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MAPA 02, Preglednica sestavin

Preglednica sestavin spomenika

V preglednico sestavin so vključeni elementi spomenika, ki se jih posebej varuje. Pri
načrtovanju je potrebno upoštevati tudi določila iz 'usmeritev za ohranitev varovanih
vrednot, razvoj, spremembe in predelave' izvedbenega dela mape 1 tega
konservatorskega načrta. Usmeritve podajajo podrobnejše pogoje za obnovo varovanih
elementov, ki bi se v tej preglednici sestavin ponavljale pri večih sestavinah (npr. stavbno
pohištvo).
V nekaterih primerih je opis posameznega prostora ali elementa v preglednici sestavin citiran
oz. povzet po strokovnih podlagah za razglasitev spomenika1, nekatere usmeritve pa so
povzete iz kulturnovarstvenih pogojev, ki jih je podal odgovorni konservator.2
Oznaka prostora ali elementa:
Opis:
Soba se nahaja v prvem nadstropju in je obrnjena na Jurčičev
trg in Čevljarsko ulico, kamor sta bili pred regulacijo Ljubljanice
in rušitvijo objektov na jugu obrnjeni glavni fasadi objekta (S in
Z). Zaradi svoje lege je imel verjetno prostor v objektu
pomembnejšo funkcijo, zaradi katere pa je bil tudi bogateje
opremljen in dekoriran. Ohranjen je baročni tlak, dekorativen
šabloniran oplesk sten (pod beleži) in lepo obdelani leseni
stropniki in stropne podnice (pod ometom in beleži). Prostor ima
dva vhoda od katerih enega predstavljajo dvokrilna, kasetirana
vrata, ki imajo zaradi debeline zidu lepo oblikovano, kasetirano
škatlo. V prostoru je bila včasih peč (verjetno lončena), ki pa ni
več ohranjena.
Več o lesenih stropnikih in dekorativnih poslikavah sten je
razvidno v poročilu o sondiranju (mapa 4), ki je sestavni del
tega konservatorskega načrta.

1N 10 (soba)

tloris 1. nadstropja

Levo: Notranjščina prostora.
Desno: Polje baročnega parketa. Dimenzija polja cca 63 x 63 cm.

Stopnja kulturnega pomena: Sestavina spomenika izjemnega pomena.
1

Železnik, A., et. al. Strokovne osnove odloka o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – stare Ljubljane in
grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost. Ljubljana: Ljubljanski regionalni
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, julij 1985, str. 267 - 268
2
Kulturnovarstveni pogoji št. UZ-0506/1995/14, 16.5.2013, Uroš Lubej, Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
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Ogroženost:
Sestavina spomenika ni posebej ogrožena.

Usmeritve:
Med prenovo spomenika je potrebno ohraniti lesen baročni parket. Če bi bilo parket potrebno med
obnovo odstraniti, ga je potrebno pred deli varno deponirati. Izvajalec del mora poskrbeti, da se
morebitno deponiranje izvede na način, da bo možno parket ponovno položiti. Po čiščenju in
morebitnem brušenju se parket naolji in ne lakira.
Stene prostora se opleska v umazano beli barvi. Dovoljena je tudi rekonstrukcija ali obnova
šabloniranega vzorca, katerega del se je v SZ vogalu sobe odkrilo med sondiranjem. Morebitno
obnovo oz. rekonstrukcijo naj izvede za to usposobljen izvajalec. Pri morebitni rekonstrukciji je
potrebno izvesti še dodatna sondiranja ter natančno povzeti šablono in barvne tone.
Med sondiranji (glej poročilo o sondiranjih) se je pokazalo, da je bil lesen strop prvotno viden. Stropniki
so bili obdelani (profiliran les, oblikovno poudarjen ob zaključkih), prav tako podnice. Les je bil prvotno
verjetno surov, kasneje pa prebeljen z apnenim ometom. Sedanji omet iz stropa je potrebno odstraniti,
prav tako lesene deske med parnimi (višjimi) podnicami. Glede na stanje odkritega stropa naj se ta
konservira oz. obnovi. Končna obdelava je lahko umazano bel belež ali pa viden les. Priporočamo, da
dela izvaja za to usposobljen izvajalec z izkušnjami. Med delom naj se drži sledečih postopkov:
- grobo odstranjevanje ometa
- fino odstranjevanje ometa, mehko ščetkanje
- dodelava morebitnih večjih poškodb z lesenimi vstavki (podobna vrsta, struktura, barva lesa)
- kitanje morebitnih manjših poškodb s kitom za les (npr. araldit)
V primeru beljenja se les po postopku prebeli z umazano belim apnenim beležem. V primeru, da se
pusti les viden, se les natančno sčisti in naolji. Morebitne lesene vstavke in kitana mesta je potrebno
zaradi vizualne izenačitve z originalnim lesom patinirati.
Tloris prostora mora ostati nespremenjen. Prepovedane so delitve s predelnimi stenami.

Oznaka prostora ali elementa:

2N 5, 2N 6 in 2N 7

Opis:
3 sobe se nahajajo v drugem nadstropju na S strani objekta –
proti Jurčičevem trgu. Tako kot v prvem, so tudi v drugem
nadstropju prostori na S strani bogateje zasnovani. Tlak je
lesen parket narejen kot replika baročnega tlaka, a je izvedba
ponesrečena in brez večje vrednosti. Trenutno ometani
stropniki so leseni, obdelani, prav tako podnice. Za razliko od
pritličja, se stropniki in podnice iste vrste nadaljujejo tudi v
prostor proti V. Tako je bil morda S del hiše en sam prostor z
enotnim lesenim stropom.
Več o lesenih stropnikih in podnicah je razvidno v poročilu o
sondiranju (mapa 4), ki je sestavni del tega konservatorskega
načrta.
tloris 2. nadstropja
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Soba 2N 5 (levo) in 2N 6 (desno).

Soba 2N 7 (levo) in detajl odkritega lesenega stropnika (desno).

Stopnja kulturnega pomena: Sestavina spomenika izjemnega pomena.

Ogroženost:
Sestavina spomenika ni posebej ogrožena.

Usmeritve:
Med sondiranji (glej poročilo o sondiranjih) se je pokazalo, da je bil lesen strop prvotno viden. Stropniki
so bili obdelani (profiliran les, oblikovno poudarjen ob zaključkih), prav tako podnice. Les je bil prvotno
verjetno surov, kasneje pa premazan z rjavo barvo (verjetno oljna). Sedanji omet iz stropa je potrebno
odstraniti, prav tako lesene deščice, ki prekrivajo stropnike in podnice, ki so služile kot podlaga za
omet. Glede na stanje odkritega stropa naj se ta konservira oz. obnovi. Končna obdelava je lahko
umazano bel belež, viden les ali pa rjav oplesk. Priporočamo, da dela izvaja za to usposobljen
izvajalec z izkušnjami. Med delom naj se drži sledečih postopkov:
- grobo odstranjevanje ometa
- fino odstranjevanje ometa, ščetkanje
- dodelava morebitnih večjih poškodb z lesenimi vstavki (podobna vrsta, struktura, barva lesa)
- kitanje morebitnih manjših poškodb s kitom za les (npr. araldit)
V primeru beljenja se les po postopku prebeli z umazano belim apnenim beležem ali prebarva s
tankim nanosom (prosojnim) rjave oljne barve. V primeru, da se pusti les viden, se les natančno sčisti
in naolji. Morebitne lesene vstavke in kitana mesta je potrebno zaradi vizualne izenačitve z originalnim
lesom patinirati.
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kotna kapela v prostoru 1N 2
Opis:
Kotna kapela je bila včasih del
širokega hodnika, ki pa je bil v
preteklosti večkrat predelan.
Niša v zidu je zaprta z
zastekljenimi
vrati
in
obrobljena z lepo profiliranim
lesenim okvirom. Pod njo je
konzolna polica, pod polico pa
slabo ohranjena dekorativna
poslikava – križ obrobljen s
cvetličnim vencem, vse skupaj
obrobljeno s črtnim okvirom.
Kaj je bilo v kapeli (kipec,
slika,)
ni
znano
oz.
ohranjeno.

tloris 2. nadstropja

Stopnja kulturnega pomena: Sestavina spomenika velikega pomena.

Ogroženost: Sestavina spomenika ni posebej ogrožena.

Usmeritve:
Vogalna zidna niša z zasteklitvijo se ohranja taka kot je. Obnovi oz. rekonstruira naj se profiliran okvir
in konzolno polico. Priporoča se izdelava nove rekonstrukcije dekorativne poslikave pod nišo (cvetlični
venec, križ in okvir).

Oznaka prostora ali elementa:

SEVERNA FASADA

Opis:
Klasicistično zasnovana S fasada je bila zaradi svoje
orientiranosti na Jurčičev trg bogato dekorirana. Poudarjeno
pritličje, izvedeno v rustiki ima tri vhode s kamnitimi okviri in
zunanjimi železnimi vratnimi krili. Prvo in drugo nadstropje sta
bogato dekorirana. Od pritličja in zatrepa sta ločena z bogato
profiliranim vencem. Tri osna fasada je členjena s plitkimi
pilastri z rahlo poudarjenimi kapiteli in bazami. Okenski okviri so
izvedeni v profiliranem ometu. Nad spodnjo vrsto oken je bogat
zatrepno oblikovan profiliran nastavek, sloneč na konzolah, pod
gornjo vrsto oken pa preprosta štukatura s stiliziranim
rastlinjem. Tretje nadstropje pod čopom je dvoosno. Okna imajo
preprost okvir v ometu. Odkap je ločno zaključen in ometan kot
fasada.

S fasada
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Levo: Okrasje med okni prvega in drugega nadstropja.
Desno: S fasada.

Stopnja kulturnega pomena: Sestavina spomenika izjemnega pomena.

Ogroženost:
Na fasadi je nekaj poškodb, ki so posledica vremenskih vplivov (odpadanje finega ometa, plesni). Če
se na fasadi ne bodo izvedla obnovitvena oz. vzdrževalna dela grozi nevarnost povečanega
propadanja in odpadanja vrhnjih slojev fasade.

Usmeritve:
Glej rubriko FASADE v poglavju 'usmeritve za ohranitev varovanih vrednot, razvoj, spremembe in
predelave' mape 1.
Poleg tega naj se upošteva še naslednje usmeritve:
Profiliran venčni zidec nad drugim nadstropjem naj se prekrije z opečnim bobrovcem, enakim, kot se
ga bo uporabilo na strehi.

Oznaka prostora ali elementa:

ZAHODNA FASADA

Opis:
Fasada na Čevljarsko ulico je dvonadstropna in triosna. Tako
kot S je dekorirana bogateje, a nekoliko skromnejša. Okna v
nadstropjih so brez profiliranih nastavkov in štukaturnega
okrasja. Tudi fasadna obdelava poudarjenega pritličja je
skromnejša. Pritlične odprtine, ki so nekoč služile kot vrata so
spremenjena v okna. Železna zunanja vratna krila ima samo
portal v prvi osi. Med pritličjem in prvim nadstropjem je močan
venčni zidec. Okenski okviri so oblikovani enako kot na fasadi
proti Ljubljanici. Fasado zgoraj zaključuje močno profiliran
podkapni venec.

Z fasada
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Levo: Z fasada.
Desno: Moteči elementi na ulični fasadi (govorilnica, zračnik, inštalacijske omarice, nadometne
instalacije).

Stopnja kulturnega pomena: Sestavina spomenika izjemnega.

Ogroženost:
Na fasadi je nekaj poškodb, ki so posledica vremenskih vplivov (odpadanje finega ometa, plesni). Če
se na fasadi ne bodo izvedla obnovitvena oz. vzdrževalna dela grozi nevarnost povečanega
propadanja in odpadanja vrhnjih slojev fasade.

Usmeritve:
Za splošne pogoje glej rubriko FASADE v poglavju 'usmeritve za ohranitev varovanih vrednot, razvoj,
spremembe in predelave' mape 1.
Poleg tega naj se upošteva še naslednje usmeritve:
Če je možno, naj se na fasadi izvede naslednje ukrepe:
- Odstrani naj se telefonska govorilnica.
- Žleb v pritlični etaži naj se izvede podometno.
- Inštalacijske omarice (telefon, elektro,) naj se prestavijo na J fasado, katere oblikovanje je bolj
svobodno.
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JUŽNA FASADA

Opis:
Južne fasade objekt do leta 1913 ali 1914 ni imel. Takrat so
zaradi regulacije Ljubljanice porušili niz treh objektov, ki se je
dotikal Zlate ladjice na jugu. Novo nastala fasada se je vmes
spreminjala, današnjo podobo pa dobila z adaptacijo okoli leta
1960. V pritličju so trije vhodi, pri čemer se osi ne ujemajo z
okenskimi. Okna od prvega do tretjega nadstropja so
razporejena triosno, pri čemer v drugi etaži srednje okno
manjka. Vse etaže so med seboj deljene z zidnim vencem.
Oblikovanje J fasade je bilo v preteklosti ponesrečeno. Fasada,
kakršna je danes, ne upošteva oblikovnih zakonitosti preostalih
fasad objekta, deluje neurejeno in neartikulirano.
Glede na gradacijo dekoriranosti prvotnih fasad (S, Z, V) v
odnosu do pomembnosti prostora, kamor so orientirane, je
smiseln razmislek glede oblikovanja novonastale J fasade, ki je
v trenutnem stanju moteča.

J fasada

J fasada
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Stopnja kulturnega pomena: Moteča sestavina spomenika.

Ogroženost:
Na fasadi je nekaj poškodb, ki so posledica vremenskih vplivov (odpadanje finega ometa, plesni).

Usmeritve:
J fasado je dopustno zasnovati na novo in pri tem na novo obdelati fasadno dekoracijo in preurediti
fasadne odprtine. Dovoljena je drugačna razporeditev okenskih odprtin v fasadi nad pritličjem ali
sodobnejša zasnova (npr. zastiranje obstoječe fasadne členitve z enotno zeleno fasado). Fasada se
mora čim bolje vklapljati v celoten objekt in tržni prostor na jugu stavbe.
Zasnovo in oblikovanje J fasade je potrebno med projektiranjem usklajevati z odgovornim
konservatorjem.

Oznaka prostora ali elementa:

VZHODNA FASADA

Opis:
Fasada je dvonadstropna in pet-osna. Pritličje je v četrti in peti
osi oblikovano trdnjavsko – s kamnitimi ploščami. V tem delu
fasade je okno s kovinskimi polkni. V pritličju sta še dve okni in
ena kletna odprtina. Med pritličjem in prvim nadstropjem je
močan delilni venec. Okna v četrti osi obeh etaž so slepa. Vse
okenske odprtine imajo profilirane okvire izvedene v ometu. Nad
drugo in tretjo osjo je frčada.
Zid vzhodne fasade je bil okoli leta 1960 od 1 do 3 osi rahlo
zamaknjen – zalomljen navznoter. Fasadna razdelitev v prvem
in drugem nadstropju je bila posneta po prvotnem zidu, v
pritličju pa oblikovana stihijsko.
V fasada

Levo: V fasada.
Desno: Stihijsko oblikovana pritlična fasada v zamaknjenem delu zidu.

Stopnja kulturnega pomena: Sestavina spomenika velikega pomena, razen pritlični levi del, kjer gre za
motečo sestavino.
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Ogroženost: Fasada je zaradi vremenskih vplivov že močno načeta. Deli ometa in fasadnih profilov so
že odpadli, beleži se luščijo.

Usmeritve:
Za splošne pogoje glej rubriko FASADE v poglavju 'usmeritve za ohranitev varovanih vrednot, razvoj,
spremembe in predelave' mape 1.
Poleg tega naj se upošteva še naslednje usmeritve:
Na pritlični steni, v delu, kjer je bil zid okoli leta 1960 zalomljen, se priporoča nova razporeditev
okenskih odprtin. Razporeditev naj bo urejena in jo je treba med projektiranjem uskladiti z odgovornim
konservatorjem.

Oznaka prostora ali elementa:

STREHA

Streha je dvokapna s čopoma, naklona cca 40º, krita z opečnim
bobrovcem. Proti S se v tlorisu nekoliko zožuje. Proti V in Z ima
zidane frčade, prosti S pa na čopu pomolni svetlobnik. Frčadi na
Z imata dvokapno streho, na V prav tako, a z izrazitim čopom.
Na mestu, kjer je bil zid V fasade zamaknjen v notranjost
objekta, streha gleda pomolno nad ulico. Dimniki so opečnati, z
dvokapno streho, kriti z bobrovcem.

Tloris strehe.

Čop na južni strani strehe.
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V in S stran strehe.

Levo: Frčadi na Z strani.
Desno: Pomolni svetlobnik na čopu proti S strani.

Stopnja kulturnega pomena: Sestavina spomenika velikega pomena.

Ogroženost:
Na strehi so se v preteklosti izvajala najnujnejša vzdrževalna dela, zaradi česar je sedaj že močno
dotrajana. Tako je potrebno v kratkem streho celoviteje sanirati.

Usmeritve:
Pri obnovi strehe objekta oziroma morebitni nadomestitvi dotrajanih lesenih elementov strešne
konstrukcije z novimi, je treba ohraniti sedanje vertikalne in horizontalne gabarite strehe, vključno z
lego, velikostjo in oblikovanjem obstoječih strešnih oken na severu in vzhodu. Dodatno prezračevanje,
klimatizacija in osvetljevanje podstrešja je možno izvesti na zahodni strešini spomenika. Na streho je
prepovedano nameščati zunanje klimatske enote.
Dovoljena je ponovna vzpostavitev pomolnih svetlobnikov na V strehi. Izvedba mora biti ista, kot je
razvidno iz arhivskih fotografij. Detajlni načrt je potrebno med projektiranjem uskladiti z odgovornim
konservatorjem.
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Fotografija Zlate ladjice iz leta 1931. Vidna dva pomolna svetlobnika, ki sta bila kasneje odstranjena.

3

V primeru večjih posegov oziroma izvedbe nove strešne konstrukcije je treba odgovornemu
konservatorju v pregled in soglasje dostaviti arhitekturni načrt obstoječe in nove strešne konstrukcije.
Dotrajano strešno kritino je potrebno zamenjati z obstoječim tipom opečne kritine (opečni bobrovec).
Streha ne sme biti nikjer (razen žlot) krita s pločevino ali bakrom. Finalna obdelava strešne kritine
mora biti mat videza. Prepovedana je svetleča engoba. Pred izvedbo je treba tip bobrovca uskladiti z
odgovornim konservatorjem.
Dimniki in zračniki na strešinah morajo biti zidani v historični zasnovi in obliki. Dimniki naj imajo
dvokapno streho, krito z opečnim bobrovcem.
Na JV vogalu, kjer streha zaradi zamika stene v notranjost objekta pomolno gleda čez ulico, se
spodnji del konstrukcije (sedaj viden les) omeče z apnenim ometom in prepleska, kot preostalo fasado
oz. vence na fasadi.
Odtoki iz žlebov, se tako kot sedaj, speljejo na V in Z fasado. Priporoča se izdelava lesenih čelnih
zaključkov (macesnova deska). V kolikor bodo iz pločevine, naj bodo čim ožji.

Primer čelnega zaključka,izvedenega z leseno desko.

V primeru, da bodo snegolovi linijski, morajo biti narejeni iz lesenih hlodnic, v primeru točkovnih pa
morajo biti iste barve kot opečna kritina.
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