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Fotodokumentacija stanja pred posegom

KONSERVATORSKI NAČRT
Mapa 03: KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI PROJEKT
Naročnik:

Občina Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran
Ime enote:

PIRAN- MESTNO JEDRO
MANDRAČ
FAZA I – KAMNITI TLAK NA GLAVNEM POMOLU IN NA
PLOŠČADI PRED GLEDALIŠČEM
EŠD: 513
Izdelovalec:

ZVKDS Restavratorski center, Poljanska 40, 1000 Ljubljana
zanj: Jernej Hudolin, univ. dipl. inž. arh.
Nosilec projekta:

Matej Zupančič, univ. dipl. inž. arh.
Sodelavci:

Jože Drešar, akad. rest.; Mateja Kavčič, univ. dipl. inž. arh.; Igor Peršolja, dipl. inž. gradb.; Martin
Kavčič, univ. dipl. inž. arh.; Rok Hafner, akad. rest.; mag. Kristina Žbona, akad. rest.; Minka Osojnik,
prof. um. zg.; Katarina Bobek, univ. dipl. um. zg.
Štev. kons. načrta in izvoda, kraj izdelave, datum

26/2011 KN____, Ljubljana, julij 2011
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03 - 6

Izsledki raziskav

03 - 6.1

Raziskava arhivskega in dokumentarnega gradiva

KAMEN

03 - 7.1
03 - 7.1.2
NAZIV SESTAVINE

Pred začetkom del smo pridobili projektno, dokumentarno in arhivsko gradivo:
• Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran
• Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran
• Občine Piran
• Krajevne skupnosti Piran
• Zasebnih arhivov prebivalcev Pirana (med njimi Slobodan Simič-Sime, Boris Šuligoj, Zvone Kralj,
Ivan Zupančič in Vinko Oblak)

Fasadni plašč
03 - 7.1.2 Fasadni plašč

FOTOGRAFIJA
S E S T A V I N E
SPOMENIKA
Glavni pomol

Opravljena je bila izmera še ne demontiranih kamnitih oblog in poklopnic, na podlagi katere je pripravljena
kompozicija fasad zidov.

Levi prečni pomol

Rezultati pregleda:
BITVE
• V stanju pred začetkom obnove so bile bitve razporejene neenakomerno, med seboj pomešane, kar
je posledica različnih obnov v preteklosti.
• Bitve so bile originalno izvedene v štirih različnih tipih.
• Razporejene so bile v enakomernih razmakih in po skupinah posameznih tipov.

Notranji mandrač - 1. del

OPIS STANJA
IN POŠKODB

Piran - Kidričevo nabrežje (arhiv ZVKDS OE Piran)

POMOLI
• Oba pomola sta bila pred obnovami polkrožno zaključena, z bitvo tipa 2 v središču zaključnega
kroga.
• Na začetku desnega prečnega pomola (Cankarjevo nabrežje) je stala še ena bitva tipa 1.

Notranji mandrač - 2. del
Material: siv peščenec na robnem delu, masivne plošče poklopnice; pod
poklopnicami zidan masivni zid iz sivega peščenca, masivni kosi
Dimenzije: cca. 40/90/120 cm - poklopnice, cca. 30/35/60-90 - elementi
zidu
Poškodbe: površina zlizana zaradi vode, masiva kamna čvrsta; nekaj kosov
prelomljenih ali (predvsem siv peščenjak) preperelih; večina masivnih kosov
še trdna in uporabna za ponovno vgradnjo
Fasadni plašč je v večini demontiran, na delu že montirana nova kamnita
obloga.
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Ing. Purcshka, Načrt za gradnjo novega pomola, 1892 (iz
kataloga Piransko pristanišče: od starega mandrača do današnje
podobe).

G. Moso, Načrt za ureditev kanalizacije konec
20. stoletja (iz kataloga Piransko pristanišče: od
starega mandrača do današnje podobe).

Desni prečni pomol

9

Odstranjevanje sekundarnih oblog s paro.
Zapolnjevanje poškodb z naravnim kamnom- za nadomestke se uporabi
kamen od originalnih kamnov, ki se jih zaradi hujših poškodb ne vgrajuje
v obalni zid, nadomestke se na osnovo lepi z lepilom na bazi epoksidne
smole.
Lepljenje večjih zlomljenih kosov s predhodno izdelavo vrtin za vstavljanje
notranjih kovinskih sider (inoks) Ø 20 mm, za lepljenje se uporabi lepilo
na bazi epoksidne smole.
Montaža na pozicijo označeno v načrtu, elemente pod točko 0 se veže
na AB temelj z notranjimi sidri. (Glej v načrtu pozicije risane z različnimi
debelinami črt.)
Rekonstrukcija zelo poškodovanih oziroma manjkajočih elementov se
izvede iz enakega materiala- površina novih elementov se zaradi prilagajanja
originalu žge.

OZNAČBA, POZICIJE Glej 04 - 1 Dopolnila k arhitekturnemu načrtu mandrača
V NAČRTU
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