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KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEGI 
na rimskem zidu na Mirju v Ljubljani

Med avgustom in novembrom 2021 so bila 
na rimskem zidu na Mirju izvedena nujna 
konservatorsko-restavratorska dela. Obravnavani 
odsek zidu, natančneje med prehodom s 
polkrožnimi stopnicami in zazidanim prehodom 
z obrambnim stolpom, je bil del južnega 
obrambnega zidu antične Emone. Današnjo 
podobo zidu je zasnoval arhitekt Plečnik, ki je 
poleg rekonstrukcije zidu uredil tudi park in 
zelene površine ob zidu. Zid je na obodih grajen 
iz večjih obdelanih kamnov različnega izvora. V 
notranjosti zidu je polnilo, sestavljeno iz apna, 
peska in kamnov različne velikosti. Pokriva ga 
ločno napeta betonska kapa, ki je preraščena s 
travnato rušo.  

Že ob načrtovanju posega, je bilo lokalno opaziti 
večje poškodbe, ki so ogrožale stabilnost zidu, 
in sicer podiranje, posedanje, deformacije in 
odstopanja gradnikov. Močno je bila dotrajana 
tudi malta na stikih med elementi. V ta namen 
je bila, v primeru morebitnih porušitev zidu, 
izvedena natančna grafična dokumentacija z 
označbami posameznih elementov zidu. Pred 
izvedbo posegov je bilo izvedenih več sondažnih 
raziskav, ki so dale še natančnejše podatke o 
stanju posameznih delov zidu. Slabo stanje malte 
v notranjosti zidu je bilo ugotovljeno tudi tekom 
izvedbe posegov ob demontažah elementov.  

Metodologijo sanacije nestabilnih delov zidu 
se je določilo s posvetovanjem s strokovno 
delovno skupino. Najprej je bilo na zidu izvedeno 
odstranjevanje nečistoč in oblog z vodno paro. 
Vegetacijo, ki je izraščala iz poškodb na zidu, 
se je odstranilo mehansko. Prav tako, je bila 
mehansko odstranjena tudi dotrajana malta na 
stikih. Ogrožene dele zidu se je začasno utrdilo 
z lesenimi opornimi konstrukcijami. Nestabilne 
gradnike se je postopoma demontiralo in 
nato postopoma vračalo nazaj na svoje mesto. 
Lokalno je bilo zaradi obsega dotrajanosti dela 
zidu potrebno gradnike demontirati v večjem 
obsegu. Pred vračanjem nazaj na prvotne pozicije, 
se je notranje dele zidu in ležišča utrdilo. Kot 
del končne prezentacije je bila izvedena tudi 
rekonstrukcija fug med klesanci po vzoru 
ohranjenega originala. To smo dosegli z uporabo 
ustreznega agregata in površinske obdelave.

Kot zanimivost je potrebno omeniti, da so 
bili med sondažnimi raziskavami temelja v 
nasutju odkriti fragmenti antičnih poslikav. 
Ti so trenutno v hrambi in obdelavi na 
Restavratorskem centru ZVKDS.
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Slika 1: Stanje zidu pred posegi. 
(foto: Špela Govže)

Slika 2: Stanje med posegi. (foto: Nina Žbona) Slika 3: Odkriti fragmenti fresk. (foto: Saša Stržinar Sterle)

Slika 4: Postopek rekonstruiranja podrtih delov zidu. (foto: Saša Stržinar Sterle) Slika 5: Stanje med posegi. (foto: Evgen Pezdirc)

Slika 6: Stanje ob izveden monitoringu, marec 2022. 


