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Cerkev sv. Katarine je podružnica župnije Zavratec. Razglašena je za kulturni spomenik lokalnega 
pomena (EŠD: 4136). Predmet restavratorskih del so bile stropne štukature in poslikava stropnih polj 
v prezbiteriju cerkve. Oboje je nastalo verjetno leta 1684, med renesančno predelavo gotskega 
prezbiterija.1 Pleskarska dela v cerkvi je po opravljenih restavratorskih delih izvedel pleskar Alojz 
Gantar iz Medvedjega Brda, oder je postavil zidar Marijo Gantar iz Godoviča. Pleskar je obstoječi 
strop prebrusil (ponekod do ometa). Razpok ni kital, ampak je pred pleskanjem na vse površine 
nanesel tanjši sloj mineralne izravnalne mase. Za čas izvajanja del je šentjoški restavrator Franci 
Kavčič z ekipo iz oltarja odstranil atiko. 
 
STANJE PRED POSEGI 
 
Zid, velb in omet so stabilni, po celotni površini stropa pa je bilo več razpok. Originalni belež in 
poslikava sta bila v preteklosti večkrat prepleskana. V stropnih poljih je bila vidna poslikava, ki je bila 
naslikana l. 1932 (I. Mlakar, L. Seljak). Originalna poslikava je naslikana v mešani tehniki. Ponekod je 
stabilna, ponekod pa se je rahlo prašila. Štukature, ki obrobljajo obočna in stropna polja, so narejena 
iz ometa in 'nalepljena' na stropni omet. Na več mestih je bila razpokana. Dva krajša kosa (po cca 20 
cm) pasov sta odpadla med delom, en pa že v pretekosti. Pred in med delom je odpadlo veliko 
'bunkic', ki obrobljajo štukature. Simsi na dnu obočnih lokov so kamniti. Poslikani so bili verjetno v 
apneni tehniki (slikano na svež belež). Originalna poslikava simsov je bila močno poškodovana ali 
med preteklimi posegi že odpadla.  
 

 
Odpadli del štukaturnega pasu. 

 
Zadnji del prezbiterija, za ravnino oltarja, je bil v preteklost dalj časa izpostavljen prekomerni vlagi. To 
se kaže po močni zasiganosti. Trdovraten sloj sige je prekrival poslikavo, beleže in štukaturni pas. 
 
OPRAVLJENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEGI 
 
- Odstranjevanje recentnih beležev s štukatur in poslikav. 

Beleže se je odstranjevalo mehansko – s kladivci in skalpeli. V območju močne zasiganosti (za 
ravnino oltarja), se je odstranjevanje izvedlo z mikropeskalnikom, s pomočjo katerega se je 
zasigane sloje beležev stanjšalo. Odstranjevanje s skalpelom ali kladivci tam ni bilo možno, saj je 
pod trdovratno sigo omet oslabljen, ponekod tudi krušljiv. Na mestu zasigane poslikave (zadnje 
polje nad oltarjem) se je mikropeskanje izvajalo na način, da se je sigo in recentne beleže stanjšalo. 

                                                 
1
 Zapis o renesančni predelavi prezbiterija najden na spletni strani občine Logatec. Letnica naj bi bila najdena na podstrešju 

cerkve. 
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Postopek se je izvajal do te mere, da se originalne poslikave ni poškodovalo, je pa postala skozi 
stanjšano sigo dobro vidna. 
 

 
Odstranjevanje beležev in preslikave. 

 

 
Sims med odstranjevanjem preslikav. 
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Štukaturni pas po odstranjevanju recentnih beležev. 

 

    
Poslikano polje nad oltarjem pred (levo) in po (desno) mikropeskanju.  

Desno v zadnjem delu vidni ostanki zasiganega sloja, ki ga ni bilo možno odstraniti. 
 

- Odstranjevanje oslabelih ometov, neustreznih plomb in odstoplih kosov štukature. 
Ob večjih razpokah, se je odstranilo oslabljen omet oz. štukaturo. Odstranilo se je neustrezno 
rekonstrukcijo štukature (cca. 20 cm), ki je bila v preteklosti že rekonstruirana. Na dveh mestih se 
je med odstranjevanjem beležev izkazalo, da je štukaturni pas nestabilen (dva kosa v dolžini cca 20 
cm). Oba pasova se je odstranilo in kasneje ponovno prilepilo. 
 

- Kitanje. 
Z apnenim kitom (gašeno apno + kalcitna mivka ali moka) se je kitalo vse razpoke na štukaturah in 
v poslikanih poljih. Večje poškodbe (predvsem na simsih) se je kitalo v več slojih. S finim kitom se je 
kitalo (zamazalo) tudi vse večje nepravilnosti v površinski strukturi štukaturnega pasu. 
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Kitanje 

 
- Rekonstrukcija manjkajoče štukature. 

Cca. 20 cm manjkajočega pasu se je rekonstruiralo z apnenim ometom. 
 

 
Med rekonstrukcijo manjkajoče štukature. 

 
- Lepljenje odpadlih delov štukaturnega okrasja. 

Z lepilom (gašeno apno, kalcitna moka, cca. 1% primal) se je nalepilo odpadle kose štukaturnega 
okrasja – 2 kosa štukaturnega pasu in cca 100 kom 'bunkic', ki obrobljajo štukaturni pas. 
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Lepljenje odpadlih 'bunkic'. 

 
- Retuša. 

Originalna poslikava je bila večidel dobro ohranjena, a se je rahlo brisala in bila 'zaprašena'. Retuša 
se je izvajala s pigmenti in vezivom (2% primal v apneni vodi), v tehniki črtkanja. Delna 
rekonstrukcija poslikanih površin je bila potrebna v poslikanem stropnem polju za oltarjem, kjer se 
je poslikava sicer dobro videla, a je bila zaradi močne zasiganosti prekrita s prosojnim, umazanim 
slojem, ki ga brez poškodb originala ni bilo možno odstraniti. 
 

- Določitev barvnih tonov za beljenje. 
Pleskar je prezbiterij prepleskal z beležem na osnovi apna, tujega proizvajalca. Belež se je 
pigmentiralo, da se je ton izenačil z ohranjenim originalnim beležem v poslikanih stropnih poljih. 
 

 
Strop po posegih. 
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Prednja in zadnja poslikava po posegih. 

 
 

 
Stanje pred in po posegih. 
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Stanje pred in po posegih. 

 
Dela so se izvajala v juniju in juliju 2014. V delovni ekipi so sodelovali: Anita Klančar Kavčič (vodja del), 
Vid Klančar, Andreja Jamšek, Barbara Košir in Andreja Kavčič. 
 
V Šentjoštu, 29.7.2014      Anita, Vid Klančar 


