
Za namestitev novih elementov na fasado kot so luči, izveski,
napisi, zvonci, domofoni je potrebno priložiti:

Pleskanje stavbnega pohištva (oken, vrat):

Zamenjava stavbnega pohištva:

Balkonske ograje:

Obnova strehe:

POSEGI V ZUNANJŠČINO

POSEGI V NOTRANJŠČINO

Obnova fasade:

Pred posegi v kulturno dediščino je potrebno pridobiti pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

Pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izda kulturnovarstveno soglasje na 
predložene priloge, usklajene s predhodno pridobljenimi pisnim kulturnovarstvenimi pogoji.

popis predvidenih del, ki se bodo izvajala v sklopu obnove fasade
restavratorski program za predvidena restavratorska dela

pozicijo novega elementa na fasadi v merilu 1:50
načrt novega elementa s popisom vseh predvidenih materialov v merilu 1:10
detajlni načrt načina pritrditve novega elementa na fasado

če je v načrtu za vzdrževanje predvideno pleskanje stavbnega pohištva, je potrebno pravočasno obvestiti 
pristojno območno enoto, da bo izvedla sondažne raziskave in na podlagi rezultatov določila barvni ton v 
katerem se bo pleskalo stavbno pohištvo

pred zamenjavo stavbnega pohištva v celoti je potrebno izdelati shemo oken in arhitekturni posnetek vseh 
tipov oken v merilu 1: 10 s prečnimi in vzdožnimi prerezi.
načrt mora vsebovati izrise vseh detajlov v merilu 1:1 (npr. sredinska pripira, okrasne zaključne letvice, 
odkapni rob, pro�lacije, mikrolokacije nasadil in ostalega okovja, ...)
na podlagi potrjenega arhitekturnega načrta stavbnega pohištva se izdela nov kos. Na ta način lahko 
posamezni etažni lastniki v različnih časovnih obdobjih in pri različnih izvajalcih naročijo izdelavo novega 
kosa.

v primeru dotrajane železne balkonske ograje je potrebno predložiti arhitekturni posnetek ograje v merilu 
1: 10, z vsemi detajli v merilu 1:10

za prenovo strehe je potrebno priložiti popis del
v kolikor je za boljše vzdrževanje objekta na streho potrebno namestiti nove elemente (npr. lestve za 
vzdrževalce, manjše strešne odprtine potrebne za prezračevanje podstrešja,...), je mikrolokacijo novega 
elementa potrebno označiti na gra�čni podlogi in priložiti arhitekturni načrt npr. nove manjše strešne 
odprtine.

Za zamenjavo notranjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih (hodniki, veže, ...) je potrebno za izdajo 
kulturnovarstvenih pogojev priložiti arhitekturni posnetek obstoječih oken in vrat ter izvedbeni načrt 
novega.

Za razpeljavo inštalacij je potrebno na gra�čni podlogi označiti način napeljave določene inštalacije in 
mikrolokacije morebitnih prebojev


