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Uvod

Kratka obrazložitev vzrokov, namena in ciljev izdelave konservatorskega načrta
Konservatorski načrt za rekonstrukcijo, adaptacijo in dozidavo kulturnega spomenika Koper Palača Ulica OF 8 in 10, EŠD 1582, je nastal po naročilu lastnika Italijanske unije Koper, ki
želi objekt OF 8 rekonstruirati, adaptirati in dozidati. V palači Gravisi-Buttorai (OF 10) ima
skupnost svoje stalne prostore, ki jih želi povezati z novo urejenimi prostori objekta OF 8.
Objekt v ulici OF 8 je v izjemno slabem stanju, saj je bil zaradi požara pred nekaj leti uničen v
celoti z izjemo obodnih sten.
Cilj izdelave konservatorskega načrta kot temeljne stopnje v procesu obnove palače je
izboljšanje stanja in ureditev okolice oziroma mestnega ambienta, pridobitev dodatnih
prostorov za uporabo lastnika, povezava z objektom OF 10, ki je že v uporabi lastnika.
Objekt OF 8 je bil prvotno zasnovan kot desno (zahodno) krilo palače Gravisi-Buttorai.
Konservatorski načrt je bil izdelan kot pomoč lastnikom, projektantom in investitorjem pri
varovanju, ohranjanju in obnovi palače Gravisi-Buttorai z namenom opozoriti na spomeniško
vrednost objekta, ki je izhodišče za pripravo projektne dokumentacije in vse nadaljnje
obnovitvene posege.
Kadar gre za posege v strukturne elemente spomenika, je potrebno v skladu z 8. alinejo 29.
člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) pripraviti
konservatorski načrt. Obveznost priprave konservatorskega načrta je opredeljen v 2. členu
Pravilnika o konservatorskem načrtu (Uradni list RS, št. 66/09). Konservatorski načrt je kot
poseben elaborat del projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev oziroma
projektnega soglasja. Z njim se določijo sestavine spomenika, ki jih je potrebno ohraniti, ter
načrt izvedbe del, ki so potrebna za njihovo ohranitev.
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01-6

Razumevanje spomenika in njegovih vrednot

01-6.1 Izpis iz registra nepremične kulturne dediščine
OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©
IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1582
Koper - Palača Ulica OF 8 in 10

Ime enote:

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
nepremična kulturna dediščina
Vrsta dediščine:
profana stavbna dediščina
Tip enote:
objekt
Obseg enote:
Tipološka gesla enote:
meščanska palača
Tekstualni opis enote:
Nedokončana baročna dvonadstropna palača s šestosno glavno fasado (balkon z
balustrado) in nadstropno hišo s triosno glavno fasado (prvotno mišljena kot desno krilo
palače). Letnica 1664 na portalu.
17. stol., 1664
Datacija enote:
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
KOPER
Naselje:
KOPER
Občina:
Lokacija:
Ulica OF 8 in 10. Stoji v uličnem nizu z glavno fasado orientirana na ulico. Nedokončana
palača ima na dvoriščni strani vrt.
PRISTOJNOSTI
Območna enota:

ZVKD Piran

RAZGLASITEV
neznano
Vrsta spomenika
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v
občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 1/93-4, 18/93 (popravek), Ur.l. RS, št.
57/2005-2522, 66/2010-3678
stalna razglasitev do preklica
Vrsta razglasitve:
Veljavnost razglasitve:

3.2.1993 -

©Register kulturne dediščine

Opis enote nepremične kulturne dediščine, vir: Register kulturne dediščine©
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Temeljni topografski načrt (Ur. l. RS) z vrisano enoto in vplivnim območjem dediščine

Območje varovanja, vir: Register nepremične kulturne dediščine, spletna verzija GisKD,
http://giskds.situla.org/evrd/
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01-6.2 Navedba aktov, ki določajo status spomenika
1. Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v
občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 1/93-4, 18/93 (popravek), Uradni
list RS, št. 57/05-2522, 66/10-3678 (spremembe in dopolnitve)
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih
kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper, Uradni list RS, št. 66/2010-3678
3. Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega
pomena, Uradni list RS, št. 98/2007
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v
prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem, Uradni list, št.
65/10
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01-6.3 Opis in položaj spomenika v prostoru

Palača Gravisi Buttorai v Ulici OF 8 in 10 v Kopru, ter objekt Ulica OF 6. Foto: © Smiljan Simerl.

Palača Gravisi-Buttorai stoji v ulici Osvobodilne fronte, ki se je prvotno imenovala Via degli
Orti Grandi (Ulica velikih vrtov). Izvirno ime ulice nedvomno kaže na pomembnost lokacije
palače, saj so veliki vrtovi del oblikovanja prestižnih palač meščanskega višjega sloja in ne
nazadnje poteka ulica v neposredni bližini osrednje trgovske mestne ulice. Čevljarske ulice
(Via Callegaria), ki skupaj z Verdijevo ulico oblikuje vertikalni del mestnega uličnega križa in
hkrati povezuje osrednji mestni trg z južnim delom starega mestnega jedra. Vrtovi palač so
se raztezali ob zadnji strani palač, glavne fasade so orientirane na ulico proti severu. Ob
vzhodni strani palače je bil urejen prostoren vrt, ki je na jugu segal do hiš, nanizanih ob ulici
Agrarne reforme, nekdaj imenovani Via Verzi.
Ulica Osvobodilne fronte poteka vzporedno s severno stranico glavnega mestnega trga,
Titovega trga in trga Brolo ter s svojim potekom pomembno sooblikuje mrežo ulic osrednjega
predela južne polovice mestnega jedra mesta Koper. Na zahodni strani se skoraj pravokotno
priključi na osrednjo mestno ulico, Čevljarsko ulico, na vzhodu jo omejuje Gallusova ulica,
izvirno imenovana Via del Ginnasio. V ulici je nanizanih več pomembnih objektov, ki kažejo
na pomen tega dela mestnega jedra.
Odnos do širšega prostora
Palača Gravisi-Buttorai stoji v osrčju južne polovice starega mestnega jedra (nekdanjega
otoka). Oblika strehe osrednjega dela palače (objekt ulica OF 10) z vidika oblikovanja pete
fasade pomembno sooblikuje avtentično veduto mesta in je varovana vrednota spomenika,
medtem ko streha obravnavanega objekta OF 8 vključno s celotno stavbno konstrukcijo ni
ohranjena. Z oblikovanjem in površino ohranjenega dela strehe palača tvori pomemben del
ter površino mestnega tkiva.
Položaj obravnavanega spomenika, palače Gravisi-Buttorai, ima v okviru urbanistične
zasnove mesta pomembno vlogo z vidika vsebinske rasti (socialne strukture mesta) in
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oblikovanja mesta. Skupaj z ostalimi objekti sooblikuje osrednji mestni predel južne polovice
mesta, ki ga obvladujejo pomembni primeri baročne arhitekture meščanskih palač s
prostornimi vrtovi in se hkrati navezuje na center historičnega mestnega jedra ter ga
povezuje s področjem mestnega tkiva ob obodu mesta.
Ambiciozno zasnovana palača z nedokončanim zahodnim krilom (objekta OF 6, 8) izstopa
kot ulična ambientalna ter arhitekturna kvaliteta, ki sooblikuje osrednji del mesta ob
Čevljarski ulici, v neposredni bližini dveh osrednjih mestnih trgov, Titovega trga in trga Brolo.

Položaj palače Gravisi Buttorai v prostoru (posnetek iz zraka). Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije.
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01-6.4 Opis razvoja spomenika
Najstarejše arhivske dokumente hrani Zemljiška knjiga v Kopru. Ti dokumenti datirajo v leto
1878, v njih je navedena parcelna številka 924, ki vključuje stavbni parceli številka 541/1, na
kateri stoji stavba Ulica OF 10 in 541/2, na kateri stojita obravnavana objekta na Ulici OF 8 in
6, ter parcelo številka 145 kot pripadajoči vrt.
Leta 1878 je dovoljeno lastniku stavbe na parceli št. 541/1 (objekt OF 10) nasloniti palačo na
delilni zid starejše stavbe na parcelni številki 541/2 (stavbi OF 8 in 6) ali pozidati stavbo na
tej parceli v enakem oblikovanju, kot je oblikovana stavba na parceli 541/1 (povzeto po
elaboratu: Guček, Mojca, Opis in valorizacija palače, tipkopis, sign. P1.SPS.IV.3997, Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, arhiv).

Franciscejski katastrski načrt mesta Koper iz leta 1819. Vir: Arhiv Republike Slovenije.
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Franciscejski katastrski načrt mesta Koper iz leta 1819. Izrez osrednjega dela južne polovice historičnega
mestnega jedra z Ulico Osvobodilne fronte (nekdaj Ulico velikih vrtov)

Izrez s palačo Gravisi-Buttorai, označeno s parcelno številko 541 in pripadajočim vrtom (parc. št. 145). Vir: Arhiv
Republike Slovenije.
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Na prvem katastrskem načrtu mesta Koper iz leta 1819 je palača, vključno z vsemi tremi
objekti (Ulica OF 10, 8 in 6) dokumentirana kot enotna stavbna masa z dvoriščem, označena
s parcelno številko 541, ter prostornim vrtom ob vzhodni strani, označenim s parcelno
številko 145.
Na avstrijskem katastrskem načrtu mesta Koper z oznako 42 Mappa della Città di
CAPODISTRIA in doppia scala 1819 (osnova iz leta 1819 z vnesenimi spremembami do leta
1874, original hrani Tržaški arhiv, vir: Arhiv Republike Slovenije) sledimo spremembi. Palača
in pripadajoče dvorišče se razdeli v dva dela: osrednji del palače in vzhodno krilo sta
označena s parcelno številko 541/1 s pripadajočim dvoriščem, objekta OF 8 in 6 pa sta
označena z oznako 541/2. Vrt ob vzhodni strani ostaja nespremenjen in označen s številko
145.
Situacija ostaja identična na avstrijskem katastrskem načrtu iz leta 1874 (vir Pokrajinski arhiv
Koper, fotokopija) in na kasnejšem avstrijskem katastru, ki ga hrani Geodetska uprava RS,
Območna geodetska uprava Koper (avstrijski kataster po stanju iz leta 1912, do leta 1918).
Spremembam sledimo na katastrskem načrtu iz italijanskega obdobja, ki dokumentira stanje
po letu 1918 do povojnega obdobja (vir: Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava
Koper), kjer so vrisane do danes ohranjene klesane kamnite stopnice iz lokalnega sivega
kamna ob vzhodni steni objekta OF 6 in spremembe na objektu OF 6 ter pripadajočem
dvorišču.

Franciscejski katastrski načrt mesta Koper, izdelan 1873 na osnovi katastrske mape iz leta 1819. Vir: Arhiv
Republike Slovenije.
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Franciscejski katastrski načrt mesta Koper, izdelan 1873 na osnovi katastrske mape iz leta 1819. Izrez območja
spomenika Koper - Palača Ulica OF 8 in 10 (palača Gravisi-Buttorai), označeno s parcelnima številkama 541/1
(Ulica OF 10) in 541/2 (Ulica OF 6, 8) ter pripadajočim vrtom (parc. št. 145). Vir: Arhiv Republike Slovenije.

Kataster po 1918, italijansko obdobje, do povojnega obdobja, vir: Geodetska uprava RS, Območna geodetska
uprava Koper
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01-6.5 Primerjava s sorodnimi spomeniki
Palača Gravisi-Buttorai (Ulica OF 10) je bila zgrajena v tretji četrtini 17. stoletja, kot priča
letnica 1664 na portalu vzhodno od palače (objekt OF 10). Do tega leta sta bila zagotovo
dokončana osrednji del palače ter vzhodno krilo, medtem ko zahodno krilo (Ulica OF 6, 8) ni
bilo realizirano in vključeno v celovito podobo palače. Palača Gravisi-Buttorai, ki vključuje
stilno kvalitetno oblikovan osrednji del z vzhodnim krilom, je bila v sredini 17. stoletja
zgrajena po že uveljavljenem tipu baročne palače Belgramoni-Tacco v Kopru. Zasnova
palače sledi sorodnim rešitvam koprskih baročnih palač: središčna zasnova s stranskima
simetričnima kriloma.
Nerealizirano zahodno krilo palače (obravnavana objekta OF 8 in OF 6) je ostalo dokument
predhodno obstoječih objektov na mestu, kjer je bilo glede na obstoječe stanje celote palače
zagotovo načrtovano zahodno krilo, ki bi bilo tudi stilno vključeno v celoto. Tako se je do
danes ohranila preprosta zasnova dveh objektov kot dragocen dokument stavbne rasti
palače skozi zgodovino, ki bi bila v primeru dokončanja palače baročno predelana in
vključena v celoto. S tega vidika je primerjava s primeri kvalitetne meščanske anonimne
arhitekture Kopra upravičena, objekta predstavljata del mestnega tkiva, ki ni bil vključen v
celostno podobo palače Gravisi-Buttorai, in tako ostaja dragocen ter v tem pogledu edinstven
dokument časa.

01-6.6 Materialno stanje spomenika in okolice
Gradiva
Objekt OF 8: Obodni nosilni zidovi objekta OF 8 kažejo na mešano gradnjo, pretežno polna
opeka in siv lokalni kamen nepravilnih oblik. Notranji nosilni kamniti zid ter predelni zidovi v
objektu OF 8 porušeni ob požaru.
Ohranjena nastavka nosilne stene (delilnega kamnitega zidu) v prostoru OF8.P.01 zidana iz
kamna (lokalni siv kamen nepravilnih oblik).
Ob severnem delu zahodnega notranjega obodnega zidu objekta OF 8, v prostoru OF8.P.01,
je ohranjeno klesano stopnišče iz belega istrskega kamna.
Objekt OF 6: Prvotni zahodni obodni nosilni zid objekta OF 6 je ohranjen le delno zaradi
kasnejših posegov v zid in sprememb ter ukinitve odprtin. Vsi zidovi objekta so grajeni iz
lokalnega sivega kamna. Notranji zidovi pritličja so sekundarni kot posledica funkcionalnih
predelav za stanovanjske, bivalne potrebe. Južna obodna nosilna stena mešane gradnje
meji na sosednji objekt. Vzhodna obodna nosilna stena, ki meji na notranje dvorišče vzhodno
od objekta kaže mešano gradnjo (opeka in lokalni siv kamen).
Ohranjene klesane kamnite stopnice iz lokalnega sivega kamna na dvorišču ob vzhodnem
obodnem zidu prostora OF6.P.02 vodijo v nadstropne prostore objekta OF 6.
Avtentični zunanji ometi objektov OF 6 in 8 so ohranjeni le v fragmentih.
Notranji ometi obravnavanih objektov so ohranjeni le v fragmentih. V prostoru OF8.P.01 so
se fragmentarno ohranili apneni ometi s šablonskimi dekorativnimi poslikavami v al secco
tehniki.
Medetažna in strešna konstrukcija ter streha objekta OF 8 so bili ob požaru popolnoma
uničeni. Glede na ostanke stavbne konstrukcije (ostanki tramovnic v zahodnem obodnem
zidu), je bila medetažna in stropna konstrukcija v celoti lesena in streha krita z opečnimi
korci, tako kot na ohranjenih sosednjih objektih, Ulica OF 6 in Ulica OF 10 (osrednji in
vzhodni del palače Gravisi-Buttorai).
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Kasnejše funkcionalne spremembe so izvedene iz opeke, lesa in betona.
Objekta zaradi različnih gradiv in obdelav kažeta na več faz posegov.
Stavbno pohištvo in pripadajoče okovje se ni ohranilo v avtentičnosti.
Na nekaterih mestih ohranjenih obodnih zidov objekta OF 8 so vidne razpoke ostenja in
poškodbe materiala, kar kaže na nujnost statične sanacije objekta.

01-6.7 Opis sprememb rabe in upravljanja skozi čas
Objekta OF 8 in OF 6 v sklopu spomenika Koper - Palača Ulica Osvobodilne fronte 8 in 10,
EŠD 1582, predstavljata nedokončano (po vsej verjetnosti načrtovano, vendar nikoli
realizirano) zahodno krilo palače ( objekt OF 10). Verjetno stanovanjska funkcija tudi prvotno,
vendar različna namembnost posameznih prostorov, ki je pogojevala razporeditev prostorov
ter številne spremembe v objektu skozi njegov zgodovinski razvoj.

01-6.8 Dokumentacija stanja spomenika
Arhitekturni posnetek obstoječega stanja objektov OF 8 in OF 6 palače Gravisi-Buttorai je v
mapi 04.
Obstoječe stanje prostorov: kratek topografski opis ohranjenih prostorov objektov OF 8 in OF
6, ki sta predmet obdelave konservatorskega načrta, ter vrednot spomenika:
Po vsej verjetnosti gre za združitev dveh že obstoječih, morda v osnovi še gotskih stavb,
objektov OF 8 in OF 6.
Spremembe (kasnejše prezidave in delitve prostorov, nove komunikacije med prostori) so
posledica funkcionalne rabe prostorov. Prvotne povezave in komunikacije med objektoma ter
prostori znotraj njiju, ki so bile odkrite in dokumentirane s stavbnimi raziskavami poleti 2010,
so v temeljnih potezah še vedno jasno berljive in so osnova za projektiranje obnove objektov.
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Tloris objekta OF 8:
Tloris objekta OF 8 je nepravilne pravokotne, trapezaste oblike z ožjo severno stranico,
orientirano na ulico Osvobodilne fronte. severni obodni zid in zahodni obodni zid tvorita pravi
kot, medtem ko južni in vzhodni obodni zid potekata nekoliko nepravilno, tako da
severovzhodni in jugovzhodni vogal tvorita topi ter jugozahodni vogal ostri kot.
Prostor OF8.P01 (objekt OF 8): prostor nepravilne pravokotne, trapezaste oblike je bil
prvotno vzdolžno razdeljen z nosilnim notranjim kamnitim zidom, ki se je v nastavkih ohranil
in so ga strokovnjaki odkrili ob zadnjih stavbnih raziskavah poleti 2010. Kamniti zid je prostor
OF8.P01 delil v dva vzdolžna dela, dokumentiran je tudi na načrtih Tozd Projektive
Inženiring, Komunalno podjetje Piran, VII. 1969, risal Boris Kočevar, d.i.a., M: 1:100.

Arhitekturni posnetek pritličja objektov OF 8 in OF 6, Tozd Projektiva Inženiring, Komunalno podjetje Piran, VII.
1969, risal Boris Kočevar, d.i.a., M: 1:100. Na posnetku je dokumentiran kamniti zid, ki je prostor OF8.P01 delil v
dva vzdolžna dela. Vir: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, arhiv.

Arhitekturni posnetek pritličja objektov OF 8 in OF 6 iz leta 2010. ©360-ARHITEKTURNI POSNETKI
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Arhitekturni posnetek nadstropja objektov OF 8 in OF 6, Tozd Projektiva Inženiring, Komunalno podjetje Piran,
VII. 1969, risal Boris Kočevar, d.i.a., M: 1:100.
Vir: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, arhiv.

Arhitekturni posnetek nadstropja objektov OF 8 in OF 6 iz leta 2010. ©360-ARHITEKTURNI POSNETKI
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Arhitekturni posnetek severnih fasad OF 8 in OF 10, Tozd Projektiva Inženiring, Komunalno podjetje Piran, VII.
1969, risal Boris Kočevar, d.i.a., M: 1:100.
Vir: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, arhiv.

Arhitekturni posnetek severne fasade objekta OF 8 iz leta 2010. ©360-ARHITEKTURNI POSNETKI
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Arhitekturni posnetek zahodne fasade OF 8 in OF 6, Tozd Projektiva Inženiring, Komunalno podjetje Piran, VII.
1969, risal Boris Kočevar, d.i.a., M: 1:100.
Vir: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, arhiv.

Arhitekturni posnetek zahodne fasade objekta OF 8 in OF 6 iz leta 2010. ©360-ARHITEKTURNI POSNETKI
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Levo - arhitekturni posnetek vzhodne fasade OF 6, Tozd Projektiva Inženiring, Komunalno podjetje Piran, VII.
1969, risal Boris Kočevar, d.i.a., M: 1:100.
Vir: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, arhiv.
Desno - arhitekturni posnetek vzhodne fasade objekta OF 6 iz leta 2010. ©360-ARHITEKTURNI POSNETKI

Arhitekturni posnetek južne fasade OF 8, Tozd Projektiva Inženiring, Komunalno podjetje Piran, VII. 1969, risal
Boris Kočevar, d.i.a., M: 1:100.
Vir: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, arhiv.
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Arhitekturni posnetek južne fasade objekta OF 8 iz leta 2010. ©360-ARHITEKTURNI POSNETKI

Kratek opis ohranjenih vrednot spomenika na glavni (severni) fasadi objekta OF8:
- Enonadstropna fasada je zasnovana triosno.
- Talni zidec (cokel) poteka po vsej širini fasade v obliki obloge iz belega kamna.
- V vzhodni osi v pritličju tik nad coklom okno z rezanim kamnitim okenskim okvirjem iz
belega kamna.
- V srednji in zahodni osi pritličja sta vhodna portala s preprostim kamnitim štokanim
okvirjem iz belega kamna. Središčni portal je vodil v osrednji pritlični prostor objekta
OF 8, zahodni pa v ožji prostor (hodnik) objekta OF 8 s kamnitim stopniščem.
- V vseh treh oseh v nadstropju okna pokončno pravokotne oblike slonijo na kamnitih
profiliranih okenskih policah s po dvema volutastima konzolama. Kamnit okenski okvir
je ob straneh gladko oblikovan, pri vrhu pa se zaključi s profilirano preklado. Vsi
kamnoseški detajli so klesani iz belega kamna. Višina okenskih polic je usklajena z
linijo okenskih ter balkonske police palače Gravisi-Buttorai (objekta OF 10), katere
nerealizirano desno (zahodno) krilo predstavlja glavna fasada obravnavanega objekta
OF 8.
- Gotski relief z obrobo v obliki gotskega šiva starejšega izvora kot oblikovanje
okenskih in vhodnih odprtin glavne fasade. Na reliefu pravokotne oblike s šilastim
zgornjim zaključkom je klesan družinski grb s podobo zmaja in nad njim monogram
IHS. Relief morda izhaja iz morebitne starejše gotske stavbe na istem mestu
(predhodna faza objekta) ali je bil sekundarno vzidan v fasado in prinešen z druge
lokacije.
- Glavno fasado zaključuje profiliran konzolni podstrešni venec, oblikovan iz polne
opeke v renesančnem oziroma zgodnje baročnem slogu. Prvotno je bil najverjetneje
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prevlečen z ometom, ki je imitiral bel kamen. Dejstvo je potrebno upoštevati pri
ohranjanju in obnovi glavne ulične fasade objekta.
Stavbne raziskave poleti 2010 so z novimi odkritji odkrile pisan razvoj rasti obravnavanih
objektov skozi zgodovino, kar zgovorno priča raziskana zahodna fasada ter ohranjena
zahodna notranja obodna stena objekta OF 8. Na njej najdemo podatke, ki služijo kot osnova
za ohranjanje in rekonstrukcijo poškodovanih ali uničenih vrednot spomenika. Razmeroma
dolga fasada vzdolž stranske ulice, ki poteka pravokotno na ulico Osvobodilne fronte, je
zasnovana tripartitno in kaže nejasno situacijo v osrednjem delu, kjer se podstrešni venec ni
ohranil. Glede na rezultate raziskav in podatke ohranjenega stanja spomenika, s katerimi
razpolagamo, izvirne podobe tega dela spomenika ni mogoče natančno predvideti ali
rekonstruirati. Arhitekturni posnetek Tozd Projektive Inženiring iz leta 1969 (Komunalno
podjetje Piran, VII. 1969, risal Boris Kočevar, d.i.a., M: 1:100) dokumentira nadzidavo etaže
nad delno ohranjenim opečnim podstrešnim vencem, ki se do danes zaradi požara ni
ohranila in kaže na kasnejše spremembe tega dela objekta.

Foto: arhitekturni posnetek stranskih fasad objektov OF 8 in OF 6, Tozd Projektiva Inženiring, Komunalno podjetje
Piran, VII. 1969, risal Boris Kočevar, d.i.a., M: 1:100.
Vir: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, arhiv.

Kratek opis zahodne ulične fasade objekta OF 8 v območju spomenika:
- V pritličju so neenakomerno nanizana tri manjša okna v osrednjem delu fasade ter v
južnem delu fasade zazidan prehod.
- Na severnem delu fasade v nadstropju sta se le delno ohranila gladka dekorativna
pasova, ki sta skupaj z delno ohranjenim opečnim podstrešnim vencem horizontalno
členila fasadno površino. Po vsej verjetnosti sta pasova prvotno potekala kontinuirano
na glavno severno fasado, medtem ko poteka dekorativnih gladkih pasov na zahodni
fasadi na osnovi rezultatov stavbnih raziskav ni mogoče zagotovo rekonstruirati.
- V nadstropju osrednjega dela sta na mestu odkritih zazidanih odprtin starejših niš
vzidani sekundarni okenski odprtini.
- V nadstropju južnega dela zahodne fasade je v višini oken osrednjega dela ohranjeno
okno s kamnitim okvirjem, sestavljenim iz starejših spolij, ter zunanji del kamina, v
čigar spodnjem delu je zazidano okno.
- Južni del zahodne fasade obroblja v fragmentih ohranjen šivan rob, izdelan v ometu.
Podatek kaže na verjetnost, da je enak šivan rob obrobljal tudi severni del zahodne
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-

fasade in po vsej verjetnosti tudi severno (glavno ulično) fasado, ki je ob posegu
nedokumentirane faze obnove izgubila tudi vse ostale dekorativne členitve, ki so
zagotovo krasile izvirno podobo glavne fasade.
Južni in severni del zahodne fasade pri vrhu zaključuje dekorativni opečni podstrešni
venec. Identično oblikovan opečni venec se je ohranil na glavni fasadi.

Kratek opis notranje zahodne obodne stene prostora OF8.P.01 objekta OF 8:
- V pritličnem delu so ohranjene sekundarno vgrajene kamnite stopnice iz belega
istrskega kamna, ki predstavljajo kvalitetno vrednoto spomenika, in so vodile v prvo
nadstropje objekta.
- Vzdolž celotne zahodne stene so ohranjeni ostanki tramovnic stropa oziroma lesene
medetažne konstrukcije, ki je bila ob požaru popolnoma uničena. Avtentični ostanki
tramovnic so pomemben dokumentarni podatek za določitev etažne višine
nadstropja, ki ga je pri pripravi projektov za obnovo potrebno upoštevati.
- Na južnem delu zahodne obodne stene prostora OF8.P.01 je ohranjena sled
kaminske niše s sekundarno vzidanim in kasneje zazidanim manjšim oknom. Severno
od kaminske niše je ohranjena manjša zazidana niša s kamnitim okvirjem nepravilnih
oblik.
Kratek opis notranje južne obodne stene prostora OF8.P.01 objekta OF 8:
- Južno notranjo steno prostora OF8.P.01 lahko v grobem razdelimo v dva dela,
vzhodni in zahodni, ki ju deli porušena nosilna delilna stena (kamnit zid), ohranjena le
v nastavkih. Na vzhodnem delu sledimo mlajši zidavi od tiste na zahodnem delu
južne stene.
- Vzhodni del južne stene tvorita dve osi. V pritličju in nadstropju vzhodne osi sta
ohranjeni po eno okno, v pritličju zahodne osi vratna odprtina ter v nadstropju prehod
na balkon.
- Zahodni del južne stene je bil v pritličju s sekundarnim neustreznim funkcionalnim
prehodom v objekt OF 6, ki je močno poškodoval le delno ohranjeno izvirno odprtino
na tem mestu, razvrednoten.
- V nadstropju zahodnega dela južne stene je ohranjen prvotni prehod z leseno
preklado in zazidan starejši kamin ter mlajši na istem mestu.
Kratek opis južne dvoriščne fasade objekta OF 8:
- V pritličju dvoosne zasnove je v zahodni osi ohranjen portal s kamnitim okvirjem,
sestavljenim iz spolij ter okno s kamnitim okvirjem v vzhodni osi.
- V nadstropju zahodne osi je ohranjen kamnit balkon iz lokalnega sivega in belega
kamna, ki je bil vzidan naknadno v eni od stavbnih faz in po vsej verjetnosti prinešen
z druge neznane lokacije. V vzhodni osi nadstropja je ohranjeno okno enake oblike
kot v pritličju.
- Južna dvoriščna fasada je zaključena z napuščem iz kamnitih plošč, medtem ko
zahodni del fasade, kjer sledimo starejši zidavi, zaključuje opečni konzolni podstrešni
venec, ki se neprekinjeno nadaljuje z zahodne stranske fasade.
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Tloris objekta OF 6:
Tloris objekta OF 6 vključuje prostora OF6.P01 in OF6.P02. Tloris je nepravilne pravokotne,
trapezaste oblike, z objektom OF 8 se stika v širini zahodne polovice južne stene, kjer je
kasnejši prehod uničil prvotno odprtino.
Z oznako OF6.P03 je označeno zunanje dvorišče objekta OF 6, na katerem so ob vzhodni
obodni steni objekta OF 6 postavljene klesane kamnite stopnice iz sivega lokalnega kamna,
ki z dvoriščne strani vodijo v nadstropje objekta. Dvorišče predstavlja območje nepozidane
mestne površine.
Zahodna ulična fasada objekta je utrpela veliko sprememb in funkcionalnih prezidav.
Pritličje objekta je s kasnejšo funkcionalno predelno steno deljeno v dva prostora. V južnem
prostoru OF6.P.02 je na zahodni steni delno ohranjena niša za kurišče.
V nadstropni etaži sekundarna opečna stena deli objekt v dva prostora. Na zahodni steni
prostora OF6.N.01 je ohranjena zazidana polkrožna okenska niša, zazidano kamnito
pomivalno korito z izlivnikom za vodo ter mlajša okenska odprtina.
V prostoru OF6.N.02 je ohranjen zazidan kamin ter okno na zahodni steni in okno z rezanim
kamnitim okvirjem ter zazidana zidna niša na vzhodni steni.
Strešna konstrukcija, streha ter medetažna konstrukcija objekta OF 8 se zaradi uničenja v
požaru niso ohranili. Dvokapna streha z opečno kritino objekta OF 6 je nižja od neohranjene
strehe objekta OF 8, kar kaže na ločenost obravnavanih objektov v predhodnih fazah
stavbne rasti le-teh.

Osnovna fotodokumentacija stanja (objektov OF 6 in OF 8):

Severna stena, Foto: © Smiljan Simerl
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Zahodna stena, Foto: © Smiljan Simerl

Južna stena, Foto: © Smiljan Simerl
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Severna fasada OF 8, Foto: © Smiljan Simerl

Zahodna fasada OF 8, Foto: © Smiljan Simerl
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Zahodna fasada OF 6, Foto: © Smiljan Simerl

26

Vzhodna fasada OF 6, Foto: © Smiljan Simerl
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Južna fasada OF 8, Foto: © Smiljan Simerl
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01-6.9 Predhodne raziskave
Predhodne sondažne in restavratorske raziskave so na objektih Ulica OF 8 in OF 6 v sklopu
spomenika Koper - Palača Ulica OF 10 in 8, EŠD 1582, potekale poleti 2010 z namenom
pridobivanja podatkov za arhitekturni posnetek. Raziskave so prinesle nove ugotovitve,
dognanja in spoznanja o zgodovinskem razvoju obravnavanih objektov, arhitekturni rasti,
gradivih ter spremembah, ki so jih objektoma prinesla različna zgodovinska obdobja in
potrebe po funkcionalni rabi le-teh.
Novi podatki in ugotovitve raziskav so služili kot osnova za izdelavo konservatorskega
načrta. Poročilo o sondažnih raziskavah je v prilogi konservatorskega načrta, v mapi 4.

01-6.10 Manjkajoče informacije o spomeniku
Palača Gravisi-Buttorai še ni bila predmet umetnostno zgodovinske monografske strokovne
obdelave, zato so podatki o zgodovinskem razvoju stavbe in posegih vanjo le informativni in
skopi ter temeljijo na spoznanjih predhodnih raziskav in analize ohranjenega obstoječega
stanja spomenika na terenu.
Pokrajinski arhiv Koper hrani obsežen fond družine Gravisi. Med arhivskim gradivom so
zagotovo ohranjeni tudi dokumenti, na osnovi katerih bi bilo mogoče rekonstruirati
zgodovinski razvoj rasti objektov, lastništvo ter morda tudi projekte za načrtovane in delno
uresničene posege.
Poglobljeno raziskovanje ohranjenega arhivskega gradiva pomembne koprske plemiške
družine in palače Gravisi-Buttorai je nedvomno velik izziv strokovnjakom s področja
zgodovine, umetnostne zgodovine in konservatorstva.
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01-7

Družbeni pomen spomenika

01-7.1 Obrazložitev kulturnega pomena
Zgodovinski pomen
Umetnostno-arhitekturna dediščina, v sklop katere sodita tudi v konservatorskem načrtu
obravnavana objekta Ulica OF 8 in 6, je z zgodovinskega vidika pomembna kot eno od
bivališč znamenite koprske plemiške družina Gravisi.
V okviru zgodovinskega razvoja mesta palača pomembno sooblikuje socialno strukturo in
posledično oblikovanje osrednjega dela južne polovice starega mestnega jedra, kjer je
območje pomembnih palač s prostornimi vrtovi. S svojo zasnovo, podobo in zgradbo
prispeva k slikovitosti strukture mesta, stavbnega tkiva in zelenih površin mesta v bližini
osrednje točke mesta, torej glavnega Titovega trga.
Estetski pomen
Baročna palača s svojo celovito estetsko podobo iz druge polovice 17. stoletja v oblikovanju
dokončanega osrednjega dela in vzhodnega krila predstavlja pomembno arhitekturno in
ambientalno kvaliteto v prostoru. Bogati estetski detajli dokončanega dela glavne ulične
fasade (objekta OF 10), klesani iz belega kamna, ter ohranjena celovita zasnova
notranjščine palače, pričajo o gmotnem položaju lastnikov palače v drugi polovici 17. stoletja,
družine visokega meščanskega sloja, družine Gravisi.
Glavna (severna) ulična fasada obravnavanega objekta OF 8, ki se neprekinjeno nadaljuje v
liniji objekta OF 10, pripoveduje estetsko drugačno zgodbo, ki je pomembna predvsem z
vidika konservatorske stroke zaradi pričevalnosti o vseh spremembah in zgodovinski rasti
objektov OF 8 in 6 v povezavi s celotno zasnovo palače ( objekta OF 10) v okviru območja
spomenika.
V pričujočem konservatorskem načrtu obravnavana objekta OF 8 in 6 ostajata nemi priči
zgodbe nedokončanega zahodnega krila, ki nikoli ni bilo vključeno v celovito podobo baročne
palače, katere glavna fasada oblikuje dobršen del Ulice Osvobodilne fronte, nekdaj Ulice
velikih, prostornih vrtov (Via Degli Orti Grandi).
Z estetskega vidika obravnavani spomenik pomembno sooblikovanje ambient tega dela
mestne urbanistične zasnove.
Do danes je palača Gravisi-Buttorai kljub spremembam in posegom skozi zgodovino ohranila
bistvene poteze oblikovanja zunanjščine in notranjščine, zaradi česar ostaja pomembna
umetnostno arhitekturna celota ter z vidika nedokončanosti edinstvena zgovorna priča
koprske arhitekture višjega meščanskega sloja.

01-7.2 Obrazložitev razvojnega potenciala
Razvojni potencial obravnavanega objekta se skriva v dejstvu, da gre za spomenik lokalnega
pomena, ki predstavlja kvalitetno, na zunanjščini in notranjščini dobro ohranjeno meščansko
palačo iz druge polovice 17. stoletja, ki je bila dokončana v osrednjem delu in vzhodnem krilu
(Ulica OF 10). Objekta Ulica OF 8 in 6, ki sta predmet obdelave konservatorskega načrta,
predstavljata nerealizirano zahodno krilo zagotovo celostno zasnovane baročne palače.
Spomenik ima že vrsto let ustrezno vsebino, katere dobršen del je tudi kulturna
namembnost. Dokončani del celote palače (Ulica OF 10, ki obsega osrednji del in vzhodno
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krilo palače) je sedež Italijanske unije Koper - Capodistria, ki varovane vrednote spoštuje ter
z zavedanjem in ponosom nad podedovano kulturno dediščino tudi ohranja.
Razvojne smernice lahko iščemo v nadaljevanju kulturne dejavnosti v objektu in ustrezni
vključitvi obravnavanih objektov (Ulica OF 8 in 6) v celovito podobo spomenika, z estetskega
in vsebinskega vidika. Palača ima po več kot treh stoletjih priložnost končno vse svoje dele
povezati v enotno in celostno zgodbo ter podobo.

01-7.3 Obrazložitev vzgojnega pomena
Odločilnega pomena je osveščanje širše javnosti, da se mora obravnavani umetnostno
zgodovinski arhitekturni spomenik z ustreznim strokovnim pristopom ohraniti v vseh njegovih
delih, v neokrnjeni obliki in izvirnosti. Zaradi edinstvene podobe, ki jo na zanimiv in poučen
način predstavlja obravnavani nedokončani del palače, predstavlja ustrezna obnova nov izziv
in priložnost ohraniti in predstaviti zgodovinsko rast mesta ter njegovih posameznih delov
širši javnosti. Na ta način se ohranijo in predstavijo kulturne vrednote spomenika tudi širši
javnosti in poveča pričevalnost objekta. S tem se spodbuja konservatorsko in znanstveno
raziskovalno delo ter vzgojno-izobraževalna vrednost spomenika in promocijske možnosti letega.
Kot edinstven primer v dobršni meri celostno ohranjene stanovanjske meščanske palače,
objekt ni pričevalen le za strokovno javnost, ampak tudi za širšo publiko, če znamo sestavine
objekta ustrezno predstaviti, interpretirati ter nanje opozoriti na zanimiv in privlačen način.
Poleg odraslih je pomembno predvsem osveščanje otrok ter mladine v smislu spoštovanja
historične arhitekture, ohranjene iz preteklosti in njene pričevalnosti, saj kot taka zgovorno
priča o načinu življenja višjega sloja meščanov v Kopru in širšem beneško vplivanem
kulturnem prostoru.

01-7.6 Družbeni pomen spomenika (sinteza vseh pomenov)
Palača predstavlja eno izmed pomembnejših in prepoznavnih baročnih arhitektur Kopra
visokega meščanskega družbenega sloja iz druge polovice 17. stoletja. Zaradi svoje
nedokončanosti ostaja edinstven primer in zgovoren dokument zgodovinskega razvoja ter
arhitekturne rasti celote ter tega dela starega mestnega jedra.
Pomembna je prepoznavna arhitekturna zasnova, katere del predstavljata obravnavana
objekta, uporaba za čas nastanka in kulturnega miljeja značilnih gradiv in materialov, ki
skupaj s posameznimi sestavinami predstavljajo značilen in kvaliteten arhitekturni primer
koprske meščanske palače ter slikovito podobo njene zgodovinske rasti.
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01-7.6 Stopnja družbenega pomena
sestavine spomenika izjemnega
pomena sestavine, ki jih ohranjamo,
možni posegi ki ohranjajo vrednost
sestavine spomenika velikega
pomena
delno razvrednotene sestavine, možna
popravila, ki ohranjajo oz. vračajo
vrednost
sestavine spomenika srednjega
pomena razvrednotene sestavine
dediščine, možne spremembe in posegi,
ki vračajo vrednost
sestavine spomenika majhnega
pomena manj vredne sestavine
dediščine, možne spremembe in
povečanje pomena
sestavine spomenika brez pomena
minimalno ohranjena pričevalnost,
možne spremembe in predelave
moteče sestavine neustrezne in
nekakovostne sestavine, nujne
odstranitve

Legenda:

Tloris pritličja

Tloris nadstropja
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Severna fasada

Zahodna fasada

Vzhodna fasada

Južna fasada
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01-8

Ranljivost in ogroženost spomenika

01-8.1 Splošna ocena ranljivosti spomenika
Okoljski vplivi:
estetski pomen obravnavanih objektov Ulica OF 8 in 6, parc. št. 678 k.o. Koper, ogrožajo
zaradi nezadostne zaščite obstoječega stanja vplivi kislega dežja in onesnaženega zraka,
neugodni vremenski vplivi (izmenjava pripekajočega sonca poleti in ostre burje pozimi),
škodljivo (erozijsko) delovanje morske soli v zraku na vse arhitekturne površine, predvsem
na kamnite elemente arhitekture, ter poškodbe objekta zaradi požara.
Neusklajena raba:
družbeni pomen stavbe lahko ogrozi morebitna neustrezna nova namembnost in posledično
neustrezni posegi ter pristop obnove spomenika, ki lahko povzročijo izgubo le delno
ohranjenih avtentičnih gradiv (ranljivost znanstvenega pomena stavbe), prav tako tudi
neustrezno projektiranje in nezadostno upoštevanje spomenika kot arhitekturne celote
(ranljivost estetskega, zgodovinskega pomena).
Naravne in druge nesreče:
nevarnost požara, ki je obravnavani objekt Ulica OF 8 že močno prizadel in v dobršni meri
dokončno uničil, zato je izjemnega pomena objekt protipožarno zavarovati, saj je škoda v
primeru požara v kulturni dediščini nepovratna; potres.
Dotrajanost ohranjenih materialov in konstrukcij bi utegnila ogroziti temelje objektov.

01-8.2 Ocena ogroženosti spomenika
Z vidika ogroženosti je odločitev za ohranitev in obnovo nedokončanega dela palače
upravičena in gospodarna odločitev lastnika, saj je ta del spomenika zaradi poškodb, ki so
posledica požara in nerednega vzdrževanja objektov, najbolj izpostavljen škodljivim
vremenskim vplivom in nadaljnjemu propadu avtentičnih gradiv, ki imajo najvišjo
pričevalnost.
Sekundarno stavbno pohištvo je neustrezno oblikovano tudi iz estetskega vidika, kar
negativno vpliva na estetski pomen celote (ogroženost estetskega pomena spomenika).
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IZVEDBENI DEL
01-9

Usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika

01-9.1 Splošne usmeritve
Vsi posegi v spomenike, ki spreminjajo njihov značaj in lastnosti, zaradi katerih je bila enota
evidentirana kot spomenik, so podrejeni nadzoru pristojne območne enote Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije. Za posege v objekte je potrebno predhodno pridobiti kulturno
varstvene pogoje in na osnovi projektne dokumentacije kulturno varstveno soglasje pristojne
območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Vsi posegi so omejeni na ohranitev celovitosti spomenika v svojem prostoru ter na ohranitev
kulturnega pomena le-tega. Načrtovani morajo biti skrbno, z uporabo avtentičnih gradiv in
tradicionalnih tehnologij. Posegi naj se usmerjajo v vzdrževanje in popravila ter manj v
obnovitvena dela. V primeru obnovitvenih posegov ali sanacij morajo biti postopki in
tehnologije izvedeni na način, da jih je brez poškodovanja pristnega gradiva mogoče
zamenjati z novimi (načelo reverzibilnosti).
Prav tako morajo biti vsi novi dodatki (novo oblikovanje) izvedeni na način, ki upošteva
načelo reverzibilnosti in jih je brez poškodovanja pristnega gradiva mogoče zamenjati z
novimi (že v zadnjem odstavku, glej zgoraj)
Pri vseh posegih obnove spomenika se uporabi kvalitetne materiale, primerne za historično
arhitekturo.
Projektant naj se usmeri v diskretno rešitev za ohranitev mestnega ambienta kot celote in
upošteva simetrijo z dokončanim osrednjim delom in vzhodnim krilom palače (objekt OF 10)
ter na ta način ustvari dialog med ohranjenimi deli spomenika in njegovimi vrednotami ter
novim oblikovanjem. Obnova naj upošteva celostno zasnovo in razporeditev prostorov
palače ter simetrijo, izhajajoč iz postavke, da je objekt OF 8 zahodno krilo palače GravisiButtorai, ki ni bilo nikoli realizirano, zagotovo pa načrtovano.
Palača Ulica OF 8 in 10 v Kopru je razglašena za spomenik lokalnega pomena in vpisana v
Register kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod evidenčno številko
1582. Za obravnavani spomenik velja varstveni režim, ki določa (vir: Strokovne osnove za
razglasitev posameznih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper, Medobčinski
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, 1993):
-

Spomenik varujemo v avtentični pričevalnosti, kar pomeni varovanje celotne
zunanjščine in ohranjenih elementov notranjščine.
Vsi posegi v spomenik morajo zagotoviti njegov nadaljnji obstoj in ohranjanje
njegovih spomeniških lastnosti.

V elaboratu Strokovne podlage o spremembah in dopolnitvah prostorsko-ureditvenih pogojev
za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (O/II3131-09 z dne 18.12.2009, ZVKDS, OE Piran, Piran december 2009), ki so na osnovi 4.
člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v
prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem, (Uradni list RS, št.
65/2010) sestavni del tega odloka, smernice določajo naslednje:
-

Stavbo je potrebno ohranjati in vzdrževati vključno z vsemi historičnimi slogovnimi
arhitekturnimi elementi. Ohranjanje osnovne tlorisne, etažne in prostorske
zasnove objekta ter fasadne razporeditve. Oblikovno in materialno neustrezne
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-

-

dodane elemente zamenjati z lokalno tipologijo. V primeru temeljitejših
obnovitvenih, gradbenih in sanacijskih posegov ter predelav, je potrebno izdelati
konservatorski načrt. V primeru temeljitejših obnovitvenih, gradbenih in
sanacijskih posegov ter predelav so obvezne raziskave tako na zunanjosti kot v
notranjosti.
Dovoljeni so gradbeni posegi rekonstrukcije, katerih namen je sanacija in
izboljšanje obstoječega stanja konstrukcijskih sklopov objekta, ohranitev kulturnih
vrednot stavbe, restavriranje kamnoseško izdelanih kamnitih arhitekturnih
elementov, restavriranje in rekonstrukcija lesenih oblikovanih arhitekturnih in
konstrukcijskih elementov. Stavbno pohištvo je potrebno obnoviti: restavrirati ali
rekonstruirati po ohranjenih elementih oziroma po primerljivih ohranjenih primerih.
Na podlagi raziskav ohranjenih sledov ometov je potrebno izdelati nove omete, ki
so značilni za stilno obdobje objekta in primerni za historično arhitekturo.
Nadzidava, dozidava, rušitev in nova gradnja ni dovoljena.

01-9.2 Usmeritve za ohranitev varovanih vrednot
Usmeritve za ohranitev varovanih vrednot so povzete in smiselno prilagojene ter dopolnjene
iz kulturno varstvenih pogojev št. P/V-2292/1-09, z dne 21.10.2009, ki jih je izdal pristojni
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran. Usmeritve za
ohranitev varovanih vrednot upoštevajo ugotovitve ter nova dognanja o spomeniku,
pridobljena na osnovi predhodno izvedenih sondažnih stavbnih raziskav in priprave
konservatorskega načrta:
objekt OF 8:
- ohranjajo se vse obodne stene objekta na ulici OF 8;
- pri obnovi obodnih sten objekta OF 8 je treba upoštevati prvotne višinske gabarite, ki
so določeni z ohranjenim opečnim konzolnim podstrešnim vencem;
- ohranjen opečni konzolni podstrešni venec na objektu OF 8 se ohrani in prezentira na
mestu. Prvotno je bil po vsej verjetnosti prekrit z apnenim ometom, ki imitira bel
kamen, zato je ta način prezentacije najustreznejši: opečni venec je potrebno na
mestih poškodb restavrirati in nato prekriti z ustreznim apnenim ometom. Na glavni
(severni) ulični fasadi je opečni konzolni venec ohranjen v celotni širini fasade in
določa zaključek fasadne površine. Na zahodni stranski ulični fasadi je opečni
konzolni venec prekinjen v osrednjem delu, kjer je bila po dokumentiranem stanju iz
leta 1969 fasada nadzidana, vendar se do danes zaradi poškodb objekta in njegovih
obodnih zidov ni ohranila. Opečni konzolni venec, ki določa višinski gabarit objekta,
je ohranjen tudi na južni fasadi objekta, kjer se le-ta stika z objektom OF 6, vendar le
v zahodni polovici, ki sovpada s širino objekta OF 6;
- glavna severna ulična fasada: restavriranje in prezentacija vseh oblikovanih
arhitekturnih detajlov: vsi kamniti arhitekturni elementi (cokel iz belega kamna, vsi
okenski in vratni okvirji, okenske police, preklade in grb, podstrešni opečni venec);
- ometi: vsi ometi apneni, rekonstrukcija, ustrezni za obnovo spomenikov
poznorenesančnega oziroma zgodnjebaročnega sloga;
- ohrani in prezentira se vso ohranjeno profilacijo na obodnih stenah: predhodne
stavbne raziskave so pokazale sledi dveh horizontalnih gladkih pasov na severnem
delu zahodne stranske ulične fasade, ohranjenih le delno. Na jugozahodnem robu
objekta, kjer se le-ta stika z objektom OF 6, je le delno ohranjen šivan rob, izdelan v
ometu. Podatki, pridobljeni na osnovi predhodnih stavbnih raziskav, lahko nudijo
osnovo za morebitno rekonstrukcijo horizontalne ter vertikalne členitve fasad objekta.
- podstrešje rekonstruirane stavbe je možno preurediti v mansardno nadstropje. To je
mogoče izvesti s ponovno vzpostavitvijo mansardnega nastavka nad osrednjim
delom zahodne fasade, ki posledično pogojuje tudi oblikovanje strehe
rekonstruiranega objekta;
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- strešni naklon rekonstruirane stavbe mora biti od 18° do 22°, streha mora biti krita z
opečnimi korci ter oblikovana v skladu z lokalno tradicijo;
- notranje konstrukcije novega objekta so lahko vezane na ohranjene obodne stene na
ulici OF 8 in so lahko lesene, kovinske ali armirano betonske;
- višina nove etažne konstrukcije je določena z linijo ohranjenih ostankov tramovnic
oziroma lesene medetažne konstrukcije na notranji strani zahodne stene objekta
(prostor OF8.P.01);
- vse obstoječe odprtine na fasadah in na notranjih obodnih stenah se ohranijo, vsi
kamniti okenski in vratni okvirji ter kamnite police in stopnice v notranjščini objekta se
restavrirajo in ustrezno prezentirajo;
- stopnice iz belega kamna v prostoru OF8.P.01 se ohranijo, restavrirajo in ustrezno
prezentirajo z možnostjo premestitve na ustreznejše mesto glede na novo
razporeditev in uporabo prostorov znotraj objekta;
- na zahodni stranski ulični fasadi se prezentira kamin na južnem delu fasade;
- objekt OF 8 je mogoče v pritličju povezati z osrednjim delom palače (objekt OF 10),
vendar je treba pred vzpostavitvijo povezave zahodno obodno steno objekta OF 10
raziskati;
- stavbno pohištvo je potrebno izvesti v masivnem lesu in oblikovati v skladu z lokalno
tradicijo mesta na osnovi podobnih primerov arhitekture.

objekt OF 6:
- objekt na ulici OF 6 se ohrani v celoti, vsi obodni zidovi in ohranjene medetažne ter
strešna konstrukcija;
- dvorišče OF6.P.03 se ohrani nepozidano, kamnit balkon se ohrani in restavrira, vsi
kamniti okenski in vratni okvirji ter kamnite police dvoriščnih fasad obeh objektov (OF
8 in 6) se restavrirajo in ustrezno prezentirajo. Nekvalitetne mlajše funkcionalne
odprtine, označene na označbah stopenj kulturnega pomena spomenika (glej
poglavje 01-7.6: Stopnja družbenega pomena), se lahko ukine ali nadomesti z novimi
ustreznimi odprtinami, usklajenimi z lokalno tradicijo, glede na novo razporeditev in
uporabo prostorov. Kamnite klesane stopnice ob zunanji vzhodni steni objekta OF 6
se ohrani, restavrira in prezentira na obstoječi lokaciji;
- odprtine in najdbe znotraj pritličnih in nadstropnih prostorov objekta se ohrani in
ustrezno prezentira.
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01-10
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