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1. KONSERVATORSKI NAČRT

Konservatorski načrt je metoda dela, s katero ohranjamo dediščino. Razloži zakaj je dediščina 

pomembna in določa usmeritve, kako skrbeti zanjo z vzdrževanjem, popravili in upravljanjem pri 

prihodnjem razvoju, rabah in spremembah. 

(Ur. l. RS št. 66/2009)

Analitični del

1. razumevanje spomenika in njegovih vrednot – kaj imamo?

2. oceno družbenega pomena spomenika – kakšen je pomen?

3. ranljivost in ogroženost spomenika – ali je pomen ogrožen?

Izvedbeni del

4. usmeritve za ohranjanje in varovanje - kaj storiti?

5. preglednica sestavin

6. konservatorsko restavratorski projekt
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Plečnikovo letno gledališče z vodnjakom – 1933. Vodnjak je bil prenesen na Ribji trg leta 1983.
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