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Stara Sava
Revitalizacija kulturne dediščine

Stara Sava je osrednji del mesta Jesenice, 
ki je nastal na sotočju Save in hudournika 
Ukova. Odlikuje ga izjemno bogata železarska 
tradicija, ki je vidna skoraj na vsakem koraku. 
Tu so vsi bistveni elementi fužinarskega 
naselja: graščina, cerkev, delavska 
stanovanjska hiša, plavž s pomožnimi obrati 
in mlin.

Vsi objekti so se ohranili na relativno majhni 
površini in so povezani v smiselno celoto, ki 
je namenjena muzejski, kulturni in turistični 
dejavnosti. Povezuje jih trg, ki s preurejeno 
podobo postaja novo središče družabnih 
prireditev na Jesenicah, mesto zbiranj in 
srečevanj. 

Individualna rešitev: linijski požiralnik Multiline z 
vstavljenim kamnitim tlakom. Površinske vode se 
odvodnjavajo v kanaleto skozi režo v tlaku.

Klasična rešitev: linijski požiralnik Multiline 
z litoželezno pokrivno rešetko
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Vgrajeni proizvodi: 
Linijski požiralniki ACO Drain Multiline

Zaščita dreves z 
drevesnimi rešetkami ACO Standard

Muzejski kompleks Stara Sava z Ruard 
Buccelinijevo graščino oziroma muzejem, 
v grobem sestavljajo še cerkev Marijinega 
Vnebovzetja, Kasarna, mlin, Kolperna, 
Pudlovka, Plavž, plavžni dimnik, Korenova 
hiša in delavnice.

Projekt celostne ureditve Stare Save se 
izvaja etapno. Na celotnem območju je 
bilo potrebno urediti tudi vso pripadajočo 
prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo z ureditvami za varovanje 
okolja in požarno varnost ter obnoviti 
tlakovane površine. 

Nivo celotnega trga je bilo potrebno znižati 
tako, da se je vzpostavila njegova nekdanja 
višina in s tem zagotovilo  ustrezno odvodnja-
vanje od stavb. Meteorne vode iz površin se 
odvodnjavajo z linijskim požiralnikom ACO 
Drain Multiline. Linijski požiralniki so delno 
pokriti z litoželezno pokrivno rešetko razreda 
obremenitve C 250 kN, delno pa z istim 
kamnitim tlakom kot celoten trg. 

Ker so drevesa posajena v urbanem okolju, 
so za njihovo varovanje pred poškodbami 
in njihovo nemoteno rast vgrajene drevesne 
rešetke skozi katere koreninski sistem še 
dobiva zadostno količino vode potrebne za 
nemoteno rast. 

Drevesne rešetke ACO Standard se 
proizvajajo v okrogli in kvadratni obliki.  
Primerne so za različne vrste dreves, kar 
omogočajo različni notranji premeri odprtin. 
Izdelane so iz visokokvalitetne korozijsko 
odporne litine GGG 40, ki po vgradnji ne 
zahteva  dodatnega vzdrževanja.

Zaradi velike izbire posameznih delov rešetk, 
ki jih je mogoče poljubno sestavljati, lahko 
z ACO Standard drevesnimi rešetkami 
sestavljamo različne oblike.

Viri: Spletna stran Občina Jesenice, Gornjesavski 

muzej, arhiv ACO d.o.o..

Objekt:                       Stara Sava
Lokacija:                     Jesenice
Investitor:                  Občina Jesenice
Izvajalec:                   Gorenjska Gradbena 
                                Družba d.d.
Leto izgradnje:          2010
Vrednost investicije:   4.7 mio. €

Izvedba detajla: prehod linijskega požiralnika 
Multiline V150 z litoželezno rešetko v linijski požiral-
nik Multiline V200 z vstavljenim kamnitim tlakom


