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Konservatorski načrt za stolpnico Trg republike 2 se izvaja fazno. V tokratni prvi fazi, se v 
izvedbenem delu obravnava le sestavine, za katere je investitor pridobil kulturnovarstvene 
pogoje: sanacija obstoječega stavbnega pohištva in kovinske nosilne konstrukcije konzol v 
delu pisarniških prostorov pritličja in mezzanina, sanacija betonskih korit ter sanacija toplotne 
izolacije talne plošče v mezzaninu.  
 
Za ostale posege, ki se bodo izvajali v prihodnosti, se bo sproti, pred izdelavo projektne 
dokumentacije, fazno izdelovalo izvedbeni del konservatorskega načrta. 
 
Oznake posameznih elementov v tem konservatorskem načrtu so povzete po shemah tlorisa 
in pritličja (Unisoft trade d.o.o., oktober 2013). Sheme so priložene kot priloga 4 v mapi 4 
tega konservatorskega načrta. 
 
Oznaka prostora ali elementa: zasteklitev in kovinska nosilna konstrukcija 
 belega salona v mezzaninu (B1, B2, B3, B4) 
 
Opis: 
 
Gre za zasteklitev prostorov v mezzaninu, ki 
gledajo proti severu – stavbi Maximarketa. 
Zasteklitev je za cca 70 cm pomaknjena 
izven osnovnega volumna. Zgornji del in 
stranice zasteklitve so poševno naslanjajo na 
kamnito fasadno oblogo. Členjena je z 
varjenimi železnimi profili, vpetimi v kovinsko 
konstrukcijo. Spodnji del se naslanja na 
železni profil, ki je od osnovnega volumna 
odmaknjen preko konzol. Zasteklitev ima 
nekatere slabo zasnovane detajle kovinske 
konstrukcije, zaradi katerih prihaja do 
rjavenja. 
 
Detajlni izris obstoječega stanja je sestavni 
del PZI projekta, katerega sestavni del je tudi 
ta konservatorski načrt ((Unisoft trade d.o.o., 
Mojca Ačkun Andrič, 60/2013, december 
2013). 

 

 
tloris mezzanina 

 

      
Pogled na zasteklitev 
 

02-2 Preglednica  sestavin dediščine 
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Levo: Spodnji notranji rob zasteklitve. Vidne posledice kondenzne vlage, ki se nabira na železni 
konstrukciji. 
Desno: Neustrezen detajl (odkap) previsa v gornjem delu zasteklitve. (foto: Mojca Ačkun Andrič) 
 

    
Levo: Stik zasteklitve z nosilno konzolno konstrukcijo brez ustreznega odkapa.  
Desno: Posledice prekomerne vlage. (foto: Mojca Ačkun Andrič) 
 

   
Levo: Na izpostavljenih delih se pojavlja rja na varjenih stikih in horizontalnih površinah. 
Desno: Neustrezno zapiranje sicer vidne konzolne kovinske nosilne konstrukcije z lesom. 
 
 
Stopnja kulturnega pomena:  Sestavina izjemnega pomena 
 
 
Ogroženost:  
   
Zaradi prekomerne vlage sta ogrožena kovinska konstrukcija zasteklitve in konzolna nosilna kovinska 
konstrukcija. Na zunanji strani zaradi meteorne vlage, ki zaradi neustreznih detajlov (predvsem 



Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt, Vid Klančar s.p. 
w w w . r e s t a v r a t o r s t v o - s e n t j o s t . s i  

 

Konservatorski načrt, Trg republike 2, MAPA 2 -1. faza  stran 4 od 16 strani 

 

odkapa) zateka po stikih kovinske konstrukcije. Na notranji strani je zaradi neustreznih konstrukcijskih 
detajlov problematična kondenzna vlaga na mestih toplotnih mostov. Ti so praktično po vsej površini 
kovinske konstrukcije, ki je zasnovana brez izolacije  
 
V nekaterih primerih (na mestih stikov) rjavenje že povzroča konstrukcijske poškodbe v obliki 
odstopanja pokrivnih letev, drugod pa gre zaenkrat le za površinsko rjavenje.  
 
Usmeritve:  
 
Sanacija zasteklitev naj se izvaja temeljito in na način, da se v čim večji možni meri prepreči nadaljnje 
nastajanje poškodb zaradi kondenzne vlage in neustreznih originalnih detajlov. Po obodu okenskih 
elementov naj se demontira fasadne kamnite plošče, kar bo omogočalo, da se sanacija začne na stiku 
okenske konstrukcija s podkonstrukcijo.  
 
Kovinska konstrukcija se po potrebi odstrani in nadomesti z novo (glej PZI za posamezne elemente). 
Iz originalnih kovinskih elementov, ki se jih ohranja (npr. špaleta), se odstrani oslabljena originalna 
barvna plast in rja. Izvede se protikorozijska zaščita in ponovno barvanje. Zaprti kovinski profili se 
zaradi boljše toplotne izolativnosti napolnijo z ekspandirano poliuretansko peno.  
 
Finalni sloj vseh vidnih konstrukcij mora biti izveden v barvnem tonu SIGMA_NCS – S 6030 
R10B! 
 
Detajlnejši popis in izrisi obstoječega ter novega stanja se nahajajo v PZI dokumentaciji (Unisoft trade 
d.o.o., Mojca Ačkun Andrič, 60/2013, december 2013). Načrt se nahaja v PZI dokumentaciji, katere 
sestavni del je tudi ta konservatorski načrt.  
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Oznaka prostora ali elementa: A=, D=,H=, I= J - zasteklitve s kovinskimi okviri  
 
Opis: 
 
Zasteklitve so narejene s pomočjo kovinske 
konstrukcije (špalete, členitve). Okenska 
špaleta je iz jeklene pločevine, debeline 6 
mm, ki je privijačena na fasadno, prav tako 
kovinsko podkonstrukcijo. Stekla so na 
špaleto pritrjena s pomočjo kovinskih L 
profilov ali ploščate prečke.  
 
Uporabljena je termopanska (dvojna) 
zasteklitev in enojna zasteklitev - kaljeno 
steklo. Slednje se je uporabljalo v primerih, 
ko zaradi komplicirane oblike oken ni bila 
možna uporaba termopana (tip G), ali pa, ko 
je bilo zaradi velike površine posamezne 
zasteklitve le to potrebno deliti (tip A). 
Uporaba enoslojne zasteklitve je verjetno 
tudi posledica arhitektove želje, da bi 
pritlična okna predstavljala čim manjšo 
vizualno mejo med notranjim in zunanjim 
prostorom. 
 
V primeru zasteklitve tipa A gre za velike 
površine, katerih stranska robova sta ločno 
zaokrožena. Ker gre za površino, preveliko  
za eno steklo, je zasteklitev sestavljena iz 
osmih kosov enoslojnega, kaljenega stekla. 
Kosi stekla so spojeni z nerjavečimi spojnimi 
elementi in na stikih zatesnjeni s prozorno 
tesnilno maso. Zaradi boljše horizontalne 
stabilnosti so na stekla po vertikalnih 
delitvah, na notranji strani, pravokotno 
pritrjena stekla kot stabilizatorji, v širini 
špalete. 
Zasteklitve tipa H so pravokotnega rastra in v 
ravnini fasade. Steklena površina je po 
vertikali deljena s kovinskim profilom. 
Zasteklitve tipa D so v tlorisu hkrati z zidom 
zalomljena izven ravnine fasade. Del 
zasteklitev sega čez dve etaži (pritličje in 
mezzanin). 
Pri zasteklitvi tipa J gre za majhna okna 
stopniščnih stolpičev, pri zasteklitvi tipa I, pa 
za manjša, nedeljena okna na terasi 
mezzanina (proti stolpnici). 
 
Del zasteklitev v mezzaninu (v shemi 
označene z *) je bilo v preteklosti že 
saniranih z namestitvijo novih termopanskih 
zasteklitev in okvirov. Toplotna prevodnost 
zasteklitve in okvira je bila izboljšana. Z 
vidika toplotne prevodnosti pa je še vedno 
ostal problematičen nezatesnjen stik z 
nosilno konstrukcijo. 

 

 
tloris pritličja 

 

 
tloris mezzanina 

(zeleno označena mesta, ker so bile originalne 
zasteklitve že nadomeščene z novimi) 
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Primera okenske zasteklitve tipa A. Desno vidna neustrezna izvedba zastiranja na notranji strani. 
 

   
Levo: Detajl spajanja kosov enoslojnega stekla.  
Desno: Primer zasteklitve H na terasi mezzanina. 
 

 
Primer zasteklitve H (mezzanin). 
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Primeri zasteklitev tipa D (levo), J (sredi) in I (desno). 
 
 
Stopnja kulturnega pomena: Sestavine izjemnega pomena. 
 
 
Ogroženost:  
V materialnem smislu so ogroženi kovinski elementi zasteklitev. Na njih zaradi nerešenih toplotnih 
mostov ponekod nastaja kondenzna vlaga, ki mestoma že povzroča luščenje barve in rjavenje 
konstrukcije. Določeno mero ogroženosti predstavljajo  tudi nekateri posegi, ki izničujejo arhitektov 
koncept konstruiranja oken, ki se odraža v tipskih detajlih (npr. detajl vertikalnih delitev zasteklitev 
brez 'utora', izvedenih z novimi termopanskimi zasteklitvami v mezzaninu, ki se vizualno razlikuje od 
ravnikarjevega detajla 'k'), katere se je smiselno uporabljalo pri posameznih oknih (glej prilogo – 
Arhivska tehnična dokumentacija). Prav tako je problematično dodajanje novih elementov, ki pregrobo 
posegajo v zasteklitve (senčenje, zastirni paravani,C). 
 
 
Usmeritve:  
Sanacija posameznih zasteklitev naj se izvaja temeljito in na način, da se v čim večji možni meri 
prepreči nadaljnje nastajanje poškodb zaradi kondenzne vlage in funkcionalno gledano neustreznih 
originalnih detajlov. Po obodu okenskih elementov naj se demontira fasadne kamnite plošče, kar bo 
omogočalo, da se sanacija začne na stiku okenske konstrukcija s podkonstrukcijo. Po potrebi naj se 
začasno odstranijo tudi okenske kamnite špalete (pri nekaterih oknih tipa A), police, maske 
radiatorjev, stekla, pritrdilni elementi, C 
 
Kovinska konstrukcija se po potrebi odstrani in nadomesti z novo (glej PZI za posamezne elemente). 
Iz originalnih kovinskih elementov, ki se jih ohranja (npr. špaleta), se odstrani oslabljena originalna 
barvna plast in rja. Izvede se protikorozijska zaščita in ponovno barvanje. 
Na nekaterih oknih tipa A (proti jugu) so bila na notranji strani naknadno pritrjena senčila (screen 
zavese). V primeru sanacije oken se senčila odstranijo, senčenje pa se uredi v notranjem prostoru s 
pomočjo senčil v sklopu notranje opreme in v obsegu, kolikor je to res potrebno. 
Okna v mezzaninu, ki so bila v preteklosti že sanirana (v shemi oken označena z *) se zamenja z 
novimi, z ustreznejšimi detajli in učinkovitejše rešenimi toplotnimi izgubami (glej PZI projekt). 
 
V primeru novih elementov (profilov), se le te izdela na način, da nova vizualna podoba čim bolj 
ustreza originalu. Detajlnejši izris obstoječega in novega stanja ter popis se nahajajo v PZI 
dokumentaciji (Unisoft trade d.o.o., Mojca Ačkun Andrič, 60/2013, december 2013), katere 
sestavni del je tudi ta konservatorski načrt.  
V primeru zamenjave kovinskih elementov ali obnove obstoječih, mora biti finalni sloj vidne 
kovinske izveden v barvnem tonu SIGMA_NCS – S 6030 R10B. 
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Oznaka prostora ali elementa: G1 - okna v pasaži 
 
Opis: 
 
Pritlična okna ob pasaži so zasnovani kot 
lahki stekleni volumni, ki za cca 30 cm 
segajo izven ravnine kamnite fasade. Del, ki 
sega izven fasade je brez okvira. Namesto 
nosilnega okvira, so posamezni kosi 
kaljenega enoslojnega stekla povezani z 
nerjavečimi steklenimi spojkami in stikovani 
na rob. Celotno okno je vpeto v kovinsko 
špaleto, od katere je viden samo rob. Ostala 
konstrukcija špalete je skrita pod fasadno 
kamnito oblogo. 
  
V preteklosti je bil z notranje strani na 
približno 2/3 višine v okensko špaleto 
vgrajen paravan iz kaljenega enoslojnega 
matiranega stekla, ki preprečuje pogled v 
notranjost. S tem je bila izničena ideja 
arhitekta, da za obliko okna notranji prostor 
navidezno razširi v pasažo. 

 

 
tloris pritličja 

 

   
Levo: Okna, segajoča izven ravnine fasade. 
Desno: Okna, s komaj vidno kovinsko špaleto in motečim matiranim paravanom v notranjosti. 
 
 
 
Stopnja kulturnega pomena: Sestavina izjemnega pomena. 
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Ogroženost:  
 
V materialnem smislu je ogrožena kovinska konstrukcija špalete in podkonstrukcija vpetja. Ta zaradi 
nerešenega toplotnega mostu nastaja na delu kovinskih elementov, polzi navzdol in ponekod že 
povzroča luščenje barve in rjavenje konstrukcije. Določeno mero ogroženosti predstavljajo  tudi 
posegi, ki izničujejo arhitektovo idejo o 'lahkem' oknu, ki notranji prostor navidezno prepušča v 
zunanjega. Tako so bili v notranjosti nameščeni paravani, ki zastirajo pogled v notranjost.    
  
 
Usmeritve:  
 
Kakršnikoli posegi morajo ohraniti podobo okna. Stekla morajo ostati enakih dimenzij, enoslojna, 
spojke stekel identične originalnim. Stiki oken morajo biti tesnjeni s prozorno tesnilno maso. Enak 
mora ostati detajl odkapa in vidni del kovinskega okvira okenske špalete. 
 
Morebitne spremembe, predvsem v smislu izboljšanja toplotne učinkovitosti se morajo izvajati v smislu 
zmanjšanja toplotnih izgub na stikih v območju špalet in stika z nosilnim zidom. Vse spremembe se 
morajo izvajati za fasadno oblogo. 
 
V primeru zamenjave kovinskih elementov ali obnove obstoječih, mora biti finalni sloj vidne 
kovinske izveden v barvnem tonu SIGMA_NCS – S 6030 R10B! 
 
Detajlnejši izris obstoječega in novega stanja ter popis se nahajajo v PZI dokumentaciji 
(Unisoft trade d.o.o., Mojca Ačkun Andrič, 60/2013, december 2013), katere sestavni del je tudi 
ta konservatorski načrt.  

 
 
 
 
Oznaka prostora ali elementa: F1, D2.1a, D1.1a - predelana intervencijska pritlična vrata  
 
Opis: 
 
Gre za vrata, ki so bila narejena naknadno s 
predelavo originalnih oken. V vseh primerih 
gre za neustrezen pristop, saj so vstavljena 
vrata narejena iz vizualno izstopajočih 
profilov, svetle barve (aluminijast profil). 
Poraja se tudi vprašanje upravičenosti oz. 
nujnosti posegov in možnosti iskanja 
ustreznejših rešitev (vrata na drugih 
lokacijah) z manj negativnih učinkov. 

 

 
tloris pritličja 

 

D2.1a 

F1 

D1.1a 



Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt, Vid Klančar s.p. 
w w w . r e s t a v r a t o r s t v o - s e n t j o s t . s i  

 

Konservatorski načrt, Trg republike 2, MAPA 2 -1. faza  stran 10 od 16 strani 

 

       
Vrata D2.1a (levo), F1 (sredi) in D1.1a (desno). 
 
 
Stopnja kulturnega pomena: Moteče sestavine. 
 
 
Ogroženost:  
 
Celotna okna oz. njihovi ohranjeni originalni elementi so materialno ogroženi zaradi toplotnih mostov 
na kovinskih elementih. Nastala kondenzna vlaga deluje škodljivo (rjavenje, odstopanje barve). 
Likovno gledano predstavljajo grožnjo morebitni nadaljnji neustrezni posegi. 
  
 
Usmeritve:  
 
Posegi morajo težiti k povrnitvi prvotnega stanja v čim večji možni meri.  
 
Za splošne usmeritve, ki zadevajo ohranjene originalne elemente, naj se upošteva usmeritve za 
elemente D2.1 in D1.1.  
 
Intervencijska vrata naj se zamenja. Nova naj bodo predelana na način, da bodo profili čim manj vidni, 
barvani pa v enakem tonu, kot originalna kovinska konstrukcija (SIGMA_NCS – S 6030 R10B). Kolikor 
se da, naj bodo detajli vrat enaki originalnim (nasadila, pripira,C). 
 
Preveri naj se možnost ukinitve intervencijskih vrat in posledično povrnitev v prvotno stanje. 
 
Detajlnejši izris obstoječega in novega stanja ter popis se nahajajo v PZI dokumentaciji 
(Unisoft trade d.o.o., Mojca Ačkun Andrič, 60/2013, december 2013), katere sestavni del je tudi 
ta konservatorski načrt.  
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Oznaka prostora ali elementa: E=, D1.2m – predelana vrata  in nove odprtine  
 
Opis: 
 
V nekaterih primerih, so bili na novo narejeni 
preboji, ki služijo kot vratne odprtine ali 
zasteklitve. Nekatere vratne odprtine so bile 
predelane (zamenjana le vratna krila), 
nekatere pa predelane v fiksne zasteklitve. 
 
Pri novih odprtinah se v nekaterih primerih ni 
upoštevalo raster kamnite fasadne obloge. 
Tako so bile plošče rezane tudi po vertikali, 
kar se originalno ni dogajalo.  
 

 

 
tloris pritličja 

 

 
    

E2 E3V E3Z 

E7 

E7 

D1.2m 
E7a 
E7am 
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Levo: Desno nova odprtina D1.2m, levo s kamnito špaleto predelana vrata (E7a), desno od njih 
originalna zasteklitev (D4.2). 
Desno: Neustrezna umestitev nove odprtine in rezanje kamnitih plošč (D1.2m). 
 

      
Levo: V originalna vrata so bila v spodnjem delu nameščena nova vrata (E2). Zgoraj viden ostanek z 
nadsvetlobo in originalnim detajlom. 
Sredi: Vrata E3Z. Primer, ko so bila prvotna vrata zamenjana s fiksno zasteklitvijo. 
 
 
Stopnja kulturnega pomena: Moteče sestavine. 
 
 
Ogroženost:  
 
V materialnem smislu so ogroženi kovinski elementi. Na njih zaradi nerešenih toplotnih mostov 
ponekod nastaja kondenzna vlaga, ki mestoma že povzroča luščenje barve in rjavenje konstrukcije. 
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Ogrožanje predstavljajo  tudi posegi, ki so bili izvedeni in izničujejo arhitektov koncept konstruiranja 
oken, ki se odraža v tipskih detajlih, katere se je smiselno uporabljalo pri posameznih fasadnih 
odprtinah (glej prilogo – Arhivska tehnična dokumentacija).  
 
 
Usmeritve:  
 
Sanacija posameznih elementov naj se izvaja temeljito in na način, da se v čim večji možni meri 
prepreči nadaljnje nastajanje poškodb zaradi kondenzne vlage in neustreznih originalnih detajlov. Po 
obodu okenskih in vratnih elementov naj se demontira fasadne kamnite plošče, kar bo omogočalo, da 
se sanacija začne na stiku okenske konstrukcija s podkonstrukcijo. Po potrebi naj se odstranijo tudi 
okenske kamnite špalete, police, maske radiatorjev, stekla, pritrdilni elementi, C 
 
Kovinska konstrukcija se po potrebi odstrani in nadomesti z novo (glej PZI za posamezne elemente). 
Iz originalnih kovinskih elementov, ki se jih ohranja (npr. špaleta), se odstrani oslabljena originalna 
barvna plast in rja. Izvede se protikorozijska zaščita in ponovno barvanje. 
 
V primeru novih elementov, se le te izdela na način, da nova vizualna podoba čim bolj ustreza 
originalu. Detajlnejši izris obstoječega in novega stanja ter popis se nahajajo v PZI 
dokumentaciji (Unisoft trade d.o.o., Mojca Ačkun Andrič, 60/2013, december 2013), katere 
sestavni del je tudi ta konservatorski načrt.  
 
V primeru zamenjave kovinskih elementov ali obnove obstoječih, mora biti finalni sloj vidne 
kovinske izveden v barvnem tonu SIGMA_NCS – S 6030 R10B. 
 
 
Oznaka prostora ali elementa: lesena obloga stropa v pasaži in pod konzolnimi konstrukcijami 
 
Opis: 
 
Pritlična pasaža prizidke stolpnice deli na 
dva dela. Stropna ploščla je hkrati tudi talna 
plošča mezznanina. Lesen spuščen strop iz 
smrekovih letev je bil že delno saniran z 
luženjem. Vidne so nepravilno spojene letve. 
Nad stropom je položena toplotna izolacija 
na salonitno površino. Izolacija  ni dobro 
fiksirana na površino stropne konstrukcije, 
zaradi česar slabo opravlja svojo funkcijo.  
 
Isti strop kot v pasaži, se nahaja tudi pod 
vsemi konzolnimi konstrukcijami mezzanina. 
 
Na stropu v pasaži je bil ob robu naknadno 
vgrajen pločevinast pokrov za naknadno 
vgrajene instalacije.  
 
V stropu pasaže je svetlobnik, ki ploščo 
prebije na terasi mezzanina. Lesena obloga 
je izdelana na način opaža »na pero«. Zaradi 
boljšega odboja svetlobe je obloga 
prebarvana v belem tonu. 
 

 

 
tloris mezzanina 
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Levo: Sekundarna kovinska obloga, ki zakriva instalacijske vode. 
Desno: Lesena obloga stropa pasaže. 
 

    
Levo: Pasaža 
Desno: Belo barvana lesena obloga svetlobnika. 
 
 
Stopnja kulturnega pomena: Sestavina velikega pomena 
 
 
Ogroženost:  
 
Sestavina v materialnem smislu ni bistveno ogrožena, saj se lesena obloga nahaja pod stropom in ni 
podvržena pretirani vlagi. Določeno mero ogroženosti predstavljajo  posegi, ki ne ustrezajo prvotnemu 
stanju oz. vnašajo nove elemente. 
   
  
 
Usmeritve:  
 
Originalna obloga se ohrani, demontira, zbrusi, ponovno luži in montira na prvotno mesto (na isti 
višini). Zamenja se le morebitne poškodovane elemente in jih zamenja z novimi, enakimi (material, 
videz) originalnim. Ko se bo strop snel, je potrebno izvesti sondažne raziskave, s katerimi se določi 
vrsto lesa, za morebitne nadomestne elemente obloge in vrsto ter barvo lužila, s katerim se bo barvalo 
oblogo. Pred montažo se da vzorec morebitnih novih delov lesene obloge in vzorec lužila v 
potrditev odgovorni konservatorki.   
 
Toplotna izolacija se namesti v prostor med talno ploščo in leseni opaž. Montaža mora biti izvedena 
na način, da ne vpliva na zunanjo podobo opaža.  
V kolikor zaradi nameščanja izolacije ne bo potrebna odstranitev opaža svetlobnika, se le ta 
površinsko očisti in po potrebi odpadlo barvo nadomestiti z novo, identično obstoječi. V primeru, da bo 
odstranitev potrebna, se upošteva navodila za stropno oblogo. 
 
Blizu stropnega svetlobnika je v pasaži kovinska obloga, ki verjetno pokriva naknadno speljane 
instalacijske vode. Med sanacijskimi deli na stropu, naj se predvidi odstranitev obloge in prestavitev 
instalacij, zaradi katerih se je naredila kovinska obloga, v nivo nad leseno oblogo stropa. 
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Z leseno oblogo so bili zaprti tudi nekateri nosilni kovinski profili. Obloga naj se odstrani in vzpostavi 
prvotno stanje. 
 
Detajlnejši izris obstoječega in novega stanja ter popis se nahajajo v PZI dokumentaciji 
(Unisoft trade d.o.o., Mojca Ačkun Andrič, 60/2013, december 2013), katere sestavni del je tudi 
ta konservatorski načrt.  

 
 
 
Oznaka prostora ali elementa: cvetlična korita  
 
Opis: 
 
Betonska korita se nahajajo na prizidku na Z 
strani. Vpeta so v zasteklitev, nad pritličje in 
prvo nadstropje. Korita so vlita iz betona, in 
ojačana z armaturo, ki pa je ponekod 
verjetno že ob vlivanju 'pogledala' na 
površino betona. Korita slonijo na kovinskih 
konzolah (C profil), ki so privijačena na 
kovinsko podkonstrukcijo fasade, skrito pod 
kamnito oblogo. Del površine betona je 
videza prani beton, del pa videza opaženi 
beton, kar je posledica različne 
izpostavljenosti vremenskim vplivom in 
posledičnemu izpiranju veziva. 
 

 
tloris pritličja 

 
 

   
Levo: Korita, vpeta v zasteklitev prizidka. 
Desno: Detajl vpetja konzole, na katero je položeno korito. 
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Betonska površina korita. Vidna mesta z armaturo, ki se je pokazala pod sprano površino. 
 
 
Stopnja kulturnega pomena: Sestavina izjemnega pomena. 
 
 
Ogroženost:  
 
Betonska korita so izpostavljena meteorni vlagi. Armatura je na nekaterih mestih (verjetno zaradi 
napak pri vlivanju) vidna na površini betona. Na teh mestih armatura rjavi. Zaradi tega so ponekod 
vidni madeži rje, v primeru prerjavenja pa bi bila oslabljena konstrukcija korita.  
 
Ponekod je zaradi meteorne vlage (izpiranje, zmrzovanje) oslabljena vrhnja plast betona, ki se 
mestoma lušči. 
 
 
Usmeritve:  
 
Poškodbe naj se sanira lokalno in na način, da bo ohranjen trenutni videz originala. Iz površine naj se 
ročno odstrani oslabele dele betona, za katere bi sicer obstajala nevarnost luščenja. Stabilne dele naj 
se površinsko sčisti na način da se ne povzroča dodatnih poškodb. Pred čiščenjem površine naj se 
izvedejo poizkusi, da bi se našlo način, ki bo nedestruktiven za original.  (npr. vodni čistilec, peskanje 
s sodo bikarbono, aluminijevim silikatom, suhim ledom,C). Iz vidne armature naj se odstrani rja, 
premaže naj se jo z antikorozijskim premazom. Na površinah z odpadlim betonom naj se le tega 
nadomesti z novim, iste strukture kot originalni. Nadomestne betonske plombe morajo imeti po 
posegih površinsko strukturo enako ohranjenemu originalu. 
 
V primeru posegov, naj se preveri trdnost vijakov, s katerimi so konzolni nosilci privijačeni na fasadno 
podkonstrukcijo in ki so morda že načeti zaradi rjavenja. 
 
Detajlnejši izris obstoječega in novega stanja ter popis se nahajajo v PZI dokumentaciji 
(Unisoft trade d.o.o., Mojca Ačkun Andrič, 60/2013, december 2013), katere sestavni del je tudi 
ta konservatorski načrt.  

 
 


