Steletove nagrade in priznanja

Prva skrb terenskega konservatorja Franceta Steleta
je bila posvečena cerkvam in gradovom, arheološkim
najdbam in muzejskim zbirkam. Z zgledom in pisanjem
je skrbel za njihovo ohranjanje. V novem tisočletju
več stotin šolanih konservatorjev osvešča ljudi, od
najmlajših do starostnikov. Pripravljajo zakonodajo in
strokovna besedila. Obnavljajo stavbe in jim, skupaj z
lastniki, oživljajo vsebine, veliko širše zastavljene, kakor
nekoč. Ohranjanje srednjeveških postojank je premalo,
na seznamih so industrijski kompleksi, urbane in
podeželske celote, skupaj z duhovno podstatjo vsakega
objekta posebej.
Po prvem konservatorju Francetu Steletu je Slovensko
konservatorsko društvo poimenovalo nagrado, ki
jo vsako leto prejme njihova kolegica ali kolega za
življenjsko delo. Od leta 1990 do danes je bilo nagrajeno
25 strokovnjakov. Društvo podeli še dve priznanji
kolegom za njihovo izstopajoče dosežke pri prenovah, ko
z ramo ob rami v in na spomeniku svetujejo, načrtujejo,
usmerjajo, spodbujajo in poustvarjajo kulturne
spomenike. Eno priznanje je vsako leto rezervirano
za lastnike ali druge državljane, ki s svojim zgledom
pomagajo ohranjati dediščini.
Podelitev nagrad in priznanj ter razstava o nagrajencih
so vsako leto priložnost, da se spomnimo pogosto
anonimnih strokovnjakov. Brez njih bi bilo v Sloveniji
manj kozolcev, gradov, zvonikov na gričih, živeli bi
v bolj degradirani krajini. Konservatorji zaslužijo
spoštovanje vseh nas.

Steletova nagrada in priznanja za leto 2013
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Andreja Mihelčič Koželj
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Obnovljeni Sevniški grad s parkom je redek primer
celostne obnove kulturnega spomenika in zgleden
vzorec oživljanja slovenske kulturne dediščine. Prve
konceptualne zasnove za rekonstrukcijo parka je leta
1988 pripravila krajinska arhitektka Alenka Kolšek,
nenadomestljiv je bil tudi strokovni prispevek
nekdanjih sodelavcev Branke Primc in Iva Gričarja.
Od 80-ih let prejšnjega stoletja do leta 2008 so z
več spomeniškovarstvenimi posegi uredili notranje
grajsko dvorišče, notranjščino gradu, kulturne
terase, razgledni balkon, deloma Lutrovsko klet in
zunanjost gradu.
Prenova parka in Vrtne hiše je potekala v kratko
odmerjenem časovnem okviru, od maja do oktobra
leta 2013. Realizirala jo je skupina konservatorjev
Celjske območne enote ZVKDS, Nataša Podkrižnik,
Smiljan Simerl in odgovorna konservatorka Andreja
Mihelčič Koželj. Strokovno utemeljeno in celostno
rekonstrukcijo parka so omogočali temeljni pogoji,
kot so ohranjen nepozidan prostor, povedno arhivsko
gradivo in interes lokalne skupnosti k oživitvi
grajskega ansambla.

Ureditev grajskega parka po baročnem vzoru, ki jo razodeva
Franciscejski kataster, je bila pred obnovo zabrisana; arheološka
sondiranja leta 1991 niso odkrila njenih sledi, ohranjeni so bili
samo deli vrtne plastike in drevesa. Rekonstrukcija/Prenova
grajskega parka je bila načrtovana s pomočjo starih zemljiških
katastrov. Rekonstruirani elementi so bili izbrani na podlagi
fotografskega gradiva nekdanjih lastnikov gradu ter študij
analogij v evropski vrtni umetnosti.
Končna podoba je rezultat interdisciplinarnega napora
konservatorjev ter izvajalcev, od izdelane prve idejne skice, do
uskladitve zadnjih detajlov zasaditve in lokacij urbane opreme
na terenu. Ne glede na to, da vrt in grad danes za zahtevno
oko ne tvorita historično in slogovno zaokroženo celoto,
je rekonstrukcija baročnega vrta pomembna tudi v širšem
slovenskem prostoru. Takšnih rekonstrukcij do sedaj skorajda
ni bilo, kljub temu, da predstavlja čas baroka kakovostni vrh
vrtnoarhitekturnega ustvarjanja pri nas, zato ima obnova
sevniškega vrta velik pomen za prezentacijo slovenske zgodovine
in kulture tega časa. To priznanje, pa je hkrati tudi priznanje
pomenu krajinske arhitekture znotraj konservatorske stroke,
saj so parki in vrtovi pri nas preredko deležni celostne obnove.
Celostna prenova grajskega parka je predvsem uspeh tvornega
sodelovanja krajinskih arhitektov – konservatorjev s kolegi in
sodelavci, ki so skupaj in s pomočjo predhodnikov poustvarili
celostno umetnino na vrhu griča v Sevnici.

za prenovo grajskega parka Sevnica

vrtna hiša, odg. kons. Nataša Podkrižnik

Steletovo priznanje 2013 														 etnologi konservatorji

Skupina strokovnjakov - konservatorjev etnologov Zavoda in Slovenskega
etnološkega društva aktivno deluje od leta 1982. Celostno obravnava objekte in
območja kulturne dediščine in odstira njihovo nedeljivo povezanost z lastniki
in družbo. Od leta 2008 naprej skupina aktivno sodeluje z Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri izvajanju ukrepov 3. osi Programa
razvoja podeželja 2007 – 2013 (dalje: PRP), s t. i. ukrepoma 322 in 323.
V okviru prvega so obnovili 39 objektov ali prostorov. Cilj je bilo urejanje vaških
jeder, večinoma ovrednotenih kot kulturna dediščina in javnih prostorov,
urejanje njihove infrastrukture in povezav, obnova in gradnja večnamenskih
stavb skupnega pomena in preselitev kmetij iz vaških središč.
V okviru drugega so obnovili 105 objektov. Posegali so izključno v stavbe in
območja kulturne dediščine, urejali muzeje na prostem in prostore za stalne
razstavne zbirke ter urejali in gradili tematske poti. Ciljno so se usmerili v
zunanjosti hiš, ki so bile razglašene za kulturni spomenik. Prenavljali so tudi
gospodarske objekte, ki so kulturna dediščina.
Pri oživljanju vaških jeder in stavb ter predmetov so svoje znanje in izkušnje
predajali konservatorke etnologinje: Andreja Bahar Muršič, Eda Belingar,
Eda Benčič Mohar, dr. Tanja Hohnec, Božena Hostnik, Lilijana Medved,
Damjana Pediček Terseglav, Saša Roškar, Jelka Skalicky, Andrejka Ščukovt,
dr. Mojca Tercelj Otorepec, Suzana Vešligaj in kolega Dušan Strgar ter mag.
Dušan Štepec. Interdisciplinarnost njihovega dela jih je povezala s sorodnimi
strokami: krajinarji, konservatorji – restavratorji, arhitekti, gradbenimi
tehniki, izvajalci na terenu.

korito za napajanje živine: ravnje

hiša opajske tradicije: opatje selo

pozivalnica: Leše

kulturni dom: jurovski dol

ureditev trga na logu: trenta

ukrep 322
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Oba ukrepa sta izredno pomemben korak za ohranjanje in oživljanje
dediščine podeželja. Uspešno izvedeni projekti so z dobrimi zgledi
spodbudili druge investitorje, da so v vedno večjem številu kandidirali
na razpisih ali se odločili za ohranitev dediščinskih objektov v lastni
režiji. Pomen teh projektov bo promovirala tudi publikacija, ki jo je
natisnilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ukrepa PRP 2007 – 2013 sta ena od najbolj uspešnih aktivnosti varstva
dediščine na podeželju. Dokazala sta, da je dediščina pomembna prvina
razvoja podeželja, ohranjena le s skupnim (so)delovanjem različnih
področij. Takšna postane vir in generator trajnostnega razvoja.
ukrep 323
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kozolec: studor

stanovanjska hiša: bolehnečiči

stanovanjska hiša: bunčani

stan: pokljuka

gosp. poslopje: spodnja polskava

stanovanjska hiša: ljubno

gospodarsko poslopje: grobišče

gospodarsko poslopje: lipje

vodni vir: gorenje pri postojni

za projekt obnove enot dediščine v okviru Ukrepa 322 in 323

vodni vir: pliskovica

Steletovo priznanje 2013												 																			 dr. Janez Ferkolj

Blejski otok je kulturnozgodovinski spomenik
državnega pomena, izjemna naravna vrednota
in s cerkvijo ter zvonikom eden od simbolov
Slovenije. Likovne upodobitve z romarsko
cerkvijo in pomožnimi poslopji krasijo domove
Slovencev po vsem svetu. Bogate so arheološke
najdbe, zlasti staroslovansko grobišče.
Otok so v 19. in v prvi polovici 20. stoletja obiskovali predvsem romarji. Kasneje je bila pozornost
iz cerkve preusmerjena na simbolni pomen otoka
in v razširjen turistični obisk. V šestdesetih letih
je bila izpeljana zgledna prenova stavb po načrtih
arhitekta Toneta Bitenca. Usmerjena je bila v
muzejske vsebine, ki pa niso povsem zaživele.
Po osamosvojitvi Slovenije je zaradi sporov ob
denacionalizaciji minilo deset let brez večjih
vlaganj. Napredek za otok je bila leta 2004
obnova južnega stopnišča s sredstvi Ministrstva
za kulturo RS in izdelava arhitekturnih posnetkov
vseh otoških stavb.
Za oživitev otoka in stavb na njem pa je najbolj
zaslužen potrpežljivi župnik dr. Janez Ferkolj.
Premišljeno se je povezal s strokovnjaki, z
arhitektko Matejo Kavčič, svetovalko Renato
Bohinc in drugimi. Z neumorno energijo je
najprej spodbudil vrnitev sakralnih poudarkov
cerkvi in vzporedno izven nje uredil sodoben
turistični center z vsem, kar obiskovalci vsega
sveta pričakujejo in kar takšna izjemna lokacija
rabi.

Janez Ferkolj je z izjemno zavzetostjo omogočil, da so prenovitveni posegi na blejskem
otoku vzpostavili dodano vrednost, kakršno si izjemna naravna in kulturna vrednota
zasluži.

za uspešno obnovo in revitalizacijo kompleksa Blejski otok

Prenovili so tako imenovani Bitenčev trakt med mežnarijo in proštijo. Z minimalnimi
posegi v gostinskem prostoru, z menjavo pohištva in prenovo sanitarij je zaživel nov
svetel prostor, ki ga je obogatila ponudba spominkov in slovenskih jedi, zlasti potic vseh
oblik in okusov. S Potičnico, kot se po novem imenuje Bitenčev prizidek, je otok pridobil
zgleden lokal, ki gradi na tradiciji slovenske kulinarike in oblikovanja, brez prepogostih
»folklornih« poudarkov. Del celovite ponudbe je še trgovina s spominki v pritličju
proštije, ki po vzorcu iz starega župnišča na Bledu ponuja obiskovalcem bogat nabor
domačih izdelkov. Nadaljevanje prenove na otoku je seglo v zvonik. Novo stopnišče pelje
do razglednih višin. Zgledno prezentirana in restavrirana ura nam meri čas. V mežnariji
je dodatno urejen večnamenski prostor za srečanja na najvišji protokolarni ravni. V
cerkvi sami pa zvon želja odzvanja, da si podobnih gospodarjev kulturnih spomenikov
žele strokovnjaki in obiskovalci.

																												 Stanko Gojkovič
Steletova nagrada 2013

Ptuj, Rabelčja vas, 1978.

Spodnja Hajdina, 2012. Rimska oljenka in narejen kalup za izdelavo njenih odlitkov.

Stanislavu Gojkoviču je že v otroštvu njegovo
poklicno poslanstvo, spretnost in predanost
kulturni dediščini izoblikovalo sodelovanje z očetom
Janezom Gojkovičem. Kot dedič družinskega
poklica se je leta 1972 zaposlil v Pokrajinskem
muzeju Ptuj. Leta 1979 se je kot preparator, kasneje
kot konservator–restavrator, zaposlil na tedanjem
Zavodu za spomeniško varstvo Maribor, kjer je
ostal vse do upokojitve ob koncu leta 2013.

Orehova vas, 2007.

Z zasnovo in vzpostavitvijo arheološke
konservatorsko - restavratorske dejavnosti na
zavodu je prevzel ves obseg konservatorsko–
restavratorskega dela z materiali od keramike,
stekla, kamna in do kadrovske okrepitve leta
1995, tudi kovine. Prevzel je izvedbo takojšnje in
sprotne konservacije novoodkritega arheološkega
gradiva in neposredno terensko konserviranje ter
restavriranje izpostavljenih arheoloških ostalin.

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2004.

Rogoza, 1998.

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, 2011.

Ormož, 1979.

Restavratorska delavnica na ZVKDS OE Maribor, 2013.

Ptuj, cerkev svetega Ožbolta, 1972.
Stanko Gojkovič z očetom Janezom na arheološkem terenu ob cerkvi svetega Ožbolta.

Spodnja Hajdina, 1983.
Ogled posvetilnih plošč božanskih dojil s Panorame.
Od leve proti desni Stanko Gojkovič, Ivan Tušek, dr. Jaroslav Šašelj, Janez
Gojkovič, dr. Janez Dular.

Ptuj, Natašina pot, 1977.
Janez in Stanko Gojkovič na arheološkem terenu za gasilski dom, kjer
odpirata enega izmed najbogatejših petovionskih žganih grobov, grob 5 z
okoli 70 pridatki (jantar, steklo, bron, železo, kosti, keramika).

Med njegovimi najpomembnejšimi poklicni dosežki je
mojstrska konservacija, preparacija in rekonstrukcija
arheološkega keramičnega gradiva. Tako pri izvedbenih
tehnikah, kot pri končnih, strokovno neoporečnih izdelkih,
je razvil in dosegel najvišjo raven v Sloveniji. Z znanjem,
spretnostjo, vztrajnostjo, natančnostjo ter strokovno
popolnostjo je bistveno pripomogel k dojemanju in
razumevanju arheološke materialne zapuščine za laično
javnost. Dosegel je tudi, da mu strokovna javnost redno
izreka občudovanje in mojstrstvo poustvarjanja predmetov
preteklosti.
S svojo dejavnostjo je posredno in neposredno omogočil
veliko število objav in različnih razstav, zlasti arheoloških.
Gojkovič je bil stalni in prizadevni sodelavec pri vsakovrstnih
terenskih arheoloških raziskavah, ki jih je izvajal tedanji
mariborski zavod na področju severovzhodne Slovenije.
Vabili so ga arheologi tudi z drugih področij Slovenije, da
je občasno aktivno sodeloval pri projektih izven Štajerske
in Pomurja. S svojevrstnim pristopom je bil zahteven,
dosleden in cenjen vodnik mlajšim pripravnikom in
različnim izvajalcem na terenu in v delavnicah: vsem
je postal dragocen in nepogrešljiv arheološki tovariš.
Bogate izkušnje je nesebično posredoval več generacijam
študentov arheologije. Usposabljal je vrsto konservatorjev–
restavratorjev, ki delajo danes v različnih muzejih, zavodih
ali zasebnih podjetjih.

Razvanje, 1987. Villa rustica v Bohovi
(z Ivanom Žižkom)

Slivnica pri Mariboru, 1996. Raziskave na trasi avtoceste
(s Stankom Pahičem in Ivanom Žižkom)

Orehova vas, 2007. Raziskave na trasi avtoceste
(s Sašo Djura Jelenko in Mihelo Kajzer Cafnik)

Pivola, 1989.
Gomilno grobišče (z Mojco Vomer Gojkovič in sinom Grego).

Orehova vas, 2007. Raziskave na trasi avtoceste
(z Miro Strmčnik Gulič in Vesno Koprivnik).

Ptuj, Zgornji Breg, 1974. Stanko in Janez Gojkovič
pri dvigovanju keltske peči.

Na terenu je razvil izjemen čut za prepoznavanje
in razumevanje sestave, vsebine in funkcionalne
logike arheoloških lokacij. Pokazal je velik
posluh za idejne in praktične rešitve prezentacij
arheoloških ostalin. Pri njihovi izvedbi je sam tudi
aktivno sodeloval. Med različnimi prezentacijami
izpostavljamo restavriranje keltske in steklarske
peči v (nekdanjem) lapidariju Pokrajinskega
muzeja Ptuj–Ormož, keltske peči v Ormožu, rimske
lončarske peči na Ptuju in drugih spomenikov.

Celje, Turška mačka, 1979.
Priprava rimskega mozaika za njegov dvig.

Gojkovič se je razvil v prepoznavno, spoštovano in
cenjeno osebnost. Nagrajen je bil s stanovskima
priznanjema: leta 1992 je s sodelavci prejel
Steletovo priznanje za prezentacijo vile rustike
v Radvanju, leta 2000 je postal častni član
Slovenskega arheološkega društva.
Stanislav Gojkovič je v svojem bogatem strokovnem
delovanju prispeval pomemben delež k razvoju
in prepoznavnosti slovenske konservatorsko–
restavratorske stroke in pripomogel tudi k širšemu
ugledu njenega profesionalnega poslanstva.

Slovenj Gradec, 1992.

Rogoza, 1998. Dviga prazgodovinskega prepleta od peči.

Slovenj Gradec, 2010. Dvig kamnitega pokrova nad cisterno.

Jurišna vas, 1998. S. Gojkovič, I. Tušek, M. Teržan in M.
Strmčnik Gulič na ogledu ostaline Ančnikovega gradišča.

Jurišna vas, 1998. Ančnikovo gradišče z dr. S. Ciglenečkim.

Orehova vas, 2006. Stanko in sin Grega Gojkovič dvigujeta keltske grobne pridatke.

za vrhunske dosežke in življenjsko delo

Maribor, 2012. Prezentacija arhitekturnih ostalin Gornjega gradu na Piramidi.

Steletova nagrada in priznanja za leto 2014
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Občina Kidričevo

																															 JOVO GROBOVŠEK
Steletova nagrada 2014

Izvajanje večletnega monitoringa, kontinuiranega fotografskega dokumentiranja, izvedba stereofotogrametrije zunanjih
pročelij, lasersko skeniranje reliefa (1980 – 2010) in izdelava konservatorskega načrta (2011). Konservator Jovo Grobovšek.

Najsodobnejše lasersko skeniranje reliefa. Izvajalec skeniranja: DFG Ljubljana.

I. zasedanje snosa leta 1944.
vir: fototeka muzeja novejše zgodovine ljubljana

oder v kulturnem domu črnomelj.
foto: jovo grobovšek.

Konservator Jovo Grobovšek je s svojim raznolikim
znanjem, s strokovnim delom in zgledom kot arhitekt,
fotograf, oblikovalec, urednik, kritičen opazovalec in kot
javni kulturni delavec vidno zaznamoval več področij
ohranjanja kulturne dediščine. Na vseh je pustil izjemen
pečat in dosežke, ki pomembno nadgrajujejo razvoj
strokovne službe, stroke in konservatorske doktrine.
Pri svojem delu je Grobovšek vseskozi spoštoval visoka
etična načela, prenašal znanje in vedenje iz prakse in
teorije na kolege ter skrbel za ugled službe v javnosti:
doma in v svetu.
Jovo Grobovšek je bil med ustanovitelji in prvi direktor
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto. Po ustanovitvi leta 1983 in do leta 1993 je vodil
zavod tako, da je uspel organizacijsko in strokovno
odgovarjati na aktualna varstvena vprašanja. Zbral
je mlad kolektiv, ki se je v razvil v kakovosten krog
strokovnjakov s področja varstva naravne in kulturne
dediščine v regiji in Sloveniji. Jovu Grobovšku je
kljub sorazmerno skromni kadrovski zasedbi uspelo
realizirati več pomembnih varstvenih projektov
pravnega, dokumentarnega in fizičnega varstva
naravne in kulturne dediščine. Njegovo strokovno
delo je natančno dokumentirano v zavodskih poročilih
in dokumentaciji. Zavod je v času njegovega vodenja
dobil tudi restavratorsko delavnico. Največji projekt,
realiziran pod njegovim vodstvom, je bila priprava
strokovnih podlag za Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v občini Novo mesto (1992). Kakovost
projekta potrjuje dejstvo, da je še v veljavi. Jovo
Grobovšek je bil leta 1999, po reorganizaciji varstvene
službe, tudi organizator ustanovitve novega, skupnega
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je še danes
osrednja varstvena ustanova v državi.

Prostorska instalacija v baraki 22 s panoji. Izvedba sedečih figur v papirmašeju: akademski kipar Borut Korošec.
Foto Jovo Grobovšek.

grad otočec.
foto: jovo grobovšek.

Kolegova osrednja strokovna usmeritev je bilo področje skrbno premišljenega,
z analizami dokumentov in objektov podprtega varstva dediščine. Dokumenti
njegovih posegov obsegajo tudi skrbno spremljanje intervencij in monitoringa
vsakega spomenika. Kot konservator - arhitekt je poudarjal, da le raznovrstna
in ciljno usmerjena dokumentacija zagotavlja osnovo za raziskovalno delo,
projektiranje, izvajanje del, načrtno opazovanje stanja spomenika in njegovo
upravljanje. Med leti 1991 in 2005 je vodil in koordiniral nacionalni projekt
IZMERE, s katerim so dokumentirali več kot 60 izbranih kulturnih spomenikov
v Sloveniji. Skupaj z Inštitutom za geodezijo in fotogrametrijo iz Ljubljane ter
ob pomoči sodelavcev, je razvil evropsko primerljive sodobne standarde 3D
dokumentiranja dediščine.

detajl z gradu otočec.
foto: jovo grobovšek.

3D model gracarjevega turna.
odgovorni konservator: jovo grobovšek.

gracarjev turn.
odgovorni konservator: jovo grobovšek.

Neumorno si je prizadeval, da so standardi dokumentiranja
kulturne dediščine v Sloveniji primerljivi z mednarodnimi:
najnovejša spoznanja iz sveta je predstavljal doma, svoje
bogate izkušnje na področju dokumentiranja dediščine
pa v tujini. Med njegove vzorne dosežke na področju
dokumentarnega varstva dediščine štejemo digitalizacijo
arhivskih dokumentov samostana Pleterje.
Zelo pomembno področje Grobovškovega strokovnega
dela je kontinuirano predstavljanje dela konservatorjev
in konservatorjev - restavratorjev ter strokovnega dela na
področju dokumentiranja dediščine javnosti. S sodelavci je
zasnoval, oblikoval in postavil številne razstave, med njimi
je bila leta 2006 Metode dela in izvedene posege na izbranih
kulturnih spomenikih in dediščini.
V času vodenja razstavišča ARKADE na gradu Grm, je na
izviren način revitaliziral kakovosten javni in družabni
prostor, namenjen promociji varstvene službe. S predavanji
in referati se je udeležil številnih posvetov doma in v tujini.
Njegova bibliografija obsega več kot 90 enot.
Jovo Grobovšek je med leti 1993 in 1999 predsedoval
slovenskemu nacionalnemu komiteju ICOMOS/SI, med leti
1999 in 2008 je vodil Združenje za ohranjanje spomenikov
in spomeniških območij ICOMOS/SI. V času svojega
predsedovanja je postavil temelje za delovanje nacionalnega
ICOMOS-a, ki je postal prepoznaven in enakopraven član
mednarodnega združenja. V tem obdobju je ICOMOS/
SI aktivno sodeloval pri nominacijah Bolnišnice Franja
in Idrije na UNESCO-vo listo svetovne dediščine. Med
njegovimi pomembnimi dosežki je uredništvo dvojezične
knjige Doktrina 1. Mednarodne listine ICOMOS, ki jo je
izdal ICOMOS/SI leta 2003. Kljub formalni upokojitvi
ostaja aktiven v strokovnih krogih, kar dokazuje njegovo
uredništvo v letu 2014 izdane publikacije Doktrina 2. Svoje
bogate strokovne izkušnje je Grobovšek uveljavljal tudi
v zasebnem življenju, izpostavljamo le zgledno prenovo
nekdanje kočevarske hiše in prenašanje znanja na naslednike
v družini.

Združenje ICOMOS/SI 2014

Steletovo nagrado podeljujemo kolegu, ki je s svojimi
vrhunskimi strokovnimi dosežki pustil neizbrisen pečat na
področju ohranjanja dediščine v Evropi in pri nas.

DOKTRINA 2

Mednarodne listine in dokumenti ICOMOS

DOCTRINE 2

ICOMOS International Charters and Documents

za življenjsko delo

kartuzija pleterje.
odgovorni konservator: jovo grobovšek.

																										 		 Milena Antonič
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Milena Antonić je leta 2008 zasnovala koncept projekta
Spoznaj, Varuj, Ohrani, ker je prepoznala nujnost dejavnejšega
vključevanja pomena in prepoznavanja kulturne dediščine v
vzgojne procese. Jasno je opredelila cilje projekta, vizijo in način
njegovega udejanjanja ter ga predstavila takratnemu vodstvu.
Inovativni pristop in raznovrstne možnosti, ki jih projekt
nudi, so spodbudili številna sodelovanja. Kreativna energija
med partnerji in partnerskimi šolami traja neprekinjeno še
danes. Tako se iz leta v leto v okviru projekta izvajajo številne
dejavnosti (predavanja, vodeni sprehodi skozi mesta z
delovnim gradivom, ogledi restavratorskih ateljejev, tematske
ustvarjalne delavnice, ogledi arheoloških izkopavanj in situ,
dnevi dejavnosti, naravoslovni in kulturni dnevi, sodelovanje pri
šolskih urah itd.). Nadgradnja te akcije so bili mladini posvečeni
Dnevni kulturne dediščine leta 2014. V domišljenih in do zadnje
potankosti pripravljenih aktivnostih (inovativno osmišljene
delavnice, prototipi izdelkov na delavnicah, priprava materiala,
izvedba skupaj s sodelavci itd.) sodeluje vsak leto več kot 4800
udeležencev, predvsem v okviru primarnega in terciarnega, pa
tudi andragoškega izobraževanja.

Mileni Antonić je uspelo uspešno vzpostaviti
in uveljaviti avtorski projekt Spoznaj, Varuj,
Ohrani, katerega vsebinski koncept in udejanjanje
predstavljata izjemen dosežek pri pedagoškoandragoški predstavitvi vrednot kulturne dediščine.

za uspešno izvedbo projekta Spoznaj, varuj, ohrani

Milena Antonić od leta 2009 naprej redno sodeluje
pri medresorskih projektih na področju kulturnoumetnostne vzgoje, ki jih organizirajo Ministrstvo
za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport in Zavod Republike Slovenije za šolstvo tudi
na nacionalni ravni. Zaradi uspešnega delovanja
je istega leta postala koordinatorka vseh kulturnih
ustanov s področja kulturne dediščine in članica
koordinacijskega odbora Kulturnega bazarja, od leta
2012 je še članica njegovega programskega odbora.
Na pedagoško-andragoškem področju Zavoda
Antoničeva ni le mednarodna ambasadorka projekta
Spoznaj, Varuj, Ohrani, marveč tudi odnosa nacije
do dediščinske izobrazbe mladih in zavzetosti do
prepoznavanja pomena dediščine.  

Steletovo priznanje 2014																														 MAG. Dušan Štepec

Kosci na vozu v Deželi kozolcev.
Foto: Alenka Lamovšek, arhiv Dežele kozolcev d.o.o. Šentrupert.

Arhitekturni posnetek Lukatovega toplarja.
Izdelal: Matrika d.o.o., arhiv ZVKDS, OE Novo mesto.

Dušan Štepec, od leta 1998 zaposlen na Zavodu za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, se vseskozi
posveča varovanju, ohranjanju in promociji stavbne dediščine
na podeželju. S posebno pozornostjo raziskuje tipologijo in razvoj
stavb, njihovo vrednotenje in vključevanje v vsakdanje življenje.
Strokovna prizadevanja usmerja tudi v obnovo in revitalizacijo
podeželskih naselij ter kulturne krajine. Spoznanja, na podlagi
več kot desetletnega raziskovanja kozolcev na Dolenjskem, je
skupaj s sodelavci leta 2011 objavil v znanstveni monografiji
Kozolec na Dolenjskem na prepihu časa.

Prikaz ročne obdelave lesa.
Foto: D. Štepec, arhiv ZVKDS, OE Novo mesto.

Med konservatorskimi dosežki Dušana Štepca je posebej
odmevno njegovo strokovno delo pri razvojnem projektu Dežela
kozolcev Občine Šentrupert. Občina je raznoliko dediščinsko
izjemnost kozolcev v Mirnski dolini prevzela za svojo razvojno
priložnost na področju turizma. V projekt je vključila lokalna
društva in podjetja, izobraževalne in znanstvene ustanove ter
številne posameznike. Od samega začetka je Štepec kot odgovorni
konservator z interdisciplinarno sestavljenim projektnim svetom
strokovno načrtoval, nadziral in usmerjal njegovo izvedbo.

Pokrivanje strehe na Lukatovem toplarju s slamo.
Foto: D. Štepec, arhiv ZVKDS, OE Novo mesto.

Foto: Boštjan Pucelj.
Skupinska fotografija tesarskih in krovskih ekip med prestavljanjem kozolcev v muzej na prostem.

Arhitekturni posnetek Lukatovega toplarja.
Izdelal: Matrika d.o.o., arhiv ZVKDS, OE Novo mesto.

Deželo kozolcev, ki je nastajala v času 2010 – 2013, sestavljajo:
- muzej na prostem s prenesenimi kozolci, obnovljenimi v skladu
s konservatorskimi načeli,
- Center za ohranjanje kulturne dediščine za raziskovalno,
dokumentacijsko in izobraževalno dejavnost na področju varstva
kozolcev na Slovenskem,
- mreža »in situ« ohranjenih in za javnost predstavljenih kozolcev
in ostalih objektov lesene stavbne dediščine Mirnske doline,
vključno s Simončičevim toplarjem na Bistrici pri Šentrupertu,
kulturnim spomenikom državnega pomena.
Vzpostavitev Dežele kozolcev je predstavila Šentrupert vsej
Sloveniji, približala varovanje dediščine domačinom, povezala
interese lokalne skupnosti in stroke, spodbudila ohranjanje
tradicionalnih obrti in rokodelskih znanj, omogočila nova delovna
mesta. Izkušnje Dežele kozolcev, ki je spodbudila turistični obisk in
omogočila nove cilje občine in regije, so lahko model za reševanje
in predstavitev tudi druge dediščine na podeželju.

Konservator daje navodila izvajalcu.
Foto: Boštjan Pucelj.

Postavljanje kozolcev s pomočjo sodobne strojne mehanizacije.
Foto: Dušan Štepec, arhiv ZVKDS, OE Novo mesto.

LUKATOV TOPLAR
S TRSTENIKA

GRČARJEV TOPLAR
IZ KAMNJA

ZIHERLETOV TOPLAR
IZ SLEPŠKA

FRANCKOV KOZOLEC
IZ DRAGE PRI
ŠENTRUPERTU

GABRJELOV KOZOLEC
IZ RODIN PRI TREBNJEM
BLAŠČEV KOZOLEC
IZ PRAPROTNICE

Šentrupert - Slovenija

KAMNARJEV TOPLAR
IZ RAVNIKA
ZATLERJEV TOPLAR
Z RAKOVNIKA PRI ŠENTRUPERTU

ŽMAVČEV KOZOLEC
S STRAŽE

ŠRAJEV KOZOLEC
IZ VELIKIH PEC

JURGLIČEV TOPLAR
IZ PRELESJA

LAHOV KOZOLEC
IZ MIGOLICE
KOZOLEC BREZ STREHE IZ
RIBNIŠKE DOLINE

HRIBSKI TOPLAR
IZ PRELESJA

VSTOPNA
TOČKA
MUZEJA
CENTER ZA
OHRANJANJE
KULTURNE
DEDIŠČINE

ŠEPČEV LADIHOV KOZOLEC
IZ DOLENJE
NEMŠKE VASI
RANTAHOV KOZOLEC
Z VRHA

i

LAPOV TOPLAR
Z BISTRICE PRI ŠENTRUPERTU

PLUSKARJEV KOZOLEC
Z BREZOVICE PRI MIRNI
TI SI SEDAJ
TUKAJ

OSTRVI
IZ BELE KRAJINE

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Otroci na obisku v Deželi kozolcev.
Foto. Alenka Lamovšek, arhiv Dežele kozolcev d.o.o. Šentrupert.

ZA PROJEKT Dežela kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem

Sprehod v Deželi kozolcev.
Foto: Alenka Lamovšek, arhiv Dežele kozolcev d.o.o. Šentrupert.

																				 				 		Občina Kidričevo

Stanje pred prenovo, 2012.
reprezentanca

peš dostop

prezentacija vodnjaka
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med gradnjo odkrita klet

poročna dvorana

župan

info

nadstrešnica

sejna soba

glavni funkcionalni vhod

Tloris pritličja, 2014.

Tloris nadstropja, 2014.

Dvorec Sternthal, dominantna neobaročna stavba iz 19. stoletja
na jugozahodnem robu Kidričevega, je več desetletij propadala.
Občini je uspelo obnoviti kulturni spomenik z okolico in ga kot
zgled drugim vključiti v naselje kot večnamenski center za sedež
občine, krajevni urad, policijo, javno podjetje in društva. Tako
je dvorec znova dobil pomembno vloga, kakor nekdaj, ko so bili
dvorci predvsem upravna središča posesti.
Priprava dokumentacije, projektiranje, obnova in prenova
dvorca so potekali od leta 2011 do 2014. Za pobudo in izpeljavo
projekta je zaslužen župan, gospod Anton Leskovar s sodelavci,
med katerimi izpostavljamo mag. Mojco Meško. Uspelo jim je
pripraviti izjemno zahtevno dokumentacijo, ki je bila ključna za
uspešno pridobitev evropskih sredstev iz sklada za regionalni
razvoj.
Po zaključku raziskav, analiz, usklajevanj in projektiranja za
prvo fazo obnove ohranjenih vrednot spomenika, je prišla na
vrsto funkcionalna prenova za novo namembnost. Prvi del je bil
temelj ohranjanja dediščine prednikov, drugi osredotočenost
na funkcije prihodnosti. Končni cilj projekta je, da se ohranjena
spomeniška substanca in nove vsebine zlijejo v harmonično
sobivanje. Moči so združile projektantka doc. Mojca Gregorski
ob pomoči arhitektke Katje Lavriša iz biroja MODULAR arhitekti
d.o.o. iz Ljubljane in odgovorna konservatorka dr. Eva Sapač
s sodelavci iz mariborske območne enote Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Številni izvajalci pod vodstvom ing. Zdenke Pauko so dokazali, da
je zahteven projekt mogoče uresničiti v zavidljivo kratkem roku.
Uspelo jim je ohraniti dobršen del prvotne stavbne zasnove in
poustvariti natančne posnetke izginulih ali dotrajanih stavbnih
prvin. Za vsa dela so bila nujna raznovrstna znanja in spretnosti,
restavratorska, gradbena, arhitekturna. Dvorcu, ki se po obnovi
bohoti z lepo in bogato zunanjščino, daje pečat subtilen in
nevsiljiv, a vendarle odločno sodoben arhitekturni izraz.
Občina Kidričevo, projektanti, izvajalci in strokovnjaki Zavoda
za varstvo kulturne dediščine so znova dokazali, da je v slogi
moč in da je mogoče ustvarjati in graditi za prihodnost, ne da
bi zato morali zanikati dela preteklih rodov, naše arhitekturne
dediščine.

Prezentacija historičnih elementov.

Odkritja med gradnjo.

fotografije: Miran Kambič, Matevž Paternoster, arhiv Modular arhitekti.

Razglednica, 20. stoletje.

Vzhodna fasada.

Upodobitev interierja 19. stoletje.

Pred prenovo, 2012.

Zahodna fasada.

Vzorec poslikave - posnetek motiva
in digitalizacija za ponovno uporabo.
risbe: mag. irena čuk , zvkds OE maribor

Večnamenska dvorana v pritličju.

Stropovi - uporaba materialov: opeka, naravna barva ometa.

obnovA in revitalizacijA DVORCA Sternthal

Dvorec Sternthal 2014 - obnova in revitalizacija, avtorji arhitekture: Mojca Gregorski, udia, Katja Paternoster, udia.

Steletove nagrade in priznanja

Avtorja besedil:
• Gojko Zupan
•    Zvezda Koželj

Fotografije:
• Arhiv ZVKDS, OE Celje,
• Arhiv ZVKDS, OE Kranj,
• Arhiv ZVKDS, OE Maribor,
• Arhiv ZVKDS, OE Novo mesto in
•    Pokrajinski muzej Ptuj Ormož.

Oblikovanje in priprava za tisk:
• Marija Ana Kranjc
Tisk:
• Luminus d.o.o. Novo mesto
Organizacija in izvedba razstave:
•     Slovensko konservatorsko društvo
Zanj: Robert Peskar
			 Junij 2015

