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Postavljanje zaščitne konstrukcije (foto: Aleš Vene ).
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Rekonstrukcija temelja (foto:

Spomenik po posegu ( foto: Davorin Prah).

Konservatorsko-restavratorski posegi
na nagrobnem spomeniku Anne Grebenz
ALEŠ VENE
Nagrobni spomenik Anne Grebenz je lep
primer meščanskega nagrobnega
spomenika iz začetka 20. stoletja.
Spomenik je več let propadal in je bil na
robu kolapsa, zato smo v Posavskem muzeju
skupaj s pristojnim zavodom za ohranjanje
kulturne dediščine OE Novo mesto,
prepoznali spomenik kot kulturno vrednoto
ter pričeli izvaja� postopke za njegovo
razglasitev kot kulturni spomenik in obnovo.
V zid vkomponiran spomenik, se nahaja v
centralnem delu Brežiškega pokopališča in
se nadaljuje do sosednjih spomenikov, kar
je zaradi oteženega dostopa predstavljalo
poseben izziv za delo in situ. Okoli
spomenika smo izdelali posebno
konstrukcijo, ki je zmanjšala moteč vpliv
dela na okolico (dviganje prahu, ropot, …),
hkra� pa je ta v času dela zavarovala
spomenik pred zunanjimi vplivi.
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Poškodovane dele v predelu temelja smo
previdno odstranili in v opaž, narejenim
po prvotnih merah stopnic, vlili cementno
mešanico, ki smo jo od spomenika ločili z
bitumensko lepenko.

Zalivanje nameščene kovinske vezi (foto: Aleš Vene).

Dela smo nadaljevali na predelu venčnega
proﬁla in stropa spomenika nad napisno
ploščo. Odstranili smo odpadajoče in
krhke dele, ter po celotni širini spomenika
vstavili kovinsko vez, ki smo jo z vsake
strani privili z ma�co in podložno ploščo.
Po sta�čni sanaciji smo nadaljevali z deli
na zidni površini, katero smo očis�li z
visoko tlačnim čis�lnikom.

Konservatorsko-restavratorske posege
smo uspešno zaključili z rekonstrukcijo
pozla�tve na marmorni spominski
plošči, katero smo izvedli na podlagi
ohranjenih sledi lepila in zlata.

V preteklos� je bila kri�na nameščena le
na površino venca spomenika. Novo
kri�no smo izdelali iz aluminijaste
pločevine v istem barvnem tonu, kot je
bila primarna.

Sodelavci : Davorin Prah - PMB, Nives
Slemenšek - PMB, Žan Hočevar - PMB,
Slavko Dvoršak - PMB.
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