3

Alietova ulica

Na Alietovi ulici 9 so na globini 1 m (+ 1,2 m nm. v.) pod hodno površino v profilu ob temeljih
današnje stavbe odkrili kamnito preklado, ki je merila 2,3 m v dolžino in 0,3 m v širino. Položena je
bila na apnenčasto osnovo otoka, podložena pa je bila s kamni peščenjaka in opeko (Frelih 2000).

4.3 Manziolijeva palača
Manziolijeva hiša oziroma palača predstavlja najstarejši spomenik izolske stanovanjske kulture. Hiša
stoji na nekdanjem Malem trgu (Piazza piccola) oziroma na današnjem Manziolijevem trgu s hišno
številko 3. Manziolijeva hiša je pripadala izolskemu županu Manzioliju, katerega družina je sodila
med najbogatejše in s tem tudi najvplivnejše v Izoli. Družina se je ukvarjala predvsem z trgovino in
politiko (Mileusnić 2011, 7). Leta 1470 je družina Manzioli dala zgraditi novo gotsko stavbo, na kar
nas opozarja napis na prekladi portala, ki je opremljen z grbom družine, izpisom črk B. in M. in z
letnico 1470. Opravljene raziskave arhitekture in ostenja so pokazale, da je stavba v svoji zgodovini
doživela veliko prenov in predelav (Mileusnić 2011, 8).
4.3.1

Izkopavanja 1990

Prva arheološka izkopavanja v Manziolijevi palači so potekala med 3. in 8. decembrom leta 1990.
Vodil jih je Marko Frelih pod okriljem MZVNKD Piran. Opravili so nekaj testnih izkopavanj, ki so na
območju pod stavbo pokazale starejše gradbene faze iz časa pred letom 1470. Testni jarek je obsegal
površino 13,5 x 1 m, nahajal pa se je na hodniku, vzporednem z glavno fasado. Izkop je segal tako v
desno kot v levo polovico hiše, ki ju loči glavni sredinski hodnik. V desni polovici stavbe so odkrili
dobro ohranjen temelj nosilnega zidu, ker pa je potekal nekoliko stran od aktualnega zidu (iz leta
1470), je možno sklepati, da je iz zgodnejše faze. Absolutna višina vrha odkritega zidu je + 1,45 m
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nm. v., na + 1,25 m nm. v. pa je bil ob zidu odkrit opečnat tlak. Na dnu sonde na globini + 1 m nm. v.
so odkrili kamnite bloke. Pri izkopavanjih leta 1990 ni bilo odkritega ničesar, kar bi lahko povezali z
antičnim obdobjem, razen prej omenjene najdbe kamnitih blokov, ki jim niso znali določiti konteksta
(Frelih 1992, 1).

4.3.2

Izkopavanja 1992

Arheološka izkopavanja v Manziolijevi hiši leta 1992 je izvajal MZVNKD Piran pod vodstvom Marka
Freliha. Izkopno polje je obsegalo levo (Sektor B) in desno (Sektor A) polovico hiše, vmesni hodnik
(Sektor C) in dvorišče za hišo (Sektor D).
4.3.2.1 Sektor A
Sektor A izkopnega polja je obsegal desno
polovico hiše. Površino celotnega sektorja
(50 m2) je prekrivala betonska plošča. Tej
je sledilo 0,4 m debelo nasutje, ki je
vsebovalo

recentno

keramiko.

Pod

nasutjem so odkrili štiri zidove oz. njihove
temelje, ki jih je vodja izkopavanja označil
z rimskimi številkami (I, II, III in IV). Vsi ti
zidovi so bili srednjeveški. Zid I, ki je bil
odkrit že v izkopavanjih leta 1990, je
pravokotno orientiran na fasado in je
verjetno del gradbene faze iz leta 1470.
Zid II se pravokotno naslanja na zid I v
Slika 11: Sektor A (Frelih 1994).

jugovzhodnem delu sektorja. Po kvaliteti
izdelave naj bi sodil v zgodnejšo fazo,

verjetno v čas pred 15. stoletjem. Odkrili so 5,5 m zidu II na globini med + 0,95 do 1,12 m nm. v. Zid II
sta na jugovzhodnem delu sektorja prekrivali dve plasti, spodnja iz grušča, zgornja pa je vsebovala
žganino in 8 kovancev iz 18. stoletja (beneški soldi iz leta 1763 in 1765) (Frelih 1992, 3). Zid III je bil v
povprečju 30 cm širok, ležal je pravokotno na zid II in vzporedno z zidom I, od katerega je bil
oddaljen 1,5 m. Zid II ni imel veziva, kar morda kaže na temelj za leseno konstrukcijo. Zid IV, ki ga je
prekrival sediment črno-sive ilovice in mulja, so odkrili v vogalnem delu zahodne strani sektorja, na
globini + 0,74 m nm. v. Temelj je bil širok 50 cm in zgrajen iz lepo obdelanih apnenčastih blokov, ki jih
je povezovala malta. Zid IV odstopa od smeri fasade stavbe in od zidu II, proti vzhodu pa spremeni
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smer proti severu. V primerjavi z zidovoma I in II je, sodeč po tehniki gradnje in po globini, to
najstarejša faza gradnje. Ob zidu IV so na globini + 0,2 m nm. v. odkrili kompaktno plast, ki bi lahko
predstavljala morebitno hodno površino, v kateri so našli fragmente malte in opeke, ki niso
antičnega izvora. Nadaljnjih raziskav niso opravili zaradi stalne prisotnosti talne vode (Frelih 1992, 2–
4).
4.3.2.2

Sektor B

Sektor B je predstavljal levo polovico Manziolijeve hiše. Pod betonsko ploščo, ki je predstavljala
aktualno hodno površino, je ležala debela plast grušča. Pod to plastjo je bil grušč, ki je segal od
globine + 0,9 m do 1,5 m nm. v. Na sredini izkopnega polja je bilo odkritih nekaj kamnitih plošč,
položenih v mulj na globini + 1 m nm. v., ki so lahko služile kot nekdanja hodna površina ali pa samo
za utrditev razmočenega terena. V grušču so odkrili dve žganinski plasti, ki sta vsebovali ožgano
ilovico in oglje. Odkrit je bil tudi zid, vzporeden
s fasado stavbe, a ne gre za nadaljevanje zidu I
iz sektorja A, temveč za zid (poimenovan zid I)
iz gradbene faze pred 15. stoletjem (Frelih
1992, 5).
4.3.2.3 Sektor C
Sektor C je obsegal hodnik, ki ločuje oba kraka
hiše, na severu pa se izteka v dvorišče (sektor
D). Hodnik je širok 2,25 m in dolg 9 m, v njem
pa so že potekala izkopavanja leta 1990. Pod
kamnitim tlakom se je pokazala plast s
posameznimi lisami žganine in ožgane ilovice.
Na južnem delu sektorja so odkrili zid II in zid IV
iz sektorja A. Na severnem delu sektorja so na
globini + 1,2 m nm. v. odkrili zid, ki se nadaljuje
Slika 12: Sektor C (Frelih 1994).

v sektor D. Frelih domneva, da bi bi bilo
mogoče zid povezovati z gradbeno fazo iz 15.

stoletja. Zid poteka ob današnji vzhodni nosilni steni in je dolg 5 m (Frelih 1992, 5–6).
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Slika 13: Tloris Manziolijeve palače, razdeljen na sektorje. Prikazani so odkriti zidovi in tlaki. Rimski zid je označen z vijolično
barvo. M = 1:50 (Mileusnić 2011, sl. 6).

4.3.2.4

Sektor D

Sektor D je obsegal današnje dvorišče palače, kjer se nahajal tudi ostanek baročnega prizidka.
Odkritih je bilo več plasti recentnih nasutij kamenja za drenažo terena. Na globini + 0,8 m nm. v. so
odkrili ilovnato osnovo otoka, ki se je za hišo začela dvigovati v pobočje, na zahodu sektorja, ob hiši,
pa so odkrili plast mulja. Odkrili so tudi nadaljevanje zidu III iz sektorja A, ki se nadaljuje proti severu
(Frelih 1992, 6).
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4.3.3

Izkopavanja v letih 1993 in 1994

Izkopavanja julija 1993 in tekom leta 1994 je izvajal MZVNKD Piran pod vodstvom Marka Freliha.
Izkopavanja so se nadaljevala v sektorjih A, B, C in D, odprli pa so še dodatna dva sektorja E in F, ki
sta se nahajala v Lovisatovi hiši, ki se na severu drži Manziolijeve palače. Iz sektorjev A, B, C in D so
predstavljeni samo novoodkriti depoziti in strukture (Frelih 1994).
V sektorju A so ob zidu II izkopali poglobitev do globine 0,7 m pod hodno površino, kjer se je pokazal
črn, masten mulj. Ko so začeli izkopavati mulj, so ugotovili, da ta leži na plasti rdeče ilovice. Zid IV, ki
poteka v smeri sever-jug je bil zgrajen na rdeči ilovici. Absolutna višina ilovice, kjer je bil nanjo
zgrajen zid, je + 0,25 m nm. v., absolutna višina ohranjenega dela zidu pa je dosegla višino + 0,85 m
nm. v. Največja koncentracija mulja je bila ravno nad in ob zidu IV, rdeča ilovica, na kateri zid stoji, pa
je bila v zgornjem delu pomešana s prodniki (ne večjimi od 10 cm), školjkami in lupinami polžev
(Frelih 1994).
V sektorju A je bil odkrit tudi zid V, ki je prav tako ležal na rdeči ilovnati osnovi. Zid se nahaja 0,75 m
pod hodno površino in je sestavljen iz dveh vrst kamnov različnih velikosti. Vezan je bil z mivkasto
malto. Zgornja vrsta kamnov meri v širino 55 cm, spodnja pa 70 cm. Zid poteka v orientaciji severjug. Na vzhodni strani zidu so odkrili kamnite plošče iz peščenjaka, ki bi lahko predstavljale nekdanji
tlak. Nad ploščami je bila plast temne ilovice, ki je vsebovala keramiko in steklo iz 16. stoletja. V isti
plasti so odkrili tudi fragmente živalskih kosti,
školjke in lupinice polžev (Frelih 1994). V sektorju A
ni bilo dokumentiranih nobenih ostankov iz
antičnega obdobja.
V sektorju B so na zahodnem robu sektorja pod
apnenčastimi ploščami, položenimi na plast mulja,
odkrili kamnito vazo s premerom 40 cm in višino 30
cm. Vaza je bila zapolnjena z malto, s katero je bila
pritrjena na spodnjo stran ene izmed apnenčastih
plošč, položene na plast mulja. Na globini 0,5 m
pod aktualno hodno površino oziroma na 1,51 m
nm. v. se je pokazala konstrukcija iz kamnov.
Odkriti sta bili dve vrsti vzporedno položenih
kamnov, kar bi lahko bila hodna površina, ali pa je
morda šlo za ostanke podrtega zidu. Na vzhodnem
delu sektorja se je pokazala ruševinska plast, v Slika 14: Sektor B (Frelih 1994).
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kateri so odkrili fragment rimske tegule, ki pa se je nahajala v plasti, ki je vsebovala keramiko iz 16. in
17. stoletja. V sektorju so dokumentirali dva preseka, in sicer presek 1 in 2. Prvi presek je orientiran v
smeri sever-jug, oziroma poteka od severne stene sektorja proti jugu v dolžini 2,3 m, v globino pa
sega do 0,65 m. Presek 2 se navezuje na presek 1 in poteka od glavne fasade proti vzhodni steni
sektorja. Presek 2 sestavljajo sedimenti, ki prekrivajo zid I (odkrit že leta 1992), sega pa do globine
0,8 m (Frelih 1994).
Opis preseka 2, ki poteka od aktualne hodne površine proti dnu izkopa:
1. Betonska plošča;
2. Nasutje peska, mivke in manjših kosov grušča;
3. Apnenčaste plošče in opeka;
4. Nasutje grušča;
5. Rjav humus;
6. Sivkasta in mastna ilovica;
7. Peščeno humusna plast z drobci oglja;
8. Ilovnata, sivkasta in mastna ilovica;
9. Temno rjava plast z močno koncentracijo oglja;
10. Svetlo rdeče-oranžna plast z malto in drobljeno opeko; plast je kompaktna in dodatno
utrjena z ilovico, ki se je na vrhu, zaradi termične izpostavljenosti (nad njo je plast, ki vsebuje
oglje) spremenila v rdečkasto glino.
11. Nasutje ilovice, grušča, opeke, strešnikov, kamenja in apnene malte. Ta plast neposredno
prekriva zid I.
12. Sivkasta peščeno-ilovnata plast pomešana z muljem. Globina plasti je + 0,7 m nm. v. Ta plast
se naslanja na zid I.
Na južnem sektorja C so na globini + 1,32 m nm. v. odkrili zid, ki delno podpira današnji zid. Kasneje,
ko so očistili celoten zid, so opazili, da na zahodni strani poteka stran od aktualne stene objekta. Ob
zidu so naredili poglobitev in ugotovili, da leži na plasti rdeče ilovice. Zid ni imel veziva in je bil na
določenih mestih poškodovan, najverjetneje zaradi kasnejših gradbenih faz (Frelih 1994).
V sektorju D so naredili izkop, s katerim so želeli preveriti globini in sestavo kamninske osnove
pobočja. Na globini + 1,2 m nm. v. se je pokazala sivkasta glina, nato, pa se je na globini + 1,05 m nm.
v. pojavil črn mulj. Mulj so izkopavali do globine + 0,8 m nm. v., nato pa so se ustavili, saj jim
zamakanje talne vode to ni dopuščalo. Dela pa so razširili še na območje stavbe, ki se na severu drži
Manziolijeve hiše (Frelih 1994).
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Slika 15: Ruševinska plast rimske strešne kritine v sektorju E (foto: M. Frelih).

4.3.3.1

Sektor E

Sektor E obsega celoten zahodni prostor Lovisatove hiše. Kot pri ostalih sektorjih so najprej odstranili
betonsko ploščo, ki je predstavljala aktualno hodno površino. Na globini + 1,15 m nm. v. se je pokazal
opečnat tlak, tik nad tlakom pa so odkrili kovanec iz leta 1816. Opečnat tlak je bil narejen v vzorcu
ribje kosti, nahajal pa se je od 1,5 m do 1,6 m stran od stene glavne fasade (Frelih 1994). Pod tlakom
sta ležala vzporedna zidova I in II, oba
močno poškodovana. Pod tlakom je bilo
odkrito navpično v tla zabito deblo
premera 22 cm, ki naj bi služilo za
utrjevanje nestabilnega terena. Deblo je
bilo

zabito

zelo

globoko

v

tla,

dokumentirali so ga do globine + 0,51 m
nm. v. Na vzhodnem delu opečnatega
tlaka, se je izkazalo, da se nekaj
centimetrov pod tlakom nahajata dva
zidova, zid I in II, ki nista povezana z
zidovi iz sektorja B. Od zidov v sektorju B
se odkrita zidova razlikujeta po gradnji
in nimata veziva. V jugovzhodnem delu
sektorja je bila izkopana poglobitev do
globine 0,7 m (+ 0,95 m nm. v.) pod
hodno površino, kjer se je pokazala Slika 16: Sektor E z vrisanimi zidovi. Rimski zid je obarvan rožnato
(Frelih 1994).
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žganinska plast, ki je bila debela od 2 cm do 4 cm, na posameznih mestih pa do 20 cm. Pod to plastjo
se je nahajala plast rdeče ilovice. 0,15 m pod zgornjo površino plasti rdeče ilovice se je na globini +
0,75 m nm. v. pokazala ruševinska plast strešne konstrukcije, v kateri so odkrili, tegule, imbrekse,
nekaj fragmentov keramike. Odkritih je bilo 83 kosov tegul (Kompare 2015, 187). Pod plastjo rdeče
ilovice so odkrili zid (+ 0,75 m nm. v.), ki se je nahajal južno od ruševinske plasti, v širino je meril 0,8
m ohranjen pa je bil do višine 0,9 m (temelj zidu je segal do globine - 0,25 m nm. v.) (Frelih 1994;
Kompare 2015, 187). Na nekaterih mestih je ruševinska plast ležala na zidu. Zid je bil grajen iz
lomljenih apnenčevih kamnov, vezan pa z apneno malto. Obe lici sta zgrajeni iz večjih kamnov, v
notranjosti zidu pa je nasuto drobno kamenje in pesek. Odkriti zid se je po načinu gradnje in
uporabljenem materialu razlikoval od vseh do tedaj odkritih zidov na območju Manziolijeve palače.
Nekatere tegule, ki so bile odkrite v ruševinski plasti, so imele žig proizvajalca L.Q.THALES, ki jih je
mogoče datirati v 1. stoletje n. št. V kasnejših raziskavah Tine Kompare je bilo ugotovljeno, da je
večina odkritih tegul fakture MP 1. Žigi L.Q.THAL so bili prisotni samo na tegulah te fakture
(Kompare 2015, 97). Rimski zid se nadaljuje pod zidovoma I in II, vendar se kmalu za tem zaključi
(Frelih 1994; Mileusnić 2011, 18).
4.3.3.2

Sektor F
Sektor F je obsegal vzhodni del Levisatove
hiše. Tu so izkopavanja potekala julija leta
1993. Prostor sektorja F so ločevale tanke
predelne stene, ki so tudi določevale način
izkopavanja. Tokrat so izkopavanja začeli z
izkopom testnega jarka, ki ga je vodja
izkopavanj Marko Frelih poimenoval sonda
D, nato pa so izkop povečali na celotno
območje vzhodnega dela sektorja F. Ob
raziskavah leta 1994 so sektor F ponovno
izkopavali, tokrat so bili dodani testni
izkopi Sonde A, B in C (Frelih 1994).
Sonda D – julij 1993
Testni izkop se je nahajal na vzhodnem
delu sektorja F. Izkop testnega jarka je

Slika 17: Sektor F. Rimski zid je obarvan z rožnato barvo (Frelih
1994).

pokazal zid na globini + 1,3 m nm. v.,
njegova usmeritev pa je bila podobna kot
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rimskemu zid v sektorju E. Izkopavalec ga je interpretiral kot rimski zid. Izkazalo se je, da so temelj
zidu bil ožji (60 cm) in nekoliko drugače grajeni, kar je Frelih pojasnil s tem, da ne gre za direktno
nadaljevanje zidu iz sektorja E in da gre za drugačno fazo gradnje. Nad temeljem (+ 1,03 m nm. v.) je
ležala linija kamnov, ki so tako tvorili zid debeline od 0,45 m do 0,5 m. Vrh zidu v Sondi D je imel
absolutno višino + 1,3 m nm. v. Ob celotni dolžini antičnega zidu so na povprečni razdalji 0,5 m od
zidu odkrili ruševinsko plast strešne konstrukcije. Tako kot v sektorju E sta se plast ruševine in antični
zid nahajala 5–10 cm pod zgornjo mejo plasti rdeče ilovice. Izkopavalec je pričakoval, da bo ob
temelju antičnega zidu odkril tudi sledi vkopa v rdečo ilovico, vendar teh ni bilo moč zaslediti. Poleg
rimskega zidu so v testnem jarku odkrili več različnih hodnih površin ter ruševinski plasti, datiranih v
18. in 19. stoletje. Odkrili so tudi lepo ohranjen tlak iz estriha in plasti, ki so segale vse od 20. stoletja
nazaj (Frelih 1994).
Sonda A
Ostali testni jarki so bili izkopani leta 1994. Za boljšo preglednost so podrli pregradne stene, ki so
ločevale prostor sektorja F. Sondo A so izkopali ob vzhodni steni sektorja, široka je bila 1,5 m in se je
nadaljevala vse do južnega zidu. Pod betonsko ploščo so odkrili plast grušča, ki je prehajala v plast
ilovice. Na globini 0,4 m pod hodno površino se je pokazal zgornji del suhozidane konstrukcije iz ene
vrste neobdelanih kamnov. Konstrukcija je ležala v smeri vzhod-zahod. Zaključi se pod vzhodno
steno, kjer je bilo možno opazovati kvadratno konstrukcijo, pri kateri bi lahko šlo za kamnito oblogo
nosilnega trama. To potrjuje tudi prhek sediment odkrit med kamni, ki bi lahko predstavljal strohnel
ostanek lesa. Na globini 0,65 m pod hodno površino so odkrili večji, 0,4 m globok, ovalen vkop v
sterilno rdečo glino, zapolnjen z žganino. V sondi A so opravili poglobitev, v kateri so odkrili rimski
zid. Tako kot v sektorju E so bili na severni strani zidu odkriti fragmenti tegul, imbreksov, amfor in
keramične uteži za mreže. Najdbe iz rimskega obdobja so se nahajale v plasti rdeče ilovice na globini
+ 1,15 nm. v. (Frelih 1994).
Sonda B
Testni jarek so kopali v bližini domnevnega poteka rimskega zidu, vendar njegovega južnega lica niso
uspeli odkrili, ker izkopavanj v njegovo smer niso smeli opravljati zaradi statičnih razlogov. Sonda B je
dokazala le, da so steno na južnem delu sektorja F zgradili naknadno, za ostalimi zidovi (Frelih 1994).
Sonda C
Na globini + 1,05 m nm. v. so na stiku sonde B in C odkrili zgornji del rimskega zidu. Zid je Poglobitev,
ki so jo naredili ob rimskem zidu, ni prinesla nobenih ostankov tegul ali drugih najdb iz rimskega
obdobja (Frelih 1994).
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4.3.4

Izkopavanja 1998

Leta 1998 se je ponudila možnost za ponovna izkopavanja na območju Manziolijeve palače, oziroma
v njeni neposredni bližini. Izkopavanja je tudi tokrat opravljal MZVNKD Piran pod vodstvom Marka
Freliha. Leta 1994 so izkopavanja v sektorju F dala rezultate, ki so jasno kazali na antično fazo
gradnje stavb na tem območju. Kazala so tudi na to, da se plasti na vzhodni strani sektorja
nadaljujejo pod vzhodno steno v prostor, ki leta 1994 ni bilo mogoče raziskati. Pri novih izkopavanjih
leta 1998 pa se je pokazala možnost prav po raziskavi tega prostora, ki se nahaja v stavbi na
Smrekarjevi ulici 61. Marko Frelih je območje velikosti 28 m2 označil za sektor G. Izkopno polje je bilo
veliko 20 m2, saj niso smeli izkopati celotnega območja zaradi statičnih omejitev. Na zahodnem delu
sektorja so odkrite ruševinske plasti potrdile domnevo, da se plasti iz sektorja F nadaljujejo v sektor
G, vendar so se te zaključile po dveh metrih od zahodnega roba sektorja. Vzhodno od ruševinskih
plasti, ki so bile debele več kot 0,5 m, je sledil grušč, pomešan s sivkasto ilovico, ki je bila debela do
0,5 m, pod tem pa se je pojavila rdeča ilovica na globini + 1,85 m nm. v. (Frelih 1998).
Pod plastema ruševine in grušča se je nahajala plast rdeče ilovice, ista kot je v sektorju E prekrivala
rimski zid in ostanke keramike in tegul.
Po tem, ko so odstranili 0,1 m debel del
plasti rdeče ilovice, se je pokazal zid (+
1,74 m nm. v.), ki se je nadaljeval iz
sektorja F. Zid je potekal vzdolž
celotnega sektorja G in izginil pod
temelji severovzhodne stene sektorja
G. Temelj aktualnega zidu je ležal na
rimskem zidu, ki se nadaljuje naprej
pod

tlakom

Smrekarjeve

ulice

v

neznano smer. Temelj antičnega zidu je
meril v širino od 0,67 do 0,7 m,
izkopavalec pa je podal nadmorsko
višino temelja, ki je na + 1,45 m nm. v.
Na temelju je bil zgrajen pripadajoči
zid, ki je povprečno meril v širino 0,62
m, ki je bil ohranjen do višine 0,3 m.
Odkrit antični zid je bil zelo dobro
ohranjen.

Na

posameznih

odsekih Slika 18: Sektor G. Rimski zid z označenimi višinami (Frelih 2000).
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zgornjega dela zidu, je bila zelo dobro ohranjena malta. Ta je fina in mivkasta, vsebuje delce apna in
je ponekod zelo prhka, ponekod pa zelo kompaktna. Kjer je malta prišla v stik z rdečo ilovico, je prišlo
do razkrajanja. Zid je grajen iz flišnih kamnov, ki pa jih pred gradnjo niso posebej obdelali. Pazili so na
izravnavo lic, tako, da so kamne obrnili po dolžini v notranjost zidu, ki je bila zapolnjena z gruščem in
manjšim kamenjem (Frelih 1998). Orientacija, način gradnje in gradbeni material zidu se v sektorjih G
in F razlikujejo od tistega v sektorju E. To morda kaže na obstoj večih gradbenih faz antične
konstrukcije.
Na južni strani antičnega zidu je bilo možno opaziti zamik v gradnji (cokel). Prav na južni strani zidu
pa so odkrili tudi plast z bogatimi kulturnimi ostanki. Pod plastjo ilovice, ki se je naslanjala na zid,
njena debelina pa je znašala 0,1 m do 0,15 m, se je pokazala temnorjava plast s številnimi ostanki
školjk in morskih polžev. Ta plast se je prav tako naslanjala na zid, vendar ni bilo odkritih sledi o
vkopu za temelj zidu. Podobna situacija se je kazala na južni strani zidu tudi v sektorju F. Temnorjavo
plast so ponekod ločevale zaplate rdeče ilovice in posamezni kamni iz apnenca in fliša. V temnorjavi
plasti so bili odkriti fragmenti in 37 celih primerkov okroglih keramičnih uteži za mreže, številni
fragmenti keramike, vključno s kakovostno izdelanimi skodelicami tankih sten, temno sive barve,
okrašenim s kanelurami in trikotnimi vrezi, verjetno narejenimi s koleščkom. Keramične najdbe
vključujejo še odlomke keramike, okrašene z rastlinskim okrasom, ostanke oljenke z vidnim delnim
pečatom COM …, amforo z dolgim vratom in ohranjenim enim ročajem, ki ima na ustju lepo ohranjen
pečat AC. BASSI ter fragment posode s sigilatnim premazom in z nečitljivim žigom. Že med
izkopavanji leta 1993 so v sektorju E in leto kasneje tudi v sektorju F ob rimskem zidu odkrili ostanke
tegul, med katerimi so se našli primerki, ki so imeli ohranjen žig LQTH oz L.Q.THALES (Frelih 1998, 7;
Mileusnić 2011, 18). Tegule s tem žigom so se pojavile tudi v kulturni plasti v sektorjih E in G (Frelih
1998).

Slika 19: Prerez plasti in struktur na območju Manziolijeve palače, Manziolijevega trga in cerkve sv. Marije Alietske.
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Poleg keramičnega gradiva so v kulturni plasti odkrili tudi 16 majhnih bronastih žebljičkov, ki so imeli
2,5 cm dolge trne in glavice premera 1,5 cm. Žebljički za pritrjevanje ladijske oplate so se nahajali na
dnu kulturne plasti že skoraj na stiku z rdečo ilovnato osnovo otoka na globini + 1,39 m nm.v. Odkrit
je bil dobro ohranjen lit bronast žebelj, ki bi izravnan meril 6,5 cm in s premerom glavice 1,3 cm.
Odkritih je bilo tudi nekaj drobcev železa in fragmenti zelenkasto-modrih steklenih izdelkov,
večinoma ostenj in ustij (Frelih 1998).
Izkop antične kulturne plasti je bil omejen predvsem na jugovzhodni del sektorja G. V povprečju je
merila 0,2 m debeline. Rimski zid je bil na območju sektorja G odkrit v dolžini 7,3 m, v vseh sektorjih
skupaj pa se je odkrilo že 21 m zidu v isti liniji. Marko Frelih domneva, da se zid še nadaljuje proti
Smrekarjevi ulici (Frelih 1998).

4.4 Interpretacija antičnega gradiva, struktur in plasti na območju Manziolijevega trga in bližnjih
ulic, Manziolijeve palače, hiše na Smrekarjevi ulici 61 in v cerkvi sv. Marije Alietske
Izkopavanja, ki so na ozkem območju Manziolijevega trga potekala dobrih deset let, so pokazala več
gradbenih faz, gradbenih posegov za napeljavo raznih inštalacij in preurejanj stavb in trga, ki so se
vrstila vse od začetka 1. stoletja dalje. Vsi ti posegi so močno vplivali na ohranjenost stratigrafskega
zapisa. Veliko število najdb iz obdobja antike, pozne antike, srednjega veka, novega veka in moderne
dobe priča o nenehni aktivnosti in kontinuiteti na tem območju (Mileusnić 2011, 65–69).

Slika 20: Karta prikazuje nekdanjo obalo otoka (rdeča barva) in kako naj bi izgledal mandrač (modra barva) na katastru
današnje Izole. Na karti sta označena tudi rimski zid (zeleno) in prerez (sl. 19) (vir: Atlas okolja).
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4.4.1

Pojavnost geološke osnove

Posebnost Izolskega otoka na območju
slovenske

Istre

je

prav

apnenčasta

osnova, ki se razlikuje od prevladujoče
flišnate kamninske osnove (Gams 1966,
235–236; Natek 2012, 43). Glede na
dokumentacijo

arheoloških

izkopavanj

lahko apnenčasto osnovo srečamo na zelo
različnih globinah. Apnenčasta osnova se
na območju stavbe Alietska 9 pojavlja na
globini 1,2 m nm. v. (Frelih 2000, 11); na
Slika 21: Izola okoli leta 1500. S svetlo barvo je označeno prvoten
obseg mesta, s temnejšo pa širjenje mesta do leta 1500. Črtkana črta
prikazuje potencialni potek nekdanje obale (Slekovec 2009, sl. 56).

območju Manziolijeve hiše v sektorju D pa
so rdečo ilovico, ki je sterilna podlaga
otoka, odkrili na globini + 0,8 m nm. v.

(Frelih 1994, 6). Raziskave na območju cerkve in trga so pokazale, da je rdeča ilovnata podlaga šele
na globini 2,35 m oz. - 0,9 m nm. v. (sl. 19) (Frelih 2000, 3; Karinja 2006, 22). Taka višinska razlika
pojava matične osnove oz. sterilne podlage otoka jasno kaže, da je bil na območju današnjega
Manziolijevega trga v prejšnjih obdobjih naraven zaliv, ki se je zajedal v izolski otok (sl. 20).
Nekoliko večji zaliv predvideva Daniela Tomšič, ki nekdanjo obalo otoka postavlja od današnje
Alietove ulice, po Ljubljanski ulici, pa vse do Ulice ob starem zidovju (Tomšič 1999b, 2). Karta
nekdanjega otoka (sl. 21), ki je nastala po zapiskih zgodovinarja Janeza Kramarja iz let 1987 in 2002,
ne vključuje mandrača, vendar ne niti vključuje zaliva, ki ga predvideva D. Tomšič. Pri razumevanju
sprememb nekdanje oblike obale moramo upoštevati tudi dvig morske gladine v zadnjih dva tisoč
letih, ki znaša približno 1,6 ± 0,6 m (Antonioli et al. 2007, 2473). Podobne zajede v kopno, kot to
pričakujemo v Izoli, so pogoste na območju Istre in Dalmacije, kjer je prav tako apnenčasta obala.
Taki zalivi nastanejo zaradi korozije apnenca in erozijskega delovanja površinskih voda (Džaja 2003,
27). Prav ta tip zalivov pa je zelo primeren za izgradnjo pristanišč, ali pa vsaj privezov za barke, ki
nudijo zavetje ob močni burji ali tramontani. Območje današnjega Manziolijevega trga je odprto
proti jugozahodu, na severovzhodni strani, od koder piha burja, pa ga ščiti grič, na katerem danes
stoji cerkev sv. Mavra. Tako ima zaliv idealno lego za privez ladij tudi ob močni burji ali tramontani,
ki pihata s severovzhoda oz. severa. Lego Manziolijevega trga lahko primerjamo še z nekaterimi
drugimi lokacijami na območju zahodne obale Istre. Zelo podobno lego imajo najdišča: San Basso Strunjan (Boltin Tome 1966, 128–129), Piran (Snoj 1996, 79–83), Rt Seča (Boltin Tome 1967, 95),
Savudrija (Koncani Uhač 2012, 571) in Katoro (Begović, Schrunk 2012, 328–329). Vsa ta najdišča se
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nahajajo na obalah zalivov, ki se zajedajo v obalo in so tako naravno zavarovana pred močno burjo in
tramontano s severa in tudi pred močnim jugom. Večina pristanišč na zahodni obali Istre, vključno z
domnevanim v Izoli, je izpostavljeno zahodnim vetrovom, zato so v nekaterih pristaniščih zgradili
valobrane ob vstopu v pristanišče.
4.4.2

Temnorjava plast (SE 5)

Temno rjava kulturna plast se pojavlja nad rdečo ilovico, ki predstavlja arheološko sterilno prepelino
skalne (geološke) osnove. Sledimo ji lahko na več mestih, Marko Frelih pa jo je na območju
poglobljenega izkopa na Manziolijevem trgu poimenoval SE 5 (Frelih 2000, 3). Poleg barve ima ta
plast še eno prepoznavno lastnost, in sicer vsebuje organski material, vejevje, školjke, morske polže,
ponekod pa tudi fragmente keramike. Gledano od zahoda proti vzhodu je bila plast najprej
dokumentirana na območju cerkve v kvadrantu II, kjer se plast nahaja na globini - 0,14 m nm. v.
Odkrito arheološko gradivo nakazuje, da gre za plast, ki je nastajala na nabrežju, saj je bilo odkritega
veliko organskega materiala (naplavin oz. plavja), ki se nabira ob obali. Prav iz te plasti pa so
radiokarbonsko datirali kos lesa v leto 494±103 n. št. Plast, ki je ležala pod opisano plastjo na globini
- 0,77 m nm. v., je Snježana Karinja na podlagi fragmenta keramične kuhinjske posode z valovitim
ustjem, datirala v 5. oz. 6. stoletje n. št., plast pa je definirala kot dno kanala oz. mandrača (Karinja
2006, 21–22). Če bi to bilo res dno mandrača, bi se v njem nahajalo veliko več najdb, še posebej
organskih. Fragment keramike, na podlagi katerega je datirala plast, pa je morda prišel v to plast v
poodložitvenem obdobju kot infiltrirana najdba.
Naslednjič srečamo to plast v poglobitvi vzhodnega dela izkopnega polja na Manziolijevem trgu.
Marko Frelih opisuje, da se je na globini - 0,9 m nm. v. pokazala rdeča ilovica, v katero so bili zabiti
trije zašiljeni koli. Ko so poglobitev razširili proti zahodu, se je pokazala kompaktna, rjava plast, ki so
jo poimenovali SE 5 (sl. 8). Tudi v tej plasti so bili odkriti trije dobro ohranjeni koli s priostrenimi
konicami. Poročilo o izkopavanju omenja, da so poleg kolov v plasti odkrili tudi vejevje, ne pa ostali
organski ali kulturni material, ki se je pojavil drugod v tej plasti. Žal iz poročil ne izvemo točnih
postavitev kolov, ta podatek bi nam zelo pomagal pri razumevanju njihove funkcije. Frelih in
Mileusnićeva domnevata, da naj bi koli služili kot stebri za pomol v antičnem mandraču (Frelih 2000,
2; Mileusnić 2011, 20).
Plast se je na območju trga pokazala še ob poglobitvi na severnem delu trga proti Spinčičevi ulici, kjer
so v SE 5 odkrili veliko število rastlinskih ostankov in živalske kosti divjadi (divja svinja in jelenjad),
ovc ter koz. Na tej plasti je bil 3 m od severovzhodnega vogala cerkve postavljen temelj, ki je v tlorisu
kvadratne oblike. Struktura temelja se razlikuje od antičnega zidu v Manziolijevi palači, ima pa zelo
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podoben opis veziva (Frelih 2000, 7). Temelj je skoraj zanesljivo poznejši od rjave plasti, saj temelj
leži na temnorjavi plasti, kar pomeni, da je vkop, ki so ga izkopali za temelj, segal do plasti SE 5.
Temno rjavo plast so odkrili tudi južno od antičnega zidu v sektorju G. Tudi tukaj je plast, debela od
10 cm do 15 cm, vsebovala školjke in lupinice morskih polžev, poleg tega pa še veliko keramičnega,
steklenega in kovinskega materiala (Frelih 1998, 6).
Najdbe iz temno rjave plasti v notranjosti Manziolijeve palače
V temno rjavi plasti v sektorju G so odkrili 37 celih in še nekaj fragmentiranih kosov keramičnih uteži
za ribiške mreže. Njihovi premeri znašajo od 3,5 cm do 4 cm in višino do 3,5 cm. Podobne uteži so
bile odkrite tudi na Fornačah, kjer so zastopani primerki z večjim razponom (od 2,8 cm do 4,2 cm) in
so bile različnih oblik v preseku, in sicer elipsaste ali rombične oblike (Stokin 1992, 82). Odkriti so bili
fragmenti keramike, med katerimi je bil tudi fragment posodja tankih sten, ki ga lahko datiramo v
prvo polovico 1. stoletja n. št. (Vidrih Perko 1997, 1). Fragment je del čaše temno sive barve,
okrašene s kanelurami in trikotnimi vrezi. Med izpovednejše keramične najdbe prištevamo še
fragmente namizne keramike, okrašene z rastlinskim okrasjem, del oljenke z delno ohranjenim
napisom COM. Lahko bil del napisa COMMVNIS, ki ga zasledimo predvsem na oljenkah tipa
Loeschcke IX in X, ki se pojavljata predvsem v 1. stoletju n. št. in prihajata večinoma iz
severnoitalijanskih delavnic (Perko 2012, 34–35). Najdena je bila tudi amfora z dolgim vratom in
ohranjenim enim ročajem, na ustju pa je bil lepo ohranjen žig AC. BASSI (Frelih 1998, 6). Ta žig
pripada delavnicam Lekanija Basa, ki je imel svoje obrate v Fažani pri Pulju, od koder je razvažal olje
večinoma v amforah tipa Dressel 6B. Njegovi žigi se pojavljajo od pozne avgustejske dobe, pa vse do
neronianske dobe (Vidrih Perko 2000, 428). V sektorjih E, F in G je bilo odkritih tudi veliko tegul z
napisom LQTH (Frelih 1998, 7; Mileusnić 2011, 18). Tegule z žigom LQTH oziroma z žigom L.Q(--)THAL(---) se lahko pojavljajo tudi na amforah. Odkrite so bile izključno na območju agra Tergesta. V
bližini so bile tegule s takim žigom odkrite tudi v Viližanu, Simonovem zalivu in najdišču Groblja pri
Šaredu (Zaccaria, Župančič 1993, 144–145). Glede na veliko število odkritih tegul s tem napisom na
območju Izole, predvsem pa v Viližanu, kjer je bila izpričana opekarska dejavnost, je Elica Boltin
Tome domnevala, da gradbeni materiali z žigom L. Q. THAL prihajajo iz Viližana (Boltin Tome 1974,
230; Boltin Tome 1979, 47). Tina Kompare v svoji doktorski disertaciji omenja tudi možnost povezavo
z žigom THAL, ki se pojavlja na amforah tipa Dressel 6B, te pa lahko zasledimo tudi v Loronu in gre
verjetno za amfore istrske produkcije (Kompare 2015, 76).
Odkrili so tudi nekaj kovinskih predmetov, med katere spada 16 majhnih bronastih žebljičkov dolžine
2,5 cm in premerom glavice 1,5 cm, ki jih lahko primerjamo z žebljički, najdenimi na Fornačah,
Fizinah in v Simonovem zalivu (Gaspari et al. 2007, 182; Groh, Sedlmayer 2017, 163). Služili naj bi
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pribijanju svinčenih plošč na zunanjo stran ladijske oplate (Stokin 1992, 83). Odkrit je bil tudi dobro
ohranjen lit bronast žebelj dolžine 6,5 cm, ki ga tudi lahko primerjamo z najdbami iz Fornač in Fizin
(Stokin 1992, 83; Gaspari et al. 2007, 182). Odkrili so tudi nekaj fragmentov stekla, in sicer ostenja in
ustja zeleno-modre barve (Frelih 1998, 7).
4.4.3

Zaključki

Najdbe iz kulturnih plasti na južni strani antičnega zidu znotraj Manziolijeve hiše potrjujejo
ugotovitve Marka Freliha, ki je pripadajoče strukture datiral v 1. stoletje n. št. Glede kronologijo
najdb lahko to plast vsaj na območju Manziolijeve palače datiramo ne prej kot v pozno avgustejsko
obdobje, saj se žigi Laekanija Basa ne pojavljajo pred tem obdobjem (Vidrih Perko 2000, 428).
Datacijo v prvo stoletje potrjuje tudi fragment posode tankih sten in fragment oljenke z ohranjenim
delom napisa.
Domneve o sklenjenem obsegu temnorjave plasti, ki naj bi ji sledili preko omenjenih izkopov, ne
moremo potrditi. Temu nasprotujejo najdbe iz različnih obdobij in radiokarbonske datacije. Razlike v
višini najdene plasti so logične, saj se teren proti vzhodu vzpenja. Kljub temu, da verjetno ne sledimo
isti plasti, pa lahko trdimo, da vse plasti temno rjave barve jasno kažejo na priobalno območje na
območju današnje cerkve, trga in palače Manzioli. Ostanki vejevja, lesa, polžev in školjk kažejo na
morske nanose ob obali oz. na območju, kjer je morje plitvo in tok ni močan. To potrjuje hipotezo o
naravnem pristanišču na območju Manziolijevega trga in njegove okolice. Ostanki lesenih kolov, ki bi
lahko bili nosilci pomolov ali privezi, keramične uteži za mreže in bronasti žebljički kažejo na
ribolovno in pomorsko aktivnost na območju izolskega otoka že v 1. stoletju n. št.

4.5 Gregorčičeva ulica in ulica Alme Vivode
Raziskave na Gregorčičevi in Smrekarjevi ulici ter ulici Alme Vivode so potekale od 15. 6. do 30. 6.
2006. Opravljal se je arheološki nadzor ob obnovi vodovodnih in kabelskih jaškov.
Izvajalec arheoloških del je bil ZVKDS OE Piran z vodjo Alfredom Trenzom in zunanjo strokovno
sodelavko Barbaro Hofman (Hofman 2007, 1).
Kopanje je potekalo strojno, jarki so bili široki med 60 cm in 100 cm, globoki pa v povprečju 60 cm,
ob jaških pa do 1,1 m.
Odkrita je bila poznoantična plast, ki se je pokazala le na križišču med Gregorčičevo ulico in ulico
Alme Vivode, kjer so poglobili vkop za komunikacijski jašek. Na globini 0,7 m pod hodno površino so
odkrili plast s poznoantično keramiko, ogljem in manjšimi apnenčastimi ploščicami. Starejših plasti,
kot je poznoantična, pri tem raziskovanju niso odkrili (Hofman 2007, 2).
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Ob hiši Gregorčičeva ulica 21 so na globini 60 cm pod današnjo hodno površino odkrili hodno
površino, ki jo je sestavljalo več plasti kamnitih ploščic velikosti med 7 x 6 cm in 7 x 9 cm iz različnih
kamnin, in sicer iz apnenca in fliša (Hofman 2007, 5).
Ob Cerkvi sv. Katarine so izkopali presek, kjer je bilo pod ploščami (aktualna hodna površina) vidno
nasutje, nato ilovnata plast s kamnitimi ploščicami in nazadnje sivkasto-zelena kompaktna plast z
apnenčastimi in flišnatimi ploščicami, ki naj bi predstavljala poznoantično plast. Zadnje plast naj bi
bila ista kot zadnja plast, odkrita pred hišo Gregorčičeva ulica 21, le da je debelejša (Hofman 2007,
5).
Na križišču Gregorčičeve ulice in ulice Alme Vivode se je na globini 47 cm pod hodno površino
pojavila plast, ki naj bi bila po presoji vodje zavarovalnega posega enaka kot plast odkrita pred hišo
Gregorčičeva ulica 21. Tudi ta plast je vsebovala ploščice, ki so bile iz istih kamnin, le da so tukaj bile
plošče nekoliko večje, in sicer med 13 x 7 cm in 13 x 13 cm. Pod to plastjo so se je nahajala zbita plast
debeline 23 cm, zeleno-rumene barve z nametanim kamenjem, posameznimi sledovi oglja in ustjem
keramične posode na globini 70 cm pod hodno površino. Pod to plastjo pa so odkrili le še kompaktno
glineno podlago otoka (Hofman 2007, 5–6).
Na območju med hišama 11 in 19 na Gregorčičevi ulici so na zahodnem delu izkopa, na 60 cm
globine od hodne površine, odkrili glineno podlago otoka. Na vzhodni strani izkopa pa so na isti
globini, torej 60 cm, odkrili konstrukcijo iz flišnatih kamnitih blokov, brez veziva. Konstrukcija se je
nadaljevala vse do hišne številke 21 na Gregorčičevi ulici. Kamniti bloki so bili različnih velikosti,
najpogosteje pa 21 x 20 cm, 33 x 7 cm in 23 x 13 cm. Zid se je ohranil v 4 legah (Hofman 2007, 8).
Na križišču ulice Alme Vivode in Smrekarjeve ulice so na globini 68 cm pod današnjo hodno površino
odkrili plast, v kateri se je nahajalo 6 vodoravno ležečih vrst klesanega kamna (Hofman 2007, 9).
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5. Sklep
Območje Izole se od ostale okolice razlikuje po geološki zasnovi, saj je ta, za razliko od večine
Slovenske Istre, apnenčasta. Na otoku se nahaja več izvirov sladke vode. V zaledju Izole je
dokumentirano večje število rimskodobnih najdišč, med katerimi zagotovo izstopata villa marittima v
Simonovem zalivu s pripadajočim pristaniščem in Viližan. Sodeč po številu najdišč je bilo tudi ostalo
zaledje je dokaj gosto naseljeno (Žerjal, Poglajen 2012, 112, 118). Antične najdbe pod Manziolijevo
palačo in njeno okolico kažejo, da je bil izolski otok poseljen že vsaj na začetku 1. stoletja n. št.
Naselitev je pritegnila ugodna lega naravnega zaliva v obliki nekakšnega naravnega mandrača. Ta je s
svojo jugozahodno lego nudil zavetje pred močno burjo in tramontano, za razliko od bolj
izpostavljenih pristanišč v Simonovem zalivu in Viližanu. Najdbe iz Manziolijeve palače potrjujejo, da
se je lokalno prebivalstvo ukvarjalo z ribolovom, oskrbovalo pa se je tudi z mesom domačih in lovnih
živali. Rimski zid iz sektorja E, bi lahko služil tudi kot bankina pristanišča, vendar se precej razlikuje od
ostalih odkritih bankin na območju Istre, torej je verjetneje, da gre za del stavbe ob obali. To potrjuje
tudi plast strešne ruševine ob rimskem zidu. Ostanki terre sigillate, posodja tankih sten in amfor za
olje nam pričajo o določenemu standardu, kar bi lahko kazalo na obstoj manjše vile na otoku v času
1. stoletja n. št., kot jih poznamo na Koprskem otoku (Stokin 1993, 32). Na podlagi najdb z
Manziolijevega trga lahko pričakujemo, da je bilo pristanišče na otoku v uporabi še v pozni antiki oz.
zgodnjem srednjem veku, ni pa dokazov o kontinuiteti poselitve od 1. stoletja naprej. Na zastavljena
vprašanja bomo lahko dobili odgovore, ko se bodo izvedla dodatna raziskovanja v mestnem jedru
Izole. Domnevno bi zanimive rezultate prinesla sondiranja na Verdijevi, Ljubljanski in Koprski ulici, saj
bi lahko pod Verdijevo ulico pričakovali južno obalo antičnega pristanišča.
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7. Priloge
7.1 Katalog najdb:

1) Vrat in ustje amfore z ročajem. Tip Dressel 6B (Splet 1). Manziolijeva palača, sektor G.
Velikost: zunanji premer vratu 10 cm, v. 31,25 cm Hramba: PMK, inv. št. IZMP 395.
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2) Utež za ribiško mrežo. Manziolijeva palača, sektor F, sonda A. Velikost: š. 3,6 cm, v. 2,3 cm.
Hramba: PMK, inv. št. IZMP 418.

3) Fragment tegule z vidnim delom žiga. Manziolijeva palača, sektor E. Velikost: ohr. v. 15 cm, š.
11,3 cm, d. 2,5 cm. Hramba: PMK, inv. št. IZMP 315.
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4) Dno amfore. Tip Dressel 6B (Splet 1). Manziolijeva palača, sektor G. Velikost: Ohr. premer 11
cm, premer noge 6,5 cm, ohr. v. 6,1 cm. Hramba: PMK, inv. št. IZMP 416.
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5) Noga amfore. Tip Dressel 7–11 (Vidrih Perko 2000, 429). Manziolijeva palača, sektor G.
Velikost: ohr. v. 11,8 cm, premer 6,5 cm. Hramba: PMK, inv. št. IZMP 393.

6) Ostenje amfore z ohranjenim delom ročaja. Manziolijeva palača, sektor G. Velikost: ohr. v.
15 cm, premer 21,5 cm, d. 2 cm. Hramba: PMK, inv. št. IZMP 396.
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7) Fragment imbreksa. Manziolijeva palača, sektor G. Velikost: ohr. d. 10,3 cm, š. 9,8 cm.
Hramba: PMK, inv. št. IZMP 394.
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Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je diplomsko delo Izolski otok z okolico v antiki: Arheološka izkopavanja na območju
Manziolijeve palače moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu z
mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana 14. 9. 2017
Denis Rondič
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