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Prvotna lesena oprema male sejne dvorane se je brez 
večjih sprememb ohranila vse od postavitve okrog 
leta 1959 do danes, ko se je pojavila potreba po te-
meljiti prenovi in posodobitvi celotne dvorane. 
Ob zavedanju naročnika, da ima tudi lesena opre-
ma velik zgodovinski pomen, smo skupaj z odgo- 
vorno konservatorko sprejeli dogovor o konserva-
torsko-restavratorskemu pristopu k obnovi in k čim 
manjšemu poseganju v prvotne elemente.
Na mestih, kjer je zaradi arhitekturnih sprememb 
v preteklosti, poškodovanosti ali dotrajanosti ma-
terialov prišlo do nadomestitve z novimi, smo se 
poslužili materialov, ki so bili identični ali stilsko in 
konceptualno ustrezni za prezentacijo. Pri prvotni 
izdelavi lesenih elementov so bile uporabljene tri 
vrste lesa: oreh, hruška in jesen, ki so se uporabljale 
tudi pri obnovi. Ton lesa je naraven in površinsko 
zaščiten z lakom.

Vso stavbno opremo (razen oken) in dekorativne 
stenske obloge smo zaradi  gradbenih del v dvorani 
demontirali in premestili v našo delavnico, kjer smo 
se lotili nadaljnjega posega. 
Po odstranitvi površinskih nečistoč smo večje 
poškodbe na lesenem nosilcu dopolnili z dvokom-
ponentno epoksidno smolo in dvokomponentnim 
poliestrskim kitom. Manjše poškodbe, razpoke in 
udarnine smo sanirali z nanosom obarvanega voska, 
prav tako smo sanirali poškodbe na površinah iz fur-
nirja z vstavitvijo novega. Zaradi močno skrepene- 
lega laka smo bolj izpostavljene elemente premazali 
s poliuretanskim lakom, da smo dosegli določeno 
debelino za boljšo zaščito, manj izpostavljene pa s 
tanko plastjo vodnega laka. 
Zaradi temeljite prenove dvorane so bile potrebne 
številne predelave lesenih oblog.

V same predelave smo tako poskusili vključiti dele 
lesenih oblog, ki se zaradi spremembe namemb-
nosti nekaterih prostorov niso več vrnile na svoje 
mesto, npr. prvotna obloga za podestom s stopni-
cami je bila predelana z vstavki starih delov obloge 
okrog stopnic, s čimer se nakazuje prvotno obliko 
podesta, ki je sicer nov. 
Pri tem projektu bi izpostavili veliko prilagodlji-
vost starih elementov stavbnega pohištva, ki lahko 
že z manjšimi predelavami služijo tudi sodobnim 
potrebam. Potrebno je le nekoliko iznajdljivosti in 
veliko usklajevanja, predvsem pa jasen cilj.

Konservatorsko-restavratorski poseg v dvorani s 
preddverjem se je izvajal jeseni 2019. 
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