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01-6.1 izpis iz registra nepremične kulturne dediščine ter temeljni topografski  

načrt (Ur.l.RS) z vrisano enoto in vplivnim območjem dediščine  

 
Objekt se nahaja v območju večih enot registrirane dediščine: 
328 - Ljubljana - Mestno jedro (registrirana dediščina) 
329 - Ljubljana - Arheološko najdišče Ljubljana (kulturni spomenik) 
9756 - Ljubljana - Trg republike (registrirana dediščina) 
4123 - Ljubljana - Stolpnica Trg republike 2 (registrirana dediščina) 
 
V teku je postopek za razglasitev Trga republike za spomenik državnega pomena. 
 
IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 4123 

Ime enote:  Ljubljana - Stolpnica Trg republike 2 

 
  Fototeka OE Ljubljana: 2012, Tatjana Adamič 

  
OPIS ENOTE DEDIŠČINE 
Zvrst dediščine:  stavbe 
Tip enote: profana stavbna dediščina 
Obseg enote: objekt 
Tipološka gesla enote: 
stolpnica 
Tekstualni opis enote: 
V sklopu Trga revolucije po načrtih E. Ravnikarja, 1967-1972 zgrajena dvanajstnadstropna 
stolpnica v obliki trikotne prizme s prisekanimi robovi in kamnito fasadno oblogo, z do 
trietažnim razširjenim parterjem in strukturiranim dvoetažnim zaključkom. 
Datacija enote:  
tretja četrtina 20. stol., 1961-1963, 1967-1972 
Avtor(ji):  
Edvard Ravnikar (arhitekt; 1961-1972) 
Varstvene usmeritve:   
stavbe 
  
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Naselje: LJUBLJANA 
Občina: LJUBLJANA 
Lokacija: 
Trg republike 2. Stolpnica stoji v jugovzhodnem delu Trga republike. 
  
PRISTOJNOSTI 
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: http://rkd.situla.org/ 

01-6 Razumevanje objekta kulturne dediščine in njegovih 
vrednot 
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Vris enote dediščine EŠD: 4123 (modra) v registru kulturne dediščine. (Vir: 
http://giskds.situla.org/giskd/) 
 
 
01-6.2 navedba aktov, ki določajo status  
 
Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski 
spomenik (UR. l. RS, št. 46/90-2229) 
 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - 
popr. in 72/13 - DPN) 
 
 
01-6.3 opis in položaj v prostoru (odnos do širšega prostora, vplivno območje, celovita 

obravnava arheoloških, arhitekturno krajinskih, etnoloških, tehničnih ter vseh ostalih 
sestavin �) 

 
Obravnavani objekt - bančna stolpnica na naslovu Trg republike 2, je del kompleksa Trga 
republike, lociranega v samem središču Ljubljane, na najožjem delu prehoda med Grajskim 
gričem in Rožnikom, t. i. Ljubljanskimi vrati, med urbano strukturo srednjeveškega izvora na 
vzhodu in pozidavo antične Emone na jugu. Lokacija kompleksa se deloma pokriva z lokacijo 
antične naselbine – bančna stolpnica se dviga nad severnim obzidjem in insulami v 
severozahodnem vogalu Emone.  
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Prikaz arheoloških ostankov Emone in današnje pozidave na Trgu republike.1 

 
Kompleks Trga republike, kot se od leta 1991 imenuje nekdanji Trg revolucije, je umeščen v 
historično pozidavo širokega slogovnega in programskega repertoarja. Vzhodni rob 
kompleksa tvori v osnovi baročni uršulinski samostan s cerkvijo in gimnazijo, zgrajeno po 
načrtih Jožeta Plečnika (1940). Severno od kompleksa so reprezentančne upravne in 
kulturne stavbe, med njimi modernistični objekt današnjega Parlamenta, zgrajen po načrtih 
Vinka Glanza (1959) in historistična stavba Narodnega muzeja, zgrajenega po načrtih 
dunajskega arhitekta Wilhelma Resorija v zadnji četrtini 19. stoletja. Na zahodni strani trg 
omejuje funkcionalistični stanovanjski blok Pokojninskega zavoda arhitekta Vladimirja Šubica 
(1939–1941), na južni pa sta šolska stavba iz 60. let preteklega stoletja (Osnovna šola Majde 
Vrhovnik; zgrajena po načrtih Emila Navinška) in historistična stavba Vladne palače. 2 
 

 
Ploščad nad garažno hišo s parlamentom in trgovsko hišo Maximarket. 

 

                                                 
1
 Vir: Plesničar Gec, L., 1999. Urbanizem Emone. The Urbanism of Emona. Ljubljana: Mestni muzej, 

Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, str.119. 
2
 Zgrajena 1898 po načrtih dunajskega arhitekta Emila Försterja, nekdaj stavba Kranjske deželne 

vlade, danes stavba Predsedstva Republike Slovenije. 
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Vrh bančne stolpnice z zvonikom uršulinske cerkve in Ljubljanskim gradom v ozadju.  

Vir: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO). 
 

Kompleks Trga republike3 danes vključuje več različno zasnovanih, dinamično razporejenih 
stavb, ki prostor obvladujejo v asimetričnem ravnovesju: stolpnici s prizidki,4 vzhodno od njiju 
stoji veleblagovnica Maximarket.5 Stavba Cankarjevega doma,6 namenjena kulturni in 
kongresni dejavnosti, je umeščena v jugozahodni vogal trga, prizidek Šubičeve gimnazije7 v 
severovzhodni vogal, v jugovzhodni vogal pa prizidek na Ulici Josipine Turnograjske. Med 
temi objekti, ki jih zaznamuje različna arhitekturna podoba, ki variira v gabaritih, volumnu, 
materialu, členjenosti etc., se ustvarjajo manjši trgi, dvignjeni nad višino okoliških ulic. 
Osrednji del kompleksa je velika ploščad, pod katero sta poleg kletnih prostorov nekaterih 
prej omenjenih objektov še podzemna garaža in vzhodno od slednje podhod - nakupovalna 
pasaža.8 Stopnice, klančine in podhodi oz. prehodi premoščajo višinske razlike, ki 
dinamizirajo prostor in dopolnjujejo njegovo modernistično prelivanje.  
 

                                                 
3 Kompleks Trga republike je bil obravnavan v slovenski strokovni in znanstveni literaturi. Glej mdr.: 
Krečič idr. 1995); Koselj, 1995; Ivanšek ur., 1995; Zupan, 2001; Koselj, 2003; Žnidaršič, 2004; Bernik, 
2004; Vodopivec in Žnidaršič ur., 2010; Potočnik, 2010. 
4 Zahodna stolpnica (nekdanja stolpnica Iskre), ob vznožju razširjena s prizidki, je v bistvenih 
elementih zasnovana enako kot bančna stolpnica, z nekaj razlikami: zaključena je z ožjim 
štirinadstropnim bakrenim nadzidkom, vhodno partijo pa zaznamuje dinamična zloženka iz fasadne 
opeke. 
5 Veleblagovnica Maximarket ima tako kot prizidek k Šubičevi gimnaziji pomembno (ločevalno in 
obenem povezovalno) vlogo v organizaciji prostora, trg namreč deli na dva dela oz. povezuje 
reprezentančni del trga s trgovskim delom in nunskim samostanom.  
6 Večji del leta 1977 načrtovanega in v letih 1982 oz. 1983 dograjenega objekta Cankarjevega doma, 
prvotno imenovanega Kulturni dom Ivana Cankarja (KDIC), je zgrajen pod nivojem ploščadi, tako 
stavba doseže višino le do osem nadstropij.  
7 Fasada prizidka k Šubičevi gimnaziji je v pritličju steklena, v nadstropju pa iz kamnitih oblog, 
pritrjenih z vidnimi vijaki. Posebnost objekta so konzole masivnih dežnikastih stebrov, ki prodirajo iz 
notranjščine skozi transparentno pritličje na fasado. 
8 Podzemna pasaža poteka vzdolž veleblagovnice, osvetljena je s svetlobniki. V njej so manjše 
trgovine in lokali.  
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Trg revoluicije – gabaritni prerezi.  

Načrt datiran 25. 11. 1962. Vir: Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL). 
 

 
Trg revolucije – situacija. Načrt datiran 8. 12. 1962. Vir: ZAL. 

 
 
Bančna stolpnica s pisarnami in drugimi prostori, namenjenimi bančnemu poslovanju, je 
vzhodna od dveh stolpnic na Trgu republike, ki stojita zrcalno simetrično na os trga. Tloris 
obeh zgradb je trikotnik s prirezanimi vogali; stojita si z vogali nasproti. Iz ožjega tristranega 
podstavka se prizmatično stavbno telo stolpnice preko velikih konzol razširi in se nad dvema 
kletnima etažama, pritličjem in mezzaninom vzpne še dvanajst nadstropij.  
 
Objekt je zaključen z dvonadstropnim bakrenim zaključkom enakega tlorisa kot stavbno telo, 
le manjših dimenzij (strojni etaži). Stolpnica je v pritličju razširjena s trinadstropnimi prizidki, 
prav tako namenjenimi bančnemu poslovanju.  
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Prizidek na J strani. 

 
 

Temeljna značilnost notranje ureditve stolpnice v nadstropjih je, da so fiksno določene le 
tehnične in komunikacijske naprave in prostori skupnih služb, vezani na instalacije in stroje. 
Ostali prostori naj bi bili fleksibilni z možnostjo enostavne preureditve po potrebi.  
 

 
Tloris pritličja v načrtu iz leta 1963. Osrednje jedro tipsko, obodni del fleksibilen. Vir: ZAL. 

 
Pri oblikovanju pritličja stolpnice so imele pomembno vlogo tudi arheološke najdbe, ki so 
pogojevale zasnovo pred nekaj leti odstranjenega atrija (izhajajočega iz antične ideje atrija) 
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in mostovža, ki je sledil smeri severnega emonskega obzidja. Arhitekturo podobo dopolnjuje 
sočasno zasnovana grafična podoba s prepoznavnim simbolom banke.  
 
Na več nivojsko ploščad oz. manjše trge ob stavbi so umeščena betonska cvetlična korita 
(slednja zaznamujejo tudi prizidek bančne stolpnice) in druga urbana oprema, ter (novi) 
svetlobniki. V tlaku ploščadi med stolpnicama je ponazorjena antična pozidava.9 Pomemben 
element, ki sooblikuje prostor, v katerega je umeščena stolpnica, so tudi skulpture. Na 
območje Trga republike so namreč umeščeni Spomenik revolucije (1975, razpis že 1962) 
Draga Tršarja in Vladimirja Braca Mušiča, spomenik Edvardu Kardelju (1981), ravno tako 
Tršarjevo delo, spomenik Borisu Kidriču, delo Zdenka Kalina in dve deli Slavka Tihca – 
Skulptura vezanih jeder (1972-1973) in spomenik Ivanu Cankarju (1982).10 Na trgu je bil 
predviden tudi Titov spomenik, ki pa ni bil nikoli realiziran.11 
 

 
Spomenik Edvardu Kardelju. 

 

    
Povezovanje prostora s prehodi, podhodi in atriji:  

prehod in zazelenjen obod atrija ob bančni stolpnici.  
 

                                                 
9 Poleg navedenega so v kompleks Trga republike vključeni še nekateri historični elementi, mdr. 
rimsko obzidje ob Cankarjevem domu in klasicistične ograje ob stopnicah, ki vodijo v pasažo. 
10 Več o teh kiparskih delih: Čopič idr., 1991. 
11 Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL). Investicijski zavod za izgradnjo Trga revolucije, IZITR, fasc. 
37.01, Natečajni načrt št. 26534. 
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01-6.4 opis razvoja objekta kulturne dediščine 

 
Prostor Trga republike, kjer se dviga bančna stolpnica, je kljub bližini razvijajočega se mesta 
vse do časa po drugi svetovni vojni ostal praktično nepozidan in poraščen z vrtovi (mdr. z 
vrtovi knezov Auerspergov (Turjaških), katere opisuje tudi Valvasor v XI. knjigi Slave 
Vojvodine Kranjske in kasneje s t. i. Nunskim vrtom).  
 

 
Položaj stolpnice TR2 (modra) na franciscejskem katastru, ki kaže situacijo po letu 1800, ko 
so bili na območju TR in parlamenta zelene površine. (Vir: http://giskds.situla.org/giskd/) 
 
Izgradnja vzhodne stolpnice v okviru kompleksa Trga revolucije sega v obdobje po drugi 
svetovni vojni in je povezana z namero oblikovati novo reprezentančno politično središče 
Ljudske republike Slovenije in z željo postaviti spomenik vstaji slovenskega ljudstva. Leta 
1959 je bil za ureditev območja med Šubičevo ulico, Prešernovo cesto, tedanjo Titovo cesto 
(današnjo Slovensko) in Erjavčevo ulico razpisan natečaj,12 ki je nastal na osnovi 
zgodnejšega vabljenega natečaja za sugestivne načrte in predloge za ureditev središča 
mesta, ki ga je leta 1956 razpisal Okrajni ljudski odbor Ljubljana. V natečaju s konca 50. let 
je bil zahtevan načrt, ki bi ponudil smernice oz. koncept za programski in formalni razvoj 
ljubljanskega središča in oblikoval prostor z nekaj arhitekturami, ki bi predstavljal primerno 
okolje za spomenik revolucije. Leta 1960 je natečajna komisija kot zmagovalnega izbrala 
natečajni predlog, ki ga je pripravil arhitekt Edvard Ravnikar s sodelavcem Francom 
Meznerjem.  
 

                                                 
12 Podrobno o natečajnem načrtu, pred-projektih, primarnem konceptu, oblikovnih vzorih ter začetkih 
gradnje kompleksa Trga revolucije piše Tina Potočnik (glej seznam literature).  
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Ravnikarjev zmagovalni natečajni predlog za novi Trg revolucije. Vir: Šlajmer, M., 1960. 

Natečaj za ureditev novega trga revolucije v Ljubljani 1960. Arhitekt, (4), str. 55. 
 
Zmagovalni natečajni načrt je nastal na podlagi Ravnikarjevega večletnega ukvarjanja z 
mestnim središčem in tem prostorom (vse od leta 1939).13 V njem je Ravnikar trg oblikoval 
kot veliko podolgovato ploščad, prirejeno za ljudske manifestacije, z motivom podvojenih 
dominant (parom stolpnic, visokih čez 20 nadstropij) na njenem južnem delu. Stolpnici, ki 
uokvirjata reprezentančno lokacijo za spomenik, ki naj bi stal med njima, si stojita z eno od 
daljših stranic nasproti. Imata sodobno obešeno fasado (oblikovano iz jeklenih nosilnih 
okvirov, na katere so pritrjeni lahki aluminijasti profili), ki s svojo transparentnostjo in ostro 
cezuro, ki deli telo stolpnic na dve enoti, prepušča poglede v konstrukcijsko jedro. Poleg tega 
je bilo v natečajnem načrtu predvidenih še nekaj stavb manjših dimenzij (mdr. večnamenska 
dvorana, šeststrani Panteon kot spomenik zaslužnim Slovencem, umetnostna galerija – nov 
Jakopičev paviljon, administrativna zgradba in restavracija).  
 
Ker je bil projekt izgradnje kompleksa Trga revolucije tako obsežen, je bil leta 1960 
ustanovljen Investicijski zavod za izgradnjo Trga revolucije (IZITR)14, ki je do leta 1964 vodil 
vse investitorske posle in opravljal nekatere druge naloge. Ravnikar pa je kot načrtovalec 
urbanistične postavitve in glavni projektant trga vodil projektantsko skupino, ki so jo 
sestavljali Miloš Bonča, France Rihtar, Jože Koželj, Tone Bitenc, Anton Pibernik, Vladislav 
Sedej ter številni drugi sodelavci in študenti arhitekture. Projektantska skupina je pod 
Ravnikarjevo taktirko načrtovala posamezne dele trga.  
 

                                                 
13 Ravnikar je že 1939 oblikoval predlog za izrabo Nunskega vrta v povezavi z ureditvijo prostora 
severno od parka Zvezda. Sledile so še nekatere študije in natečajni predlogi, ki obravnavajo mestno 
središče, npr. načrt za ureditev ožjega ljubljanskega središča Hrami iz leta 1957, v katerem je arhitekt 
že nakazal obseg in način preobrazbe območja in oblikoval bistvene prvine projekta novega Trga 
revolucije, ter variantni zazidalni predlog iz leta 1958, ki obravnava okolico Ljudske skupščine in v 
katerem je bila predvidena ureditev novega Skupščinskega trga. Na podlagi slednje natečajne rešitve 
je bil tudi pripravljen razpis za ureditev novega Trga revolucije.  
14

 Zavod IZITR je deloval kratek čas pod imenom IZA, njegov pravni naslednik pa sedaj deluje pod 
imenom IZTR. 
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Trg republike ob začetku gradnje leta 1963. Vir: ZAL. 

 
Gradnja se je začela leta 1961. Ob tem, ko se je osnovna urbanistično-programska zamisel 
natečajnega predloga do začetka gradnje ohranila, je bilo do tedaj spremenjenih nekaj prvin. 
Bistvena sprememba, ki zadeva v tem elaboratu obravnavan objekt kulturne dediščine, pa je 
bil zasuk stolpnic; objekta sta bila namreč zasukana tako, da si namesto z daljšo stranico 
stojita s prirezanim vogalom nasproti (stolpnici nista več nastopali kot »okvir spomeniku«), 
telo stolpnic je bilo poenoteno. Bistvene spremembe so sledile zopet leta 1965, ko je bil 
celoten koncept trga prevrednoten. Tedaj so bile spremenjene ključne programske prvine 
natečajnega načrta, posledično pa tudi arhitekturno-urbanistični elementi in (ponovno) 
lokacija za spomenik revoluciji.15 Poleg tega so bili načrtovani in zgrajeni dodatni objekti, 
mdr. je bil kot zadnja stavba na trgu v prvi polovici 80. let zgrajen Kulturni dom Ivana 
Cankarja. Premene so bistveno vplivale tudi na obravnavan objekt. Stolpnica, ki je bila sprva 
namenjena republiškemu predstavništvu in upravi, je tako postala sedež Ljubljanske banke, 
saj je prvotnega investitorja zamenjalo Združeno podjetje Iskra in Ljubljanska banka. Tako 
kot obravnavana – vzhodna stolpnica, je bila znižana tudi zahodna, toda ne enakomerno – 
simetrije zato ni več. V pritličju stolpnice je bil do leta 1971 zgrajen prizidek. 
 
01-6.5 primerjava s sorodnimi objekti kulturne dediščine (kratka navedba slogovno, 

zgodovinsko, vsebinsko itd. primerljivih objektov v ožjem ali mednarodnem prostoru, 
povzetek znanih dejstev, dopolnitve na podlagi novih ugotovitev med raziskavami�) 

 
Neposrednih primerjav s sorodnimi objekti, vsaj kar se tiče celotnega kompleksa, v okviru 
Slovenije ni mogoče vzpostavljati, možna pa so vzporejanja z nekaterimi arhitekturno-
urbanističnimi kompleksi v tujini. Prispevek, ki je nastal na podlagi raziskave, posvečene 
samemu konceptu podvojenih nebotičnikov, ki zadeva tudi obravnavani objekt in je še v 
tisku,16 se kritično opredeljuje do preteklih povezav primarnega koncepta ureditve kompleksa 

                                                 
15 Spomenik je še v natečajnem načrtu lociran med stolpnicama, že leta 1961 (v načrtih, ki so bili del 
razpisne dokumentacije za spomenik revolucije) pa je prostor spomeniku odrejen na južnem delu 
ploščadi, pred stolpnicama. Kasneje je bil spomenik postavljen ob zahodnem robu trga, na nekoliko 
dvignjeni ploščadi, v ambientu širokega zelenega pasu. Ob 30. obletnici osvoboditve Ljubljane je bil, 
po nekaj zapletih in več kot desetletje po razpisu, spomenik tudi postavljen. 
16  Glej seznam literature: Potočnik, prispevka v tisku.  
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Trga revolucije s  konceptom trga svetega Marka v Benetkah, prežetega z Le Corbusierovimi 
urbanističnimi načeli,17 s podvojenimi cerkvenimi zvoniki kot ljubljansko značilnostjo,18 z že 
omenjenimi »Ljubljanskimi vrati«19 ter z drugimi podvojenimi nebotičniki, mdr. v Stockholmu, 
Minsku,20 Chicagu in New Yorku,21 ter v Torontu22, in kot možen vzor oz. primerjavo 
podrobno obravnava arhitekturno-urbanistični kompleks v Caracasu.  
 
01-6.6 materialno stanje objekta kulturne dediščine in okolice (opredelitev vrst gradiv, 

opis stanja, poškodb�) 
 
Konstrukcijsko zasnovo stolpnice tvori železobetonsko nosilno jedro, ki je v kleti ojačano in 
prenaša težo stolpnic na plavajočo ploščo, vanj pa se konzolno vpenjajo nadstropja. Fasado 
tvori naguban granitni plašč iz tankih kamnitih plošč (pohorski tonalit - granodiorit), vpetih z 
vidnimi nerjavečimi vijaki. Vhodna partija je zasnovana v steklu. Pomembno konstrukcijsko 
vlogo igra tudi železo. Kovinski profili so ponekod vidni (npr. stebri, okenski okviri, konzolne 
konstrukcije), velik del pa je skritih kot podkonstrukcija. Največ poškodb je vezanih prav na 
kovinske elemente, ki so ponekod zaradi vlage podvrženi rjavenju. Vse zasteklitve so vpete v 
kovinsko konstrukcijo. Zasteklitev je enojna iz kaljenega stekla ali termopanska. Večina 
zasteklitev ima zaradi slabo zasnovanih detajlov kovinske konstrukcije, probleme s toplotnimi 
mostovi, kar je razlog za številne poškodbe. Pomemben element, ki sooblikuje neposredno 
okolico objekta je vidni oz. opaženi beton, poleg tega pa je potrebno omeniti tudi zelenje, ki 
ima pomembno vlogo v okviru celotnega kompleksa Trga republike, sooblikuje tudi fasado 
prizidka bančne stolpnice.  
 

 
Gradnja obravnavane stolpnice. Armiranobetonsko jedro in konzolne plošče. Posnetek 

datiran 18. 8. 1964. Vir: ZAL. 

                                                 
17 Izjava profesorja Marjana Ocvirka, Ravnikarjevega učenca in kasneje sodelavca, v dokumentarnem 
filmu Amirja Muratovića, Iskanje poplnega mesta. Portret Edvarda Ravnikarja, RTV Slovenija 
2002/2003. Tudi Rok Žnidaršič omenja primerjavo s Piazza san Marco in varianto kompleksa Trga 
revolucije s samo enim stolpom. Žnidaršič, 2004, str. 20. Prav tako primerjavo s Piazza san Marco 
vzpostavlja Gojko Zupan. Zupan, 2001, str. 102. 
18 Mihelič, 1983, str.  41.   
19 Prav tam; Vodopivec in Žnidaršič ur., 2010, str. 24.  
20 Košir, 1972, str. 20. 
21 Krečič idr., 1996, str. 33 in 66.  
22 Lajovic, 1972, str. 21. Tudi Košir omenja Toronto, toda pri tem ne specificira stavbe. Košir, 1972, str. 
20. 
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Kovinska fasadna podkonstrukcija, na katero so pritrjeni kovinski okenski elementi. 

Vidno po odstranitvi kamnite plošče ob oknu. 
 
  

 
Granit je poglavitni material fasade stolpnic in tlakovanja trga.  
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Nosilna kovinska konstrukcija nadstropnega steklenega 'pomola' mezzanina. 

 

 
Vsi kamniti fasadni elementi so vpeti z vidnimi nerjavečimi vijaki. 

 
Leta 2001 je bila zaključena prenova interjerja pritličja.23 Pri prenovi je bil odstranjen osrednji 
zeleni atrij, ki je omogočal dostop naravne svetlobe v prostor in odpiral pogled na stolpnico. 
Mostovž, ki je vizualno pregrajeval vhodno avlo od osrednje bančne dvorane, je bil dvignjen. 
Namesto tekočih stopnic so bile postavljene nove fiksne stopnice, v sredini vstopnega 
prostora pa stekleno dvigalo. Odstranjene so bile tudi stenske obloge. Pri tej prenovi ni bilo 
dosledno spoštovano strokovno mnenje pristojnega spomeniškovarstvenega zavoda, ki se je 
mdr. zavzel za ohranitev atrija. S posegom so bile uničene bistvene Ravnikarjeve 
arhitekturne prvine in zadnji veliki bančni interjer v Sloveniji.24 

 

                                                 
23 http://www.nlb.si/sodobna-in-funkcionalna-osrednja-ljubljanska-en?doc=995&linkgroupid=0 (stanje 
na dan 17. 9. 2009). 
24 Matos, 2001. http://www.mladina.si/tednik/200106/clanek/ravnikar/ (stanje na dan 17. 9. 2009). 
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Prenovljen bančni interjer. Foto: Tina Potočnik. 

 
 
Leta 2006 so bila izvedena sanacijska dela na nekaterih elementih zasteklitve. Novo stanje 
je iz vidika energetske učinkovitosti in reševanja detajlov (toplotni mostivi) boljše, a so 
nekatere prenovljene zasteklitve oblikovno gledano neustrezne. 
 
Ob obravnavi stanja objekta je potrebno omeniti številne posege, ki so bili v preteklosti 
izvedeni v okviru kompleksa Trga republike in so zadevali skoraj vse objekte. Nekateri so bili 
vzdrževalno-tehnične narave, drugi so bistveno posegli (bolj ali manj ustrezno) tudi v 
arhitekturno podobo posameznih stavb (med največjimi tovrstnimi posegi v zadnjem času je 
bila prenova prvega preddverja Cankarjevega doma leta 201125). Med drugim je prišlo tudi 
do neprimernega barvanja vidnega betona (konstrukcijski elementi) in odstranitve avtorsko 
oblikovane notranje opreme (stavba Maximarketa, Cankarjev dom), pa tudi do primernih 
rešitev (celovita prenova pasaže Maximarketa). V sklopu prenove pasaže je bil prenovljen 
tudi parter ob veleblagovnici. Arhitekturni elementi iz vidnega betona, zlasti tisti, ki so bili 
pred prenovo prebarvani, so očiščeni. Poškodovane rezane tonalitne plošče, ki niso prenesle 
obremenitve, so bile zamenjane z novimi ploščami enakega izgleda in primerne debeline za 
pohodne površine.26 Prej kupolasti svetlobniki so bili nadomeščeni s svetlobniki kvadraste 
oblike. 

 

 
Svetlobniki pred bančno stolpnico. Vir: Potočnik, T., 2010. Problemi prenove arhitekture 

Edvarda Ravnikarja. Magistrska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 

                                                 
25 Potočnik, 2011.  
26 Dokumentacija ZVKDS (Območna enota Ljubljana). 
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Cvetlična korita na fasadi prizidka bančne stolpnice in na trgu pred stolpnico.  

 
 
01-6.7 opis sprememb rabe in upravljanja skozi čas,   

 
Objekt TR2 je bil prvotno namenjen republiškemu predstavništvu in upravi, a je zaradi 
spremenjenega investitorja postala sedež Ljubljanske banke, ki še vedno domuje v celotnem 
objektu. Funkcija se do danes ni spremenila. 
 
Upravljavec in lastnik objekta (Nova Ljubljanska banka) je za upravljanje s svojimi 
nepremičninami (tudi TR2) ustanovil podjetje NLB Propria, ki je med drugim poverjeno za 
upravljanje nepremičnin ter vzdrževanje nepremičnin in opreme.  
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01-6.8 dokumentacija stanja objekta kulturne dediščine  

- izvleček iz katastrov, geodetskega in arhitekturnega posnetka (lokacija, karakteristični 
tlorisi, fasade, detajli, celoten arhitekturni posnetek je v prilogi),  
- osnovna fotodokumentacija stanja: fotografije lege objekta z okolico, vseh fasad, 
pomembnejših detajlov in notranjih prostorov,  
- seznam druge dokumentacije in drugo 

 

 
 
Izsek iz katastra. (Vir: Urbinfo - https://srv3dgis.ljubljana.si/Urbinfo/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana) 
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Izsek iz tlorisa pritličja – pozicije oken (Unisoft Trade d.o.o., Mojca Ačkun Andrič, u.d.i.a.- oktober 2013). 

Originalni načrt v merilu se nahaja v prilogi h konservatorskemu načrtu. 
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Izsek iz tlorisa mezzanina – pozicije oken (Unisoft Trade d.o.o., Mojca Ačkun Andrič, u.d.i.a. - oktober 2013). 

Originalni načrt v merilu se nahaja v prilogi h konservatorskemu načrtu. 
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Fasada stolpnice na Trgu revolucije. Načrt datiran 10. 12. 1961. Vir: ZAL. 

Gre za načrt iz faze projektiranja, ki pa ne odraža dejanskega stanja. 
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SZ fasada (levo), pogled z J (desno). 

 

  
Vhodni prizidek na S strani stolpnice (levo) in prizidek iz Z strani. 

 

   
Fasada stolpnice (levo) in fasada prizidka na J (desno). 

 

    
Fasada stolpnice in prizidka z J (levo) in zastekljena fasada mezzanina s S (desno). 
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Pogled s severa (levo) in glavni vhod z vetrolovom (desno). 

 

 
Kamnita fasadna obloga. 
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Vsa fotografska dokumentacija, ki je nastala med izdelavo konservatorskega načrta, je 
priložena kot priloga na DVD nosilcu s konservatorskim načrtom v elektronski obliki. 
Fotografije se nahajajo v mapi fotodokumentacija. 

 
01-6.9 predhodne raziskave (kratek povzetek poročil o rezultatih preiskav) 

 
Za potrebe sanacijskih del je bil preverjen barvni ton opleska kovinske konstrukcije. Odvzet 
je bil vzorec in predan v hranjenje ZVKDS. Poročilo o odvzemu vzorca in določitvi barvnega 
tona je v prilogi (mapa 4). 
  
01-6.10 manjkajoče informacije o objektu kulturne dediščine (oris informacij, ki jih ni bilo 

mogoče pridobiti) 
 
Ker se je del projektiranja (predvsem detajli) izvajal med gradnjo, manjkajo oz. še niso bili 
najdeni popolni projekti izvedenih del. Možno je tudi, da se projekti izvedenih del sploh niso 
izdelali v celoti. 
 
Za objekt ne obstoja podrobnejša kronologija večjih  obnovitvenih in investicijskih posegov v 
preteklosti. 
 

 
01-7.1 obrazložitev kulturnega (zgodovinskega, estetskega) pomena  

 
Kompleks Trga republike, kakor tudi obravnavani objekt stolpnice, kažeta nekatere bistvene 
elemente slovenskega povojnega modernizma ter značilnosti ljubljanske arhitekturne šole in 
Ravnikarjeve arhitekture. Kompleks Trga republike odlikuje čistost, jasnost, logičnost in 
tehnična dovršenost celote in posameznih detajlov. Prostorsko oblikovanja samega trga je 
posebnega pomena, saj je arhitekt v odprt prostor, med manjše in večje trge, učinkovito 
razporedil med seboj neodvisne objekte različnih višin, oblik, velikosti, orientacije in različnih 
materialov. Vsaka arhitektura v tej zasnovi ima svojo lastno entiteto in je obenem pomemben 
del urbane celote. Ločitev in obenem povezava sodobnega monumentalnega trga s 
historičnim ambientom samostanskih stavb s pomočjo nizke stavbe Maximarketa, ki obenem 
dopušča poglede na zvonik nunske cerkve in Ljubljanski grad, je bistvenega pomena, kakor 
je tudi monumentalnost, dosežena z oblikovanjem dveh prostorskih dominant – stolpnic. 
Kvaliteten prostorsko-estetski dejavnik predstavljajo tudi različni višinski nivoji trgov oz. 
ploščadi, ki so povezani s prehodi, podhodi in pasažo.  
Fasada stolpnic, ki s svojo členitvijo razbremeni objekt togosti in monolitnosti, ki ji lahko 
podležejo taki volumni, predstavlja posebno estetsko kvaliteto. Bistvenega pomena je (bilo) 
tudi avtorsko oblikovanje interjerja in detajlov (slednjih s podobnim odnosom kot ga je imel 
Plečnik), vključujoč  stenske in stropne obloge, svetila, pohištvo, kljuke itd. Notranjost je (bila) 
obogatena še z umetniškimi deli (kipi, slikami in tapiserijami) znanih slovenskih umetnikov. 
Grafična oprema (napisi, oznake in simboli banke) predstavljajo dodatno kakovost. 
Ko govorimo o zgodovinskemu pomenu obravnavanega objekta, je potrebno še poudariti, da 
je bil kompleks Trga republike investicijsko najobsežnejša arhitekturno-urbanistična 
realizacija druge polovice 20. stoletja pri nas in največja monumentalna zasnova v tistem 
času. Vse od izgradnje kompleksa pa so se na ploščadi pod stolpnicama odvijala vsa 
najpomembnejša državna praznovanja. 
 
01-7.2 obrazložitev razvojnega potenciala 

 
Obravnavana stolpnica ima kot del poslovno-trgovskega kompleksa v samem središču 
mesta velik razvojni potencial, mdr. tudi v smeri, ki je bila do sedaj v določeni meri 

01-7 Družbeni pomen objekta kulturne dediščine 
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zapostavljena – kot kulturno-turistična zanimivost oz. kot arhitekturna posebnost prestolnice. 
Potencialni razvoj v tej smeri bodo lahko podprle že izvedene študije in tiste v pripravi, ki se 
posvečajo temu arhitekturno-urbanističnemu kompleksu ter tudi zgodovinskim okoliščinam 
načrtovanja in gradnje. Poleg tega se nove razvojne možnosti odpirajo z izgradnjo garažne 
hiše pod Kongresnim trgom ter spremenjeno prometno ureditvijo Slovenske ceste. 
 
01-7.3 obrazložitev vzgojnega pomena 

 
Vzgojni pomen kompleksa Trga republike se nanaša na arhitekturno-urbanistično rešitev 
sàmo po sebi, ki v okviru slovenske arhitekture predstavlja presežek, ter na njeno izpeljavo 
od začetne (natečajne) ideje kljub spreminjanju zgodovinskih okoliščin, ki so povzročile 
programska prevrednotenja kompleksa in zahtevale formalne spremembe. Ob tem pa je 
bistvenega vzgojnega pomena umestitev tega kompleksa z obravnavanim objektom v 
historično tkivo Ljubljane, saj kompleks odlikuje premišljenost celote in detajlov, ki so 
oblikovani tudi ozirajoč se na historično tkivo – kompleks se s prehodi in podhodi navezuje 
na starejše urbano zasnovo, kaže se za Ravnikarja značilno zavzemanje za ohranitev 
historičnih struktur oz. za njihovo vključevanje v novo pozidavo (ponazoritev rimske pozidave 
v tlaku trga ob bančni stolpnici, prezentacija rimskega obzidja ob Cankarjevem domu, 
klasicistične ograje ob stopnišču, ki vodi v pasažo itd.). Pogledi na pomembne mestne 
dominante (Ljubljanski grad, zvonik uršulinske cerkve) so zavestno ohranjeni in celo 
poudarjeni z arhitekturno zasnovo. 
 

 
Uporaba klasicistične ograje ob vhodu v pasažo. 

 
01-7.4 obrazložitev simbolnega, identifikacijskega pomena 

 
Že prvotno ime današnjega Trga republike (Trg revolucije oz. novi Trg revolucije, kajti tedaj 
se je tako imenoval današnji Kongresni trg) nakazuje, da je ta arhitekturno-urbanistični 
sestav začel nastajati v okviru potrebe simbolno-političnega značaja. Prostor naj bi z objekti 
upravno-izvršnih organov, monumentalnim trgom in spomenikom revoluciji simbolično 
označeval novo središče tedanje republiške prestolnice, pri čemer je želja naročnika po 
primernem prostoru za spomenik revolucije oblikovala temeljna formalna določila trga in 
njegovega programa. Vse te stavbe širokega slogovnega repertoarja in različnih funkcij so 
bile in so še pomemben del identitete tega prostora in tvoren element Ljubljane kot 
kulturnega, gospodarskega, političnega, upravnega in znanstvenega središča. Pri tem je 
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potrebno opozoriti tudi na to, da k simbolnemu pomenu kompleksa in s tem tudi 
obravnavanega objekta bistveno prispevajo kiparska dela.  
 
Poleg tega Ravnikarjev primaren koncept zasnove kompleksa Trga revolucije povezuje 
obravnavani kompleks z nekaterimi podvojenimi nebotičniki v svetu in tako s transnacionalne 
perspektive obravnavani objekt posredno umešča v svetovno arhitekturno zgodovino. 
 
01-7.5 obrazložitev drugih pomenov (avtorski, prostorski,V) 

 
Stolpnica in kompleks Trga republike predstavljata skrajno stopnjo v okviru modernističnega 
ustvarjanja arhitekta Edvarda Ravnikarja, in, kot že rečeno, manifestacijo značilnosti njegove 
arhitekture: ne-ločevanje arhitekture in urbanizma (izhajanje iz prostorskega koncepta pri 
načrtovanju arhitekture), premišljeno umeščanje volumnov v prostor (med seboj neodvisnih 
objektov, ki v odprtem prostoru s poudarjeno perspektivno osjo tvorijo uravnoteženo celoto), 
»Sittejevsko«, kot pravi Nataša Koselj,27 vključevanje pogledov v arhitekturno kompozicijo, 
naklonjenost novim tehnologijam in materialom (npr. uporaba strojno rezanjih tankih plošč 
pohorskega tonalita28), uporaba prefabrikantov in preizkušanje novih konstrukcijskih 
možnosti (zasnova objektov v  armiranobetonskih konstrukcijah velikih razponov in konzolnih 
izvedb, jeklene konstrukcije), vpeljevanje konstrukcije kot izrazne prvine (konstrukcija ni 
zakrita s fasado, je poudarjena, plastično razgiba fasade, dobi oblikovno vlogo) in s tem npr. 
dvojna vloga konzol (nosilna in oblikovna), uporaba motiva razširitve vrhnjega stavbnega 
telesa prek betonskih konzol nad ožjim pritličjem, ideja prelivanja notranjega in zunanjega 
prostora pri oblikovanju fasad, uporaba različnih materialov pri oblikovanju fasad (vidni 
beton, kamen, kovine, steklo, plastični materiali, opeka), uporaba vidnega betona (lahko 
raznoliko strukturiran, žlebljen, opažen), avtorsko oblikovanje interjerjev, navezava načina 
oblikovanja in odnosa do detajla na Plečnikovo tradicijo. Značilnosti Ravnikarjeve arhitekture, 
ki tako kot zgoraj navedene tipike predstavljajo specifičen pomen obravnavanega objekta in 
ga izpostavljajo kot pars pro toto za njegove stvaritve, je še razširitev polja natečaja 
(obravnava objekta v širšem kontekstu, kot je bil določen s strani razpisovalca natečaja). V 
primeru Trga republike je bila urejena tudi okolica – zgrajeni in opremljeni so bili lokali v 
pritličju gimnazije ob Šubičevi ulici (npr. Državna založba, Transturist, Delo, Ona-On), urejeni 
so bili objekti med trgom in današnjo Slovensko cesto, arkade ob tej cesti, razstavišče 
Slovenskega šolskega muzeja, pod njim pivnica Pivovarne Union in Emone Ljubljana, južno 
od trga je bila zasnovana zazidava s stanovanjsko-poslovnimi objekti, im. Ferantov vrt (1964-
1973), v katerem se Trg republike pravzaprav izteče. Načrtovanje in izgradnja stolpnice in 
kompleksa Trga republike reprezentirata tudi Ravnikarjev način projektiranja, za katerega je 
značilno sprotno prilagajanje in izpopolnjevanje zasnov (obravnavanje prostorske celote 
stavbe kot sestava posameznih delov, projektiranje po posameznih sklopih ter načrtovanje 
tlorisov neodvisno od prerezov, fasad po posameznih zaključenih celotah itd.)29 Med 
pomembne značilnosti Ravnikarjeve arhitekture, ki vplivajo na vrednotenje obravnavanega 
objekta, sodi še sinteza modernističnih načel, antičnih vzorov, regionalne stavbne tradicije, 
stvaritve so lokalno in arhitekturno prepoznavne. Kot je Koseljeva dokazala v doktorski 
disertaciji, Ravnikar s svojo arhitekturo zavestno vzpostavlja kontekst s preteklostjo in 
arhitekturnim razvojem ter kontinuiteto tradicije, kot  osnovo kulture.30 
 
Skladno z navedenim je potrebno z vidika merila avtorstva (podobno kot stvaritve Jožeta 
Plečnika, npr. Plečnikova Ljubljana) obravnavati tudi Ravnikarjevo arhitekturo,31 saj Ravnikar 
danes velja za osrednjo osebnost slovenske moderne arhitekture. Ravnikar je bil namreč 
Plečnikov diplomant, delal je v pariškem ateljeju enega od pionirjev moderne arhitekture – Le 
                                                 
27 Pogledi na Ljubljanski grad in na mestno silhueto kot jih je poudarjal že Camillo Sitte. Koselj, 1995.  
28 O uporabi pohorskega tonalita v okviru kompleksa Trga republike piše Zupan, 2004.  
29 Z Ravnikarjevim načinom projektiranja se je natančneje ukvarjal predvsem Žnidaršič, 2004.  
30 Koselj, 2003. 
31 Podan je bil tudi že predlog za celostno zaščito Ravnikarjevega dela. Glej: Krečič, 1996, str. 6. 
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Corbusiera, od leta 1946 pa je predaval na Oddelku za arhitekturo na Tehnični fakulteti 
Univerze v Ljubljani, kjer je poleg Eda Mihevca kmalu prevzel ključno vlogo. S svojimi učenci 
je nadgradil temelje Ljubljanske arhitekturne šole (začela delovati 1921 kot Oddelek za 
arhitekturo na ljubljanski Univerzi), ki sta jih postavila arhitekta Plečnik in Ivan Vurnik. Odigral 
je bistveno vlogo pri razvoju slovenske arhitekture v drugi polovici preteklega stoletja, pri tem 
pa ni bil pomemben le kot arhitekt in pedagog, ampak v splošnem velja za pionirja 
sodobnega slovenskega urbanizma (vpeljava Le Corbusierjevega urbanizma v slovensko 
arhitekturo), ukvarjal se je z vprašanji grafičnega in industrijskega oblikovanja, bil je eden 
prvih slovenskih likovnih teoretikov, pomembna je tudi njegova publicistična dejavnost. Za 
svoje delo je dobil številna priznanja ter nekaj prestižnih nagrad. Za Trg republike je prejel 
Plečnikovo (1975) in Prešernovo (1978) nagrado. Ravno kompleks Trga republike pa je eden 
izmed njegovih najpomembnejših projektov, s katerim se je ukvarjal več desetletij. 
 

 
Fasadni plašč  stolpnice na Trgu republike s kamnitimi ploščami in  

vertikalnimi kamnitimi senčili. 
 

 
Razširitev stavbnega telesa nad ožjim pritličjem. 

 



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 1  stran 29 od 47 strani 

     
Razkrivanje konstrukcije na fasadi, oblikovna vloga konstrukcijskih elementov (Hotel Creina, 
Kranj in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana). Vir: Potočnik, T., 2010. Problemi 
prenove arhitekture Edvarda Ravnikarja. Magistrska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta. 

     
Oblikovanje vidnega betona (stavba podružnice Narodne banke, Kranj; stavba podružnice 

Narodne banke Celje). Vir: Potočnik, T., 2010. Problemi prenove arhitekture Edvarda 
Ravnikarja. Magistrska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 

 

 
Razkrivanje pogledov na Ljubljanski grad in zvonik uršulinske cerkve.  Vir: Potočnik, T., 
2010. Problemi prenove arhitekture Edvarda Ravnikarja. Magistrska naloga. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 
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01-7.6 družbeni pomen objekta kulture dediščine – sinteza vseh pomenov 
 
V okviru vrednotenja in presoje družbenega pomena tako bančna stolpnica – skladno z 
navedenim v točkah, ki se nanašajo na opis in položaj v prostoru ter opis razvoja – ne more 
biti obravnavana izven konteksta celotnega kompleksa Trga republike. Obravnavani objekt, 
kot tudi celotni kompleks, kažeta nekatere bistvene elemente slovenskega povojnega 
modernizma ter značilnosti ljubljanske arhitekturne šole in Ravnikarjeve arhitekture, ki se 
nanašajo tako na prostorsko oblikovanja samega trga ter na zasnovo in oblikovanje stolpnice 
in drugih arhitektur. Posebno kvaliteto z estetskega oz. tehničnega vidika predstavljata 
fasada in konstrukcijska zasnova stolpnice. Stolpnica je manifestacija zgodovinskih okoliščin 
ter ekonomskih in družbeno-političnih sprememb po drugi svetovni vojni, v časovnem 
razdobju nekaj desetletij in ima še danes kot del kompleksa Trga republike v tem smislu 
pomembno vlogo ter precejšen razvojni potencial. Kompleks z obravnavanim objektom je 
simbolno-političen značaj obdržal vse do danes, je pomemben del identitete prostora in 
tvoren element Ljubljane kot kulturnega, gospodarskega, političnega, upravnega in 
znanstvenega središča. Ravnikarjeva prvotna zasnova Trga revolucije povezuje obravnavani 
objekt z nekaterimi podvojenimi nebotičniki v svetu in ga umešča v svetovno arhitekturno 
zgodovino. Bistvenega pomena je tudi manifestacija značilnosti Ravnikarjeve arhitekture 
(merilo avtorstva) skozi zasnovo in oblikovanje obravnavanega objekta. Kvaliteta kompleksa 
je bila že mednarodno prepoznana in priznana z vpisom v mednarodni register pri 
Docomomo International.32 

                                                 
32 Dolenec Šoba, 2007, str. 96.  
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01-7.7 stopnja družbenega pomena  

 
Legenda stopnje družbenega pomena: 
  sestavine izjemnega pomena  

sestavine, ki jih ohranjamo, možni posegi ki ohranjajo vrednost 

 sestavine velikega  pomena 
delno razvrednotene sestavine, možna popravila, ki ohranjajo oz. vračajo vrednost  

 sestavine srednjega  pomena 
 razvrednotene sestavine dediščine, možne spremembe in posegi, ki vračajo vrednost 

 sestavine majhnega pomena  
manj vredne sestavine dediščine, možne spremembe in povečanje pomena  

 sestavine brez pomena  
minimalno ohranjena pričevalnost, možne spremembe in predelave   

 moteče sestavine  
neustrezne in nekakovostne sestavine, nujne odstranitve  

 
Za objekt ni izdelanega arhitekturnega posnetka obstoječega stanja. V sklopu priprave na 
vzdrževalna dela sta bila pripravljena le shematska tlorisa pritličja in mezzanina. Zaradi tega 
se je tlorisa uporabilo tudi za označbo stopnje družbenega pomena fasad. 

 
 

 
Tloris pritličja. 
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Tloris mezzanina. 

 
 

 
 

Tloris pritličja z označenimi fasadami (vijolično). 



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 1  stran 33 od 47 strani 

      
 

Tloris mezzanina s stolpnico z označenimi fasadami (vijolično). 
 

Kljub temu, da je objekt ščiten v največji možni meri (priprava za razglasitev za spomenik 
državnega pomena), in de se ščiti vse originalne sestavine objekta, vključno z detajli, je bilo v 
preteklosti izvedenih več posegov, ki so neustrezni. Gre za novoumeščene sestavine oz. 
predelave (npr. stropovi, preboji) in prilagoditve (npr. senčila), ki moteče posegajo v 
avtentičnost Ravnikarjeve arhitekture. V teh primerih ne gre za sestavine izjemnega pomena.  
 

  
Likovno neustrezna izvedba okenskega okvira (barva, material, detajli) 
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Vzpostavitev stropa v vhodni avli je bistveno spremenila karakter prostora. 

 

 
Ostanki mostovža, ki je bil zaradi izvedbe stropa postal nefunkcionalen. 

 

 
Tekoče stopnice so bile nadomeščene z navadnimi in dvigalom. 
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Nov, neustrezen preboj na teraso mezzanina. Ni bil upoštevan modul kamnite fasadne 

obloge, detajli niso enaki originalnim (odkap, špaleta,V.). Glede na škodljiv vpliv se postavlja 
vprašanje o upravičenosti posega iz funkcionalnega vidika. 

 

 
Neustrezni detajli pri naknadnih posegih – odkap pri levi zasteklitvi.  
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Neustrezna predelava okna v zasteklitvi proti ploščadi pred Cankarjevim domom. 

 
 

 
Neustrezen nadomestek parapetne police, ki služi kot prag za novonastali prehod na teraso 

mezzanina. 
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Primer neustrezne zamenjave maske radiatorja.  

 

 
Neustrezno zastiranje strešnega svetlobnika v mezzaninu. 
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Barvanje železne konstrukcije z neustrezno barvo. 

 
 

 
Neustrezno zapiranje sicer vidne železne konstrukcije. 
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Moteča izvedba zastiranja pritličnih oken z izstopajočo pomožno konstrukcijo senčil. 

 
 

 
Moteče zakrivanje instalacijskih vodov v pritlični pasaži. 
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Kot sestavine izjemnega pomena se ščiti vse ohranjene originalne detajle in materiale. V 
kolikor je to možno, se pri prenovah že predelanih sestavin teži k vzpostavitvi ali posnemanju 
originalnega stanja. 
 

   
Ohranjena originalna lesena obloga in maska radiatorjev v mezzaninu. V večini je bila 

originalna iverna obloga že zamenjana. 
 

 
Originalna lesena obloga in maska stenskega radiatorja v mezzaninu. 
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Originalno tlakovanje terase mezzanina s prefabriciranimi betonskimi elementi, položenimi 

na hidroizolacijo. V ozadju originalen svetlobnik. 
 

 

 
01-8.1 splošna ocena ranljivosti  

 
V primeru kompleksa Trga republike in obravnavane bančne stolpnice predstavlja posebno 
problematiko argumentacija dozidav in nadzidav z obstoječimi Ravnikarjevimi skicami oz. 
načrti. V preteklosti so tako sprožale polemike ideje nadzidave stolpnic do prvotno 
načrtovanih nadstropij in nadzidava Maximarketa z igralnim salonom,33 pri čemer je investitor 
ta poseg opravičeval s tem, da je možnost nadzidave Maximarketa izdelal že Ravnikar 
sam.34 
 
01-8.2 ocena ogroženosti  

  
Na ogroženost kompleksa Trga republike, postopno razvrednotenje posameznih ambientov 
ter na slabo vzdrževanje trga je bilo v preteklosti večkrat opozorjeno.35 Pereč problem je 
namreč predstavljalo predvsem to, da kompleks v celoti ni bil ustrezno spomeniškovarstveno 
zavarovan in je spadal v vplivno območje spomenika Uršulinska cerkev s samostanom. Z 
vzpostavitvijo sedanjega spomeniškovarstvenega statusa in zahtevo po izdelavi 
konservatorskega načrta je ogroženost, kot posledica nenadzorovanih ali neprimernih 
                                                 
33 Matos, 2004, http://www.mladina.si/tednik/200431/clanek/slo--arhitektura-ursa_matos/ (stanje na 
dan 17. 9. 2009). 
34 Prav tam.  
35 Dešman, 2004; Zupan, 2004; Koselj, 2005 in drugi. 

01-8 Ranljivost in ogroženost objekta kulturne 
dediščine 
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posegov bistveno zmanjšana. Tako predstavljajo nevarnost neustrezna, parcialna 
vzdrževalna dela, ki na prvi pogled ne predstavljajo velikega posega, a zaradi svoje vizualne 
izpostavljenosti lahko predstavljajo siromašenje in degradacijo Ravnikarjeve arhitekture. 
 
Grožnjo objektu predstavlja tudi izostanek vzdrževalnih del, zaradi katerih lahko na delih 
konstrukcije ali fasadnih elementov pride do nepopravljive škode. Določeno mero 
ogroženosti v tehničnem smislu predstavljajo nekateri neustrezni detajli vidne kovinske 
konstrukcije (odkapi, toplotni mostovi), ki jo je zaradi meteorne in kondenzne vlage ponekod 
začela najedati rja. V sklopu investicijskih in vzdrževalnih del je na nivoju detajlov nujno 
poiskati rešitve, ki bodo zadostile zahtevam varovanja dediščine in hkrati tehnično gledano 
vzpostavile stanje, ki bo zmanjšalo negativne vplive atmosferske in kondenzne vlage.  
 

 
Konzolni kovinski nosilec, na katerega so vpeti okenski okvirji so podvrženi vlagi in rjavenju. 

 
 

 
Posledice kondenzne vlage v notranjosti zasteklitve (zasteklitev hodnika mezzanina). 

 



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 1  stran 43 od 47 strani 

 
Poškodbe na vidnem betonu in armaturi betonskih korit. 
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01-9.1 splošne usmeritve 

 
Strokovne podlage z varstva kulturne dediščine36 in občinski prostorski plan37 pri posegih v 
dediščino, le te omejuje na takšne, ki: 
- prispevajo k trajni ohranitvi dediščine in zvišanju njene vrednosti in 
- dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem.  
- ne prizadenejo varovanih vrednot, 
- ohranjajo tlorisno in višinsko zasnovo,  
- ohranjajo gradivo in konstrukcijsko zasnovo 
- ohranjajo oblikovanost zunanjščine in funkcionalno zasnovo notranjosti 
- ohranjajo stavbno pohištvo in notranjo opremo 
 

Ker gre za objekt iz 20. stoletja je poznavanje objekta, prepoznavanje njegovih originalnih 
sestavin in kasnejših predelav dokaj dobro. Zaradi tega je možno smiselno varovanje na 
vseh nivojih – od detajlov do tlorisov. Poleg gabaritov in tlorisne razdelitve se tako varuje tudi 
vse originalne detajle, njihovo materialno sestavo in oblikovalske značilnosti. 
 
Zaradi funkcionalnih in tehnoloških potreb bodo v prihodnosti gotovo potrebne spremembe in 
prilagoditve, ki pa  morajo v čim večji možni meri slediti osnovnim izhodiščem. Tako je 
potrebno varovanje razumeti tudi v smislu skrbnega in premišljenega načrtovanje nujnih 
posegov. 
 
V preteklosti so bili že izvedeni nekateri, z vidika varovanja kulturne dediščine, neustrezni 
posegi. V prihodnosti je potrebno ob morebitnih dodatnih posegih misliti tudi na sanacijo teh 
posegov.  
 
Ker se ta konservatorski načrt izvaja za parcialne posege (sanacija obstoječega 
stavbnega pohištva in kovinske nosilne konstrukcije konzol v delu pisarniških 
prostorov v pritličju in mezzaninu, sanacija betonskih korit ter sanacija toplotne 
izolacije talne plošče v mezzaninu), se izvedbeni del tokrat nanaša le na obravnavane 
posege.  
 
Specializirana dela: kovinska, kamnoseška, pleskarska, steklarska, gradbena in druga 
obrtniška dela lahko izvajajo le izvajalci z najmanj tremi referencami na objektih kulturne 
dediščine, potrjenih s strani ZVKDS. Investitor bo moral v času pridobivanja ponudb pred 
izbiro izvajalca specializiranih del predložiti referenčno listo ponudnikov v potrditev ZVKDS, 
OE Ljubljana.  
 
Izvajalci posameznih del na objektu, morajo na podlagi arhitekturnih predlog (usklajenih na 
nivoju konservatorskega načrta) pripraviti delavniške načrte in jih uskladiti s projektantom in 
ZVKDS. Po potrebi mora v fazi usklajevanja pripraviti tudi vzorce v merilu 1:1. 
 

                                                 
36
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pomena. EŠD 9756, Ljubljana – TR. Ljubljana: ZVKDS, oktober 2012. 
37 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Ur.l. RS, št.  
78/2010), člena 66. in 67. 
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V primerih, ko se bo v prihodnosti izvajalo nove posege, je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje. V kolikor gre za posege, za katere zakon predvideva 
izdelavo konservatorskega načrta (kadar je nameravani poseg kompleksen, grozi 
nevarnost uničenja ali ogrožanja varovanih vrednot ali je treba pri posegu izvesti 
konservatorsko-restavratorska dela), bo potrebno predhodno izdelati dopolnitev 
izvedbenega dela tega konservatorskega načrta.  
 
 
01-9.2 usmeritve za ohranitev varovanih vrednot 38 

 
Stavbno pohištvo 
Vizualna podoba stavbnega pohištva mora ostati nespremenjena. Pri morebitnih posegih se 
teži k ohranjanju oblikovnih značilnosti, proporcev in originalnih materialov oz. uporabi 
materialov, enakih originalnim. Temu se mora podrejati tudi morebitne tehnološke izboljšave 
ali popravila. Na mestih, kjer to ne spremeni zunanje podobe (tudi detajlov) je dovoljena 
vgradnja termopanskih stekel. Spremembe so možne pri detajlih, skritih pod fasadno oblogo, 
vidnimi profili in notranjimi oblogami. . 
 
Podoba vidnih okenskih kovinskih profilov stavbnega pohištva naj ostane nespremenjena na 
špaletnem delu, ki je izveden kot obodni jekleni nosilni prstan za okenski okvir z zasteklitvijo. 
Kolikor je možno, naj se ohranjajo tudi originalni materiali. Na mestih okenskega okvirja, kjer 
je potrebna tehnološka posodobitev detajlov je potrebno ohranjati prvotno vizualno podobo in 
profilacijo okvirjev kot gradiva v največji možni meri.  
 
Pri vseh oknih naj se ohrani prosojnost zasteklitve. V kolikor je nujno potrebno zastiranje 
pogledov v notranjost objekta, naj se to rešuje v sklopu opreme in to v tolikšni meri, kot je 
vizualno v resnici potrebno. 
 
V primeru zamenjave posameznih delov oken oz. okna v celoti je potrebno izdelati shemo 
oken in natančen arhitekturni posnetek obstoječega stanja z vsemi konstrukcijskimi in 
oblikovalskimi detajli v primernem merilu (1:10, 1:5, 1:2). Ob upoštevanju usmeritev je 
potrebno izrisati detajlne delavniške načrte.  
 
V kolikor se izkaže, da že zamenjani elementi stavbnega pohištva oblikovno niso skladni s 
prvotno celostno zasnovo, jih je potrebno v sklopu investicijsko vzdrževalnih del zamenjati. 
 
Pred izvedbo investicije mora Izvajalec del pripraviti vzorce kovinskih profilov, opleska in 
stekel. Pred izvedbo del mora vzorce potrditi odgovorna konservatorka.   
 
Kovinska nosilna konstrukcija konzol v delu pisarniških prostorov v mezzaninu 
Konstrukcija mora ostati vidna v obstoječem obsegu. V primerih, ko je bila konstrukcija v 
preteklosti zakrita (npr. zaprta z lesom), je potrebno vzpostaviti prvotno stanje. Podrobnejša 
navodila se nahajajo v mapi 2 in PZI dokumentaciji. 
 
Oplesk kovinskih konstrukcij 
Finalni vidni oplesk vseh vidnih kovinskih konstrukcij mora biti v tonu SIGMA_NCS – S 6030 
R10B39.  
Sanacija toplotne izolacije talne plošče v mezzaninu v delu odprte pasaže 

                                                 
38 Del oiglavja je povzetega po kulturnovarstvenih pogojih št. 270/96-01-TA. Ker se konservatorski 
načrt izvaja fazno in je bil v sklopu te faze za vse predvidene posege pripravljena tudi mapa 2 in 
podrobni PZI načrti detajlov, se podrobnejša navodila za posamezne elemente nahajajo tam. 
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Pri sanaciji toplotne izolacije v sklopu talne plošče je potrebno izvajati posege brez 
poseganja v finalno tlakovanje (izolacijo naj se namešča s spodnje strani etažne plošče). Po 
posegu je potrebno zagotoviti stanje, vizualno enako stanju pred posegom (ponovna 
uporaba lesenega opaža). Višina (položaj) opaža mora ostati nespremenjena. Podrobnejša 
navodila se nahajajo v mapi 2 in PZI dokumentaciji. 
 
01-9.3 usmeritve za razvoj, spremembe in predelave 

 
Objekt TR2 je v postopku za razglasitev spomenika državnega pomena. Ker gre za 
pomembno dediščino 20. stoletja morajo biti vsi posegi in morebitne spremembe skrbno 
načrtovani. Investicijsko vzdrževalna dela in popravila morajo biti izvedena v smislu 
vzdrževanja obstoječih elementov ali zamenjave z identičnimi. Morebitne tehnične izboljšave 
morajo biti načrtovane v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Tudi v primerih tehničnih predelav in izboljšav, je treba težiti k ohranjanju vizualne in 
materialne podobe na vseh nivojih (detajl, celota).  
 
Pri načrtovanju morebitnih sprememb in predelav, ki so neizogibne zaradi tehnoloških ali 
funkcionalnih prilagoditev naj se upošteva standarde, ki veljajo pri obnovi stavbne dediščine, 
kot npr: 
- Posegi oz spremembe naj bodo minimalni.  
- Rešitve naj sledijo načelu reverzibilnosti (možnost vzpostavitve prvotnega stanja) in 

kompatibilnosti (izključitev morebitnih neželenih učinkov v prihodnosti).  
- Posegi naj upoštevajo avtentičnost Ravnikarjeve arhitekture, ki naj bo prepoznavna tudi 

po izvedenih posegih.  
- Upošteva naj se tudi načelo minimalnega poseganja, na podlagi katerega se posege 

omeji na nujne in v čim večji možni meri izbira tehnologije, ki ohranjajo original 
nedotaknjen.  

- Prepovedano je uničenje prepoznavnih kvalitet objekta. 
- Vsak poseg mora čim bolj spoštovati koncept, tehnike in zgodovinsko vrednost prvotne 

stavbe ali zgodnjih faz in pustiti sledi, ki bodo prepoznavne v prihodnosti. 
- Treba se je čim bolj izogibati odstranitvi ali spreminjanju zgodovinskega materiala ali 

prepoznavnih arhitekturnih lastnosti. 
- Če je le mogoče, je treba poškodovane elemente popraviti in ne zamenjati. 
- Če je iz vidika varnosti, predpisov in standardov to možno, se ohrani tudi pomanjkljivosti 

objekta, kolikor so sestavni del njegove avtentičnosti. 
- Vse tekoče aktivnosti v smislu kontrol na objektu, nadzora, pregledov je potrebno 

dokumentirati. 
 
Pri načrtovanju posegov naj se upošteva, da gre za kulturni spomenik in da lahko skladno s 
petim odstavkom 9. člena ZGO-140 'projektirane ali izvedene rešitve odstopajo od 
predpisanih bistvenih zahtev, vendar samo pod pogojem, da z odstopanjem ni ogrožena 
varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje.'  Priporočilo naj 
se upošteva posebno na področju določanja ukrepov varstva pred požarom. Tu je skladno z 
8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah  dovoljeno pri projektiranju in gradnji stavb 
namesto ukrepov iz tehničnih smernic v zvezi s požarno varnostjo v stavbah uporabiti tudi 
ukrepe iz drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov 
uveljavljenega ravnanja ali drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v 
smislu tega pravilnika. Odstopanja od standardnih pravil so dovoljena tudi na področju 
toplotne učinkovitosti41. Tako se pri stavbah, varovanih po predpisih o kulturni dediščini, 
pravilnik uporablja v obsegu, ki ni v nasprotju s pogoji varstva kulturne dediščine. 
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 Ur.l. RS 102/04-urad.preč.besedilo, 14/05-popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl.US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 

108/9 
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 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010) 
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