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Sporočilo za javnost
Občina Piran je začela z obnovo kamnitega tlaka pred cerkvijo sv. Jurija
Občina Piran je v teh dneh začela s sanacijo tlaka in ureditvijo infrastrukture pred
cerkvijo sv. Jurija v Piranu. Dela, ki jih bo izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje
Plan Invest Gradnje d.o.o., bodo predvidoma trajala 60 dni. Sanacija, ki zajema
arheološka izkopavanja, gradbeno obrtniška dela na infrastrukturi ter konservatorsko
restavratorska dela na kamnitem tlaku, so predvidena v višini 130.000 eur.
Sanacija s poudarkom na zamenjavi in poravnavi okoli 300 kvadratnih metrov tlakovane
površine, ki se razprostira na dolžini 60 metrov na južni strani fasade cerkve sv. Jurija, se je
začela s pripravo gradbišča in pristopne poti. V naslednjih dneh se bodo začela gradbeno
obrtniška dela na infrastrukturi ter konservatorsko restavratorska dela na kamnitem tlaku.
Slednji se je v preteklosti vidno posedel in utrpel številne poškodbe, zaradi katerih bo treba
določene dele nadomestiti z novimi kamnitimi surovci iz flišnega peščenjaka. Pred namestitvijo
novih tlakov se bodo utrdili še nosilni sloji Adamičeve ulice ter prenovilo kamnito stopnišč
pred vhodom v cerkev.
Sanacija poteka na področju, kjer so arheologi odkrili med lanskimi raziskavami (v času od 16.
9. do 8. 10. 2019) sedem zidanih in ometanih grobnic z desetimi grobovi iz poznega srednjega
veka. V njih so bili verjetno pokopani tedanji uglednejši meščani. Arheologi so odkrili še nekaj
ostankov okostij in razbite lončevine iz 16. in 17. stoletja. Sprva zamišljena konservatorski
načrt in projektna dokumentacija sta bili zato spremenjeni predvsem v delu odvoda padavinskih
vod.
Med prenovo tlaka bo prehod za sprehajalce omogočen po zelenici s severne strani župnije.
Lep pozdrav iz Občine Piran.
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