Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL
EŠD 760

NAVODILA ZA
OBNOVO in KONSERVIRANJE / RESTAVRIRANJE

FASAD

Ljubljana, 20. 8. 2006

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL 28 - HIŠA KUŽNIK / SEVER (in STOŽEVA GALERIJA)
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL 28
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

Južna fasada

Severna fasada

Stanje:
Fasadi hiš Sever/Kužnik imata še dobro ohranjene, sivo patinirane omete, izdelane v apneni
tehnologiji. Delno so bile zaplate ometa odstranjene zaradi prezidav, na nekaj mestih so ometi
popravljeni, na zadnji strani z madeži izpiranja, lišajev, itd… Na desnem vogalu fasade je še ohranjen
del šivanega robu, vidni so tanki vrisi. Ker obe fasadi, severna in južna, prispevata k avtentičnemu
izgledu celotnega naselja, se ne menjata z novo, temveč konservirata – restavrirata.
Navodilo:
Sprednja (južna) fasada se konservira – restavrira po navodilih v prilogi - VZOREC 4. Nove zaplate se
izdelajo le na mestih, kjer ni ometa (v področju venca in nekaj manjših odbitih delih). Omet se
pripravi s sivim peskom, barvno mora biti prilagojen originalu. Pesek ustrezne barve se dobi v
peskokopu Štanjel, glej Navodilo - priprava peska, ali v sipinah ob makadamskih cestah. Ostanek
šivanega robu se slikarsko konservira (utrdi, injektira in retušira) pod nadzorom restavratorja. Pred
izvedbo je treba pripraviti vzorce ometa, ki jih potrdi nadzor. Vzorec konserviranja- restavriranja
ometa je pripravljen v pritličnem delu hiše Markočič.
Zadnja fasada se omeče samo na mestih, kjer so poškodbe, minimalno. Večji kamni naj ostanejo vidni.
Ometava se z apnenim obrizgom po navodilih - VZOREC 2. Pesek za malto mora biti podoben kot v

originalu (rjavo-sivi). Vzorec je pripravljen na zadnji fasadi hiše Furlan. Glej tudi podrobno navodilo –
izvedba apnenih ometov.

Dokumentacija šivanega robu na fasadi Štanjel 28, ZVKDS OE Nova Gorica. Celoten šivan rob se ne
rekonstruira, temveč se ohranjeni deli šivanega robu konservirajo ter barvno povežejo. Za retušo se
uporabi zemeljska rdeča barva.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL - HIŠA KRT
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL Z1
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

Južna fasada

Severna fasada

Stanje:
Zaradi statično ogroženega zunanjega zidu je pred izvedbo fasade potrebna sanacija kamnitega zidu.
Fasada je patinirana, ometi so močno izprani, vendar še trdni. Zadnja (severna) fasada ima ohranjen le
še del ometa, večinoma so vidni klesani kamni zidu. Zaradi patine in starosti ustvarja avtentičen
ambient štanjelske ulice.
Navodilo:
Južna fasada se obnovi odvisno od količine statične sanacije. Če se bo kljub statičnemu posegu ohranil
obstoječi zid, se fasada popravi z grobim obrizgom tako, da večina klesancev ostane vidna, z ometom
se zapirajo predvsem odprte fuge. Primer izvedbe je ponazorjen v VZORCU 5 na hiši Markočič.
Če bo sanacija zahtevala obsežen poseg, zaradi katerega bo kamnit zid porušen in izdelan na novo, se
fasada v celoti obrizga z apnenim obrizgom. Primer izvedbe v obrizgu se izvaja po navodilih –
VZOREC 2, ki je pripravljen na zadnji fasadi hiše Furlan. Omet se pripravi s sivim peskom 0-6,
barvno mora biti prilagojen originalu.
Severna fasada se popravi z obrizgom na večjih odprtih stikih, klesanci ostanejo vidni. Omet se
pripravi s sivim peskom, barvno mora biti prilagojen originalu. Primer izvedbe je ponazorjen v
VZORCU 5 na hiši Markočič.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA LEMUT
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL 02
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

Južna fasada

Stanje:
Južna fasada ima še zaplate glajenega ometa, izdelanega v apneni tehnologiji. Delno so bile zaplate
ometa odstranjene zaradi prezidav, na nekaj mestih so ometi popravljeni. Na desnem vogalu fasade je
še ohranjen del šivanega robu, vidni so tanki vrisi. Ker fasada prispeva k avtentičnemu izgledu
celotnega naselja, se ne menja z novo, temveč konservira – restavrira. Cilj je ohraniti videz stare
patinirane fasade ter avtentičnih izvedb ometov v tehnologiji apna.
Navodilo:
Vsi ohranjeni ometi na južni fasadi se ohranjajo in se ne odstranjujejo! Fasada se konservira –
restavrira po navodilih v prilogi - VZOREC 4, vzorec je pripravljen v pritličnem delu hiše Markočič.
Arhitekturna poslikava se konservira pod nadzorom restavratorja.
Severna fasada se popravi, fugira po navodilih v VZORCU 5 na hiši Markočič.
Glej tudi navodila –priprava peska in izvedba apnenih ometov.

Dokumentacija šivanega robu na fasadi Štanjel 28, ZVKDS OE Nova Gorica. Celoten šivan rob se ne
more rekonstruirati, ker bo celotna fasada konservirana. Ohranjeni deli šivanega robu se zato
konservirajo ter barvno povežejo, izvaja se pod nadzorom restavratorja. Za retušo se uporabi
zemeljska rdeča barva.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA FRATNIK
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL G2, H2, I2
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

Južna fasada

Severna fasada

Stanje:
Sedanji delno obnovljen objekt združuje tri nekdanje manjše enote (hiša G2, H2, I2) Fasada hiše je
nova, izvedena v apneno cementni tehnologiji. Balkon je v betonski izvedbi, lesen del je nedokončan.
V enaki izvedbi je narejena zadnja severna fasada.
Navodilo:
V prihodnosti priporočamo, da se fasade opleskajo v različnih tonih, ki bodo zopet členile objekt v
manjše enote. Za pleskanje naj se uporabijo zemeljski naravni pigmenti v prosojni izvedbi (zemeljska
oker ali siva - bež niansa, toni ne smejo biti močni in izstopajoči!).
Betonski del balkona naj se poštoka. Tlak na lesenem delu naj se izvede z deskami, ograja naj se
izvede z vertikalnimi letvicami 4/4 cm v enakomernih razmakih, brez dodatnih dekoracij.
Enako kot na vhodni fasadi naj se opleskajo zadnje fasade.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA PILAT
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL 33
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

JZ fasada

SV fasada

Stanje:
Fasada je izdelana v fino zaribanem in pleskanem apnenem ometu v zemeljsko oker barvi. Deli ometa
so prepereli ali odstopli od podlage ter deli popravljani v apneno cementni tehnologiji. Fasada je bila
večkrat prepleskana.
Navodilo:
JZ fasada se ohrani na mestih, kjer so ometi trdni. Odstranjujejo se samo apneno cementne zaplate ter
deli preperelega ometa. Na očiščenih delih fasade se izvede fasada po navodilu v prilogi – VZOREC
3, ki je pripravljen na hiši Furlan. Originalne omete se pred dopolnilom z novimi obšije (utrdi se stike
staro - novo!). Pri izvedbi pozorno izvesti odkapne nosove balkonov, ki so vzrok zamakanja. Fasada se
prepleska v barvi po navodilu ZVKDS OE Nova Gorica (predlog- zemeljska oker barva).
SV fasada se minimalno popravi, sivi deli prerasli z lišaji se oščetkajo s sirkovo krtačo. Odstranijo se
cementna popravila in nadomesti z apnenim ometom po istem vzorcu kot JZ fasada.
Glej tudi navodila –priprava peska in izvedba apnenih ometov.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA PILAT (gospodarski del)
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL F2
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

JZ fasada

Sv fasada

Stanje:
Celotna fasad je kamnita, zgornji del stavbe je na novo pozidan s kamnitim zidom in ni ometan.
Predvideno novo okno v nadstropju naj ne bo večje kot je obstoječe. Spodnji del ima še ohranjen
patiniran apneni omet v oker barvi. Fasada na zadnji strani ima grob fasadni obrizg.
Navodilo:
Spodnji del fasade se ohranja nespremenjen, v zgornjem delu se stiki kamnov zaščitijo z ometom –
omet se izvede po navodilu v prilogi - VZOREC 5, izveden na fasadi stavbe Markočič. Pesek za malto
naj bo po barvi in strukturi enak originalu (pesek oker barve, granulacija 0-6).
Fasada na zadnjem delu se očisti (opere z vodnim curkom ali skrtači), korigira se samo na praznih
mestih po postopku, opisanem v prilogi – VZOREC 2. Barva in struktura ometa (rjavo siv pesek,
granulat 0-8) naj se prilagaja originalu.
Glej tudi navodila –priprava peska in izvedba apnenih ometov.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA JOVANOVIČ
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL 38
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

Predvideno mesto prizidka

Pomožni objekt

Stanje:
Fasade celotne hiše ohranjajo videz stare patinirane apnene fasade, robovi odpadlih ometov so
očiščeni in utrjeni, prazna mesta fugirana. Fasada je kombinacija originalnih ometov in praznih
očiščenih mest ter kamnitega zidu. Ohranjeni so vrisi šivanega robu. Pomožni objekt na dvorišču
domačije je zarasel, predviden za obnovo.
Navodilo:
Fasada stanovanjske hiše naj se ohrani v obstoječem stanju kot možen način ohranjanja originala.
Alternativna možnost je konserviranje – restavriranje ometov, postopek je opisan v prilogi VZOREC 4, vzorec izdelan na stavbi hiše Markočič. Na desnem vogalu fasade je še ohranjen del
šivanega robu, vidni so tanki vrisi. V primeru konserviranja fasade se šivan rob slikarsko konservira
(utrjevanje, injektiranje, retuša) pod nadzorom restavratorja.
Nov prizidek se izdela v kamniti konstrukciji in krije s korčno kritino. Fasada prizidanega dela naj se
omeče s tankim apnenim grobim obrizgom, ki se mora po barvi in strukturi ujemati z ohranjenim
ometom na obstoječem objektu (oker - siv pesek, granulacuija 0-6). Navodilo je v prilogi – VZOREC
2, pripravljen na stavbi hiše Furlan.
Glej tudi navodila –priprava peska in izvedba apnenih ometov.

Na pomožnem objektu se fasada izvede odvisno od količine ohranjenih kamnitih zidov. Če bo večina
fasad kamnitih, se izvede omet (fugiranje) po VZORCU 5, izvedenem na hiši Markočič. Variantno, v
primeru rekonstrukcije in slabega stanja zidov, se fasada obrizga z grobim apnenim obrizgom, po
VZORCU 2.

Dokumentacija šivanega robu na fasadi Štanjel 38, ZVKDS OE Nova Gorica. V primeru da bo celotna
fasada konservirana, se ohranjeni deli šivanega robu konservirajo ter barvno povežejo, izvaja se pod
nadzorom restavratorja. Za retušo se uporabi zemeljska rdeča barva.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA BRODNIK
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL 31
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a, Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

SV fasada- nekdanja spahnjenca

Sv fasada - del

Stanje:
Fasada je izvedena v preprostem apnenem obrizgu, ometi so dobri, le na nekaj mestih onesnaženi
zaradi vlage, rje in saj iz dimnika ter manjših cementnih popravil.
Navodilo:
Na onesnaženih mestih naj se fasada očisti z vodnim curkom in ščetkanjem. Kjer so trdovratni madeži
(rja), naj se odstrani del ometa do zidu in zid temeljito spere. Odstranijo naj se cementne plombe. Nato
naj se očiščena mesta ponovno omečejo v apnenem obrizgu, po navodilu v prilogi – VZOREC 2. Večji
klesani kamni (predvsem na vogalih) naj ostanejo vidni. Fasada lahko ostane brez opleska ali se
prebeli z apnenim prosojnim opleskom v zemeljsko rdeči barvi. Barva in struktura ometa ( rjav pesek,
granulat 0-6) naj bo prilagojena originalu.
Glej tudi navodila –priprava peska in izvedba apnenih ometov.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA HADALIN
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL E1
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

Južna fasada-stari del

S in Z fasada- novi del

Stanje:
Stari del stavbe je kamnit, s kakovostnim gotskim portalom. Ob prezidavah in popravilih je bila v zid
vgrajena velika betonska preklada čez celo fasado. Betonskih vključkov ni možno odstranjevati. Okna
so delno predelana in bodo nova. Nov prizidek je iz opeke in armiranega betona.
Navodilo:
Betonske dele in predelana okna je potrebno prekriti z ometom. Spodnja okna ob portalu naj se zožajo
v pokončno razmerje, podobno oknom v nadstropju (na vsaki strani ca 8 cm). Zgornja okna naj bodo
enostavno ometana brez ponarejanja kamnitih okvirjev (glede na ohranjen gotski portal, ki je v
Štanjelu redkost, so ponaredki oken cenena izvedba). Nato naj se fasado retušira a tankim enoslojnim
apnenim obrizgom, dobri originalni deli ometa naj ostanejo vidni. Omet naj bo v sivo-rjavi barvi grobe
strukture (0-6). Večji kamni zidu naj ostanejo neometani ( z njih se med ometavanjem odstrani malta).
Navodilo je podano v prilogi - VZOREC 2, vzorec izveden na sosednjem objektu hiše Furlan.
Novi del se mora v celoti prekriti z novo fasado. Izvede se apneni obrizg, vidni kamni ostanejo le
vogalniki pod kapom v nadstropju. Ker je opečni zid raven, bo izgled drugačen kot na starem delu.
Obrizg se nanaša v 2 slojih – podložni omet in finalni omet. Podložni omet naj bo iz živo apnene
malte, finalni iz gašenega apna. Postopek je opisan v istem navodilu – VZOREC 2. Fasade se ne
belijo, ostanejo v naravnem odtenku malte.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA ZEGA
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL 2
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

SZ fasada

JV fasada

Stanje:
Razen vzidave garažnih vrat v pritličju stavba še ni bila sanirana, vanjo je bilo vgrajenih le nekaj
cementnih plomb, ki pa jih je možno odstraniti (npr. vhod na zgornji fasadi). Nekaj delov ima
narušenih, a jih je možno pozidati v apneni tehnologiji s kamnito gradnjo ter se tem v celoti obdržati
avtentično apneno tehnologijio gradnje.
Navodilo:
Narušene dele se previdno očisti zemlje, rastja in nečistoč ter se jih previdno podpre z lesenimi
oporniki. Čisti se postopno in hkrati pozidava - tako da se posamezni deli postopno sanirajo in ni
celotna hiša na več mestih odprta. Zidati previdno po delih, brez rušenja večjih delov zidov!
Odstranijo se cementne plombe in pozidave. Postopek zidanja je priložen v navodilu - VZOREC 1.
Ko so kamniti zidovi pozidani, se jih omeče v enostavnem apnenem obrizgu. Fasado se retušitra na
mestih posegov in poškodb, ohranjeni ometi ostajajo na fasadi in se ne odstranjujejo! Barvo in
granulacijo peska prilagoditi originalu (oker – rdeča zemeljska barva peska, granulat 0-6). Z novim
ometom se ometava tako, da stari ometi in večji klesanci ostanejo vidni. Postopek obrizga je podan v
prilogi – VZOREC 2, izdelan na sosednjem objektu, hiši Furlan.
Glej tudi navodila –priprava peska in izvedba apnenih ometov.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA FURLAN
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL 8
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

Južna fasada

Severna fasada

Stanje:
Vhodna fasada je izvedena v fino zaribanem in pleskanem apnenem ometu, stranska ima samo grobi
podložni apneno cementni omet in ni zaključena. Gladek omet vhodne fasade nima večjih poškodb,
ima le izprana mesta opleska in poškodovan talni zidec. Če se bodo spreminjale odprtine, bo v
njihovem območju potrebno izvesti omet na novo.
Zadnja fasada je izvedena v grobem obrizgu v naravnem odtenku ometa in ima le nekaj manjših
popravil.
Navodilo:
Fasadni oplesk na južni fasadi se ostruga ali skrtači, odstranijio se le slabi deli ometa, večina se
ohranja. Originalni ometi se obšijejo (utrdijo se stiki staro – novo). Fasada se omeče v gladko
zaribanem apnenem ometu po navodilu v prilogi - VZOREC 3. Po enakem postopku se omeče tudi
stranska fasada, obstoječi podložni omet se ohrani. Na koncu se fasada pleska v apnenem oplesku v
barvi po navodilu ZVKDS OE Nova Gorica.
Na zadnji (S) fasadi se vsi cementni vključki odstranijo do kamnitega zidu, fasada se nato omeče v
apnenem obrizgu po navodilu v prilogi - VZOREC 2, ki je pripravljen na vogalu stavbe. Večji klesanci
naj ostanejo vidni, z njih se sproti med ometavanjem odstranjuje malta. Za malto je potrebno uporabiti
ustrezen pesek oker rdeče zemeljske barve in grobe granulacije (0-8) , ki se bo ujemal z originalom.
Glej tudi navodila –priprava peska in izvedba apnenih ometov.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center

ŠTANJEL – HIŠA RUDNIK
I. Splošni podatki:
1. Kraj / lokacija:
2. Objekt:
3. EŠD:
4. Predmet :
5. Naročnik:
6. Pristojna str. org.:
7. Izdelala:

ŠTANJEL
FASADA ŠTANJEL 1
760 (Štanjel vas)
NAVODILA ZA OBNOVO in KONS.-RESTAVRIRANJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO, zanj Nataša Kolenc, u.d.i.a.
ZVKDS Nova Gorica, Mitja Mozetič, u.d.i.a., Andrej Jazbec, ak.rest.
Franci Andrejčič, zidar in kamn. rest. sod., Mateja Kavčič, u.d.i.a.

II. Navodila za obnovo:

Severna fasada

Južna fasada

Stanje:
Južna in vzhodna fasada hiše Štanjel 1 tvorita zunanjo silhueto Štanjela in sta s svojo patinirano sivo
fasado del avtentične podobe celotnega naselja. V primeru da bi se prenovili v beli barvi, bi skupaj s
sosednjimi objekti in cerkvijo v silhueti prevladala bela barva, kar bi pomenilo trajno izgubo patine in
skladnosti naselja z naravnim okoljem. Fasade poleg tega nimajo večjih vidnih poškodb.
Fasadni ometi v ulični fasadi niso v slabem stanju, dodanih je le nekaj neustreznih popravil in novih
izvedb.
Navodilo:
Zunanja fasada, ki tvori silhueto Štanjela, se ohranja in s tem tudi ohranja videz celotnega naselja.
Omet se samo retušira na poškodovanih mestih, konservira – restavrira se po navodilih v prilogi –
VZOREC 4, vzorec je izveden v pritličnem delu hiše Markočič.
Na ulični (S) fasadi se odstranijo cementne plombe, nečistoče se očistijo s krtačenjem ali vodnim
curkom. Nato se fasada omeče z apnenim obrizgom, tako da ohranjeni deli ometa ostanejo vidni
(VZOREC 2). Na koncu se lahko ulični del fasade prebeli z apnenim beležem, vendar to ni nujno.
Glej tudi navodila –priprava peska in izvedba apnenih ometov.

