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Steletove nagrade in priznanja 2012

• Alenka Železnik
Slovensko konservatorsko društvo podeljuje članici
društva Steletovo nagrado za življenjsko delo za
vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k
ohranjanju in predstavljanju kulturne dediščine v
Sloveniji.

• mag. Marinka Dražumerič
Slovensko konservatorsko društvo podeljuje Steletovo
priznanje članici društva za uspešno vodenje celovite
obnove Mordaxove kapele v Novem mestu.

• Miran Ježovnik
Slovensko konservatorsko društvo podeljuje Steletovo
priznanje članu društva za pomemben prispevek
pri kontinuirani izdelavi   statičnih projektov kulturne
dediščine.

• Mirko Lavbič
Slovensko konservatorsko društvo podeljuje Steletovo
priznanje lastniku kulturnega spomenika za izjemen
pristop k obnovi Svetelškove domačije.

Steletove nagrade in priznanja 2012

Steletovi nagrajenci za
leto 2012
V letošnjem letu, ko obeležujemo 100 let začetka organizirane službe
varstva nepremične dediščine na Slovenskem, so oči javnosti še bolj uprte
v našo dediščino, kulturne spomenike in konservatorje ter njihovo delo.
Sto let po zaposlitvi dr. Franceta Steleta kot. Prvega, takrat deželnega
konservatorja, danes v okviru samostojnega Zavoda za varstvo kulturne
dediščine in njegovih izpostavah ter restavratorskih delavnicah dela
skoraj 300 ljudi. Velika večina ima visoko izobrazbo. Varovanje dediščine
je kot konservatorstvo postalo znanstvena disciplina, ima poseben krovni
zakon in več področnih zakonov. Slovenija je podpisnica vseh ključnih
mednarodnih konvencij s tega področja, od Haaške do Unescove.
Ob bogati dediščini, ki jo ima naša Slovenija, pa velikokrat pozabljamo
na številne strokovnjake, entuziaste, v prenovi dediščine preizkuše
konservatorje. Dame in možje, kot jih poimenuje Gojko Zupan,
vsakodnevno svetujejo lastnikom in vsem ljubiteljem dediščine,
popisujejo, raziskujejo, restavrirajo, pomagajo gradbenikom, iščejo
denar in si prizadevajo za status dediščine. V preobilici raznolikih nalog
pogosto zanemarjajo le promocijo svojega dela. Vendar pa njihovo
delo najbolje ponazarjajo ohranjeni spomeniki, od Aljaževega stolpa na
Triglavu in Blejskega otoka do Kostanjevice, od Gradu na Goričkem do
Sečoveljskih solin.
Društvo poskuša s podelitvijo Steletove nagrade in priznanj vsako leto
opozoriti na njihovo delo in skromno nagraditi posameznike, ki so s
svojim trudom in znanjem mogoče v danem trenutku dosegli nekaj več
in uspešno rešili propada posamezne objekte kulturne dediščine.
Nestor slovenskih konservatorjev dr. France Stele, ki se ga vsako leto
spomnimo s podelitvijo po njem imenovanih stanovskih nagrad, je leta
1965 zapisal v Varstvu spomenikov objavljene, a po skoraj petdesetih
letih še vedno aktualne besede:
»Konservatorstvo je neprestan boj; noben niti najboljši spomeniški
zakon mu ne more prihraniti tega značaja. Čas je oblasten gospodar
nad vsem, kar človek ustvari, človek ustvarjavec sam pa pogosto
najbrezobzirnejši uničevalec vsega podedovanega. Proti obema se
mora konservator boriti, proti prvemu s tehničnimi ukrepi, proti drugemu
s poukom in prepričevalno besedo. Svoj cilj mora vztrajno zasledovati,
mora pa biti potrpežljiv strateg, ki oblegane trdnjave ne bo zavzemal
s silo in je ne bo porušil, marveč bo zmanevriral njeno predajo.«
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Muljava, cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 474) - tloris, pogled v prezbiterij med obnovo in predlog rekonstrukcije

Ribjek, cerkev sv. Egidija (EŠD 2092)

Alenka Železnik je leta 1978 diplomirala na oddelku
za umetnostno zgodovino na Univerzi v Ljubljani
pri prof. Nacetu Šumiju. Leta 1980 se je kot
konservatorka zaposlila na Regionalnem zavodu
za varstvo naravne in kulturne dediščine v Ljubljani.
V isti službi je, ob vseh reorganizacijah, ostala do
danes. Kolegica sodi v skupino vedno bolj redkih
terenskih konservatork, ki dan za dnem posredujejo
svoje poslanstvo ljudem. Z uporno marljivostjo in
z nevsiljivo posredovanim znanjem ter z bogatimi
izkušnjami varujejo kulturno dediščino. Ne gre za
prepričevanje s papirji ali za nadrejeno zakonsko
prisilo, gre za moč argumentov in za človeški
zgled.
Delo Železnikove poznajo od obrobja Ljubljane do
Kočevske, v Brestanici, Krškem ter Kostanjevici.
Njen način dela ne povzroča konfliktov in afer, ki
privabljajo medije in strokovnjake drugih področij,
da pišejo ali razpravljajo o kulturni dediščini. Lahko
je teoretično razmišljati o arhitekturi in drugačni
dediščini, težje je znotraj rokov gradbenikov in
obrtnikov ter v okvirih finančnih škarij reševati
izhodiščne prvine kulturnih spomenikov, ko je
nujno povedne detajle, celo napake predhodnikov
kreativno sestavljati in poustvarjati v nove celote,
nove namembnosti.

Leskovec pri Krškem, grad Šrajbarski turn (EŠD 317)

Leskovec
pri Krškem,
grad
turn 68)
(EŠD 317)
Cerovo, tabor
s cerkvijo
sv. Šrajbarski
Nikolaja (EŠD

V prvem desetletju konservatorske službe je Železnikova
dobila prvo veliko priznanje: Župančičevo nagrado, najvišje
priznanje glavnega mesta za izjemne stvaritve na področju
umetnosti in kulture. Z arhitektom Petrom Zupanom sta jo
prejela za prenovo anonimne, vendar ključne arhitekture na
Lončarski stezi ob robu grajskega griča v Ljubljani. Podoben
dosežek je bila obnova cerkve Presvetega Rešnjega telesa
na Trati pri Kočevju, ki je sprožila plaz prenov na Kočevskem
in spremenila odnos do dediščine.
Področje njene poustvarjalnosti sega od načrtovanj
prenov karejev in ambientov do posameznih spomenikov,
anonimnega stavbarstva, razvoja metodologije in standardov
v konservatorski stroki. Izstopata ohranitev Tabora nad
Grosupljem, za katerega jo je stroka leta 1999 odlikovala
s Steletovim priznanjem ter cerkve sv. Egidija v Ribjeku. V
baročnem sijaju je zasijala cerkev sv. Rozalije v Krškem.
Skrbna je bila prenova srednjeveške cerkve sv. Kancijana
na Vrzdencu. Sodelovala je, med drugim, pri ohranjanju
sv. Petra na Kamnem vrhu, podružnične c. sv. Lovrenca
v vasi Jezero, sv. Jurija v Selih nad Višnjo goro, sv. Vida
v Preserjah. Vodila je občutljivi prenovi cerkve Marijinega
vnebovzetja na Muljavi in sv. Martina v Zgornji Dragi.

zgoraj - Brestanica, grad Rajhenburg (EŠD 46)							

Potrpežljivo je pomagala pri nadgradnji revitalizacije
samostanskega kompleksa v Kostanjevici. V galeriji z
vencem kipov Forme Vive so opazne pogumne odločitve
konservatorke z rekonstrukcijo posameznih traktov, kar
je zaokrožilo največji kulturni kompleks v Sloveniji: z
notranjim dvoriščem, kjer je ponovno fontana z živo vodo, z
informacijsko pisarno v mlinu, z duhovnimi sporočili stavb in
umetniških del v njih. Živi spomenik seva delo konservatorke
bolj kakor besede. Podobno dolgotrajna in kompleksna
je prenova objektov Samostana Stična, ki jih postopoma
izvajajo ves čas njenega strokovnega delovanja.
Železnikova se je razvila v strokovnjakinjo za dvorce in
gradove. Izkazala se je z usmerjanjem prenove razvalin
gradu Kostel. Vplivala je na sanacijo razvalin Fridrihštajna
in prenovo dvorca v Polhovem Gradcu. Pripravila je vzorčen
analitični del konservatorskega načrta za Šrajbarski Turn.
Vse to je bila uvertura v vodenje prenove gradu Rajhenburg Brestanica, pri katerem je združila vse svoje konservatorsko
znanje. Več let je s sodelavci vodila in koordinirala priprave
za prenovo gradu, nadgradnjo treh desetletij naporov občine,
izgnancev, države za revitaliziranje enega najstarejših
gradov. Skupaj z rekonstrukcijo edinstvene romanske kapele
je bila prenova izpeljana v vsega 13. mesecih. Poleti 2012
končana dela kažejo vzorčno pot sodelovanja kastelologov,
arheologov, arhitektov, restavratorjev, kamnosekov,
gradbenikov in občinskih entuziastov.

		

spodaj - Alenka Železnik s sodelavci

Krško, Mencingerjeva hiša (EŠD 16170)

Železnikova pri obravnavi spomenikov in promociji
stroke pogosto zavestno stopi v drugi plan, da se vsa
energija usmeri v ohranjanje dediščine, v postopke
prenove, v promocijo posameznega spomenika
in timskega dela. Ni pozabila na popularizacijo
kulturne dediščine s članki, delavnicami,
predavanji. Že leta 1982 je bila soavtorica študije
Znanstvenega inštituta Preliminarna umetnostno
zgodovinska opredelitev izbranih karejev za
prenovo Ljubljane. Bila je med najbolj aktivnimi
v Slovenskem konservatorskem društvu, ki ga
je vodila od 2002 do 2005. V Strokovnem svetu
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je
bila med letoma 2007 in 2008. Je članica Strokovne
komisije za podeljevanje nazivov v konservatorsko
restavratorski stroki Ministrstva za kulturo. Postala
je nepogrešljiv tihi razsodnik in svetovalec kolegom
ljubljanske enote in znotraj zavoda v celoti.

Fotografije in risbe: dokumentacija ZVKDS, OE Ljubljana

Kostanjevica na Krki, samostan (EŠD 265) 						

Krško, Valvasorjev kompleks (EŠD 306, 8236 in 8237)

konservatorka Alenka Železnik

Podobno je Železnikova v bližnjem Krškem - včasih
tudi trmasto vztrajala, da se je Valvasorjev kompleks
iz že skoraj odpisanih zidov znova spremenil v
kulturno žarišče v sožitju starega z novim. Sledila
je še celostna prenova meščanskega domovanja,
Mencingerjeve hiše. Kompleksna obnova raščene
arhitekture je razkrila vrsto ključnih prvin, zlasti
renesančne poslikave, ki so edinstven dokument
protestantizma na Slovenskem.

Steletovo priznanje 2012

Mordaxova kapela (EŠD 2759) v Novem mestu po obnovi
Mordaxova kapela z Božjim grobom v Novem mestu stoji
na enem od mestnih gričev, ob gradu Grm. Prenavljali
so jo med junijem 2011 in majem 2012. Prenova je bila
izpeljana teamsko in interdisciplinarno, pod taktirko
odgovorne konservatorke mag. Marinke Dražumerič, z
njeno strokovnostjo in humanistično širino, s pomočjo
ustvarjalnega arhitekta Boruta Simiča in pastorja dr. Daniela
Brkiča, ki je projekt koordiniral, mu dodajal duhovno noto
ter razreševal finančne zadrege.

Kapela v zadnji četrtini 19. stoletja

Površni opazovalec pogosto ne dojema spomenika celostno,
v njegovem vsebinskem, funkcionalnem in prostorskem
pomenu. Vedno ga najprej zaznava kot likovno komponento.
Prenova Mordaxove kapele kaže, kako je prvotna funkcija
spomenika zaradi spreminjajočih se razmer postopoma
odmrla. Zamenjale so jo druge ali dopolnjene vrednosti.
Naloga pronicljivega konservatorja je, da ne ščiti preživelih
vsebin, temveč da varuje tiste prvine spomenika, ki izkazujejo
univerzalne vrednote, edinstveno sobivanje človeka in okolja
ter duhovno in kreativno izraznost. Kakovostno varstvo
vključuje neprestano poustvarjanje. Dediščina je bila in
je podvržena večnim spremembam, ki pa z ohranjanjem
osnovnih komponent in smiselnim dodajanjem novih
postajajo nove pričevalke nas samih.
Zapuščina ni zamrznjen original, temveč običajno vsebuje
nadgradnje naših prednikov. Celovita prenova Mordaxove
kapele je kakovostna sinteza oblike in vsebine z ohranjeno
zgodovinsko tradicijo in identitetno kontinuiteto med
zgodovinskim obdobjem, v katerem je nastala, ter vrednotami
in potrebami današnje družbe.
Konservatorski svetnici mag. Marinki Dražumerič je s
poznavanjem baročne zasnove, ohranitvijo spomina na
Wolfa Ferdinanda Mordaxa in njegovo ženo Ano Rosino
Gallenberg ter z usmerjanjem prenove v centralen
liturgičen prostor uspelo obogatiti kultni in kulturni prostor
Dolenjske.

Kapela po obnovi v drugi polovici 80-tih let 20. stoletja

Okolica kapele pred zadnjo obnovo

Grm z Božjim grobom iz Valvasorjeve Skicne knjige, 1679

Vhodni portal v Mordaxovo kapelo

Delovno gradivo arhitekta

Notranjost kapele, junij 2011

Notranjost kapele, junij 2012

Mordaxova kapela z Božjim grobom leta 1895, hrani INDOK

Portal v Božji grob

konservatorka mag. Marinka Dražumerič

Božji grob, skice arhitekta Boruta Simiča za prenovo zvonika in njegova obnova

Fotografije: M. Kambič, M. Simič, B. Zaletelj, dokumentacija Evangelijske cerkve Kristusa dobrega pastirja Novo mesto in ZVKDS, OE Novo mesto.
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Prenova Sinagoge v Mariboru (EŠD 6253), terenski fotografiji ter mrežna in renderirana struktura obokov, 1999

Študija stolpa ob cerkvi Marije zaščitnice na Ptujski gori (EŠD 591) - tloris in prerezi, 2003

Ptuj, Jadranska cesta, reševanje statike kleti, 2009

Prenova graščine v Oplotnici (EŠD 6912), 2011

Studenice, Samostan dominikank (EŠD 707) - detajl oken, 2007
Miran Ježovnik je že leta 1975, kot študent 2. letnika Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, sodeloval pri izdelavi arhitekturnih
posnetkov Prežihove bajte na Preškem vrhu in leta 1976 dvorca Štatenberg. Po zaključenem študiju je za palacij ptujskega
gradu izdelal prelomni projekt v razvoju statične sanacije, izveden z umestitvijo jeklene konstrukcije nad 2. nadstropjem,
stropne konstrukcije nad 1. nadstropjem ter rekonstrukcije in ojačitve obokov nad pritličjem. Tovrstni uspešni princip statične
sanacije so ponovili na gradu Snežnik. Od septembra 1991 dalje dela Ježovnik kot konservator – statik na tedanjem
regionalnem Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. Poverjena mu je izdelava arhitekturnih posnetkov
in projektov statične sanacije ter nadzor del nad kompleksnimi obnovitvenimi posegi, predvsem nad sanacijami gradov in
cerkva.
V konservatorstvu predstavlja temeljno in nepogrešljivo nalogo prav izdelava arhitekturnih posnetkov, ki je izhodišče za
izdelavo projekta statične sanacije in kasneje njegove realizacije. Temeljna izhodišča statičnih sanacij - metode, standardi in
predvsem način, s katerim usmerja ekipo sodelavcev - koreninijo v Ježovnikovih neprecenljivih strokovnih konservatorskih
izkušnjah, ki si jih je pridobil z dolgoletnim delom v ZVKDS OE Maribor. Njegova odličnost se kaže v pristnem kontaktu
z grajeno arhitekturo, ki vključuje razumevanje njenega razvoja, natančne definicije konstrukcijskih lastnosti s statičnimi
rešitvami ter posebnosti in številne detajle, ki so na prvi pogled skriti.
Miran Ježovnik je oral ledino na področju statične sanacije stavbne dediščine: doslej je sodeloval pri obnovi več kot 320
objektov različnih kategorij, zvrsti in obdobij na območju celotne Slovenije. Nikoli se mu ni bilo težko povzpeti do najvišje
točke zvonika, ali se po mnogokrat preperelih deskah prebiti do najbolj skritega kota podstrešja. Njegova osebna zavzetost,
natančnost in odgovornost na eni strani, ter neprecenljivo znanje in strokovna občutljivost na drugi so vrline, ki ga izoblikovale
v vrhunskega statika – konservatorja.

Grad Grad (EŠD 159), arhitekturne meritve, 1997

Fotografije in risbe: dokumentacija ZVKDS, OE Maribor

Grad Grad (EŠD 159), sanacija porušenega dela, 2004

konservator Miran Ježovnik

Maribor - hiša Orožnova 9 (EŠD 6167) - prerez A-A, B-B, 2007
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Svetelškova domačija (EŠD 9089) - štiri generacije Lavbičevih, 2012

Svetelškovo domačijo, ki stoji v razloženi vasi Svetelka pri
Dramljah, zasledimo že v franciscejskem katastru iz leta
1825. Tedaj so eno izmed najmogočnejših in bogatejših
domačij na območju porečja Voglajne sooblikovali obstoječa
mogočna hiša in veliko gospodarsko poslopje ter svinjak,
kašča in kozolec – toplar.
Obnova hiše, ki jo je v manjši meri sofinanciralo Ministrstvo
za kulturo, večinsko pa podjetje Bitea d.o.o. in lastnik Mojmir
Lavbič z družino, se je pričela leta 2001 s statično sanacijo,
obnovo strehe, členjene fasade in stavbnega pohištva. V
letu 2012 je bila zaključena obnova in ureditev notranjščine
z opremo s preloma 19. v 20. stoletje. V petih prostorih so
bile odkrite plasti starejših stenskih poslikav iz prve četrtine
20. stoletja, ki jih je zaradi njihove redkosti in ohranjenosti dal
lastnik restavrirati z lastnimi sredstvi. Novo reprezentančno
in kulturno - turistično funkcijo v pritličju dopolnjuje ureditev
sodobnega stanovanja na podstrešju.

“Štiblc” leta 2004 in 2012

Svetelškova domačija med obnovo in po njej

V letu 2006 se je nadaljevala obnova na gospodarskem
objektu, mogočnem zidanem marofu, ki je bil več let
opuščen in statično ogrožen. Lastnik ureja v njegovem
pritličju večnamenski prostor, v nadstropju pa, brez tlorisnih
sprememb, umešča več manjših apartmajev.
Lavbičevim je uspelo z izjemnim posluhom in spoštovanjem
do stavbne dediščine ter z lastnim delom, ob stalnem
sodelovanju z ZVKDS OE Celje in odgovorno konservatorko
Tanjo Hohnec, oblikovati vzorčni model ohranjanja
stavbarstva nekdanjega večinskega prebivalstva na
podeželju, ki presega regijsko raven. Temelji na zamenjavi
samo dotrajanih stavbnih prvin z identičnimi gradivi in v
prvotni obliki ter na restavriranju stenskih poslikav, stavbnega
pohištva in opreme, ob vključevanju nove, zavarovani
stavbi ustrezne vsebine. Obnovljena domačija je lahko
vzor številnim lastnikom, ki velikokrat obupujejo nad slabim
stanjem kulturnih spomenikov ali dvomijo v njihove nove,
dodatne sodobne rabe.
Veža

Kuhinja (zgoraj) in “mala hiša” (spodaj)

Fotografije: dokumentacija ZVKDS, OE Celje

lastnik Mirko Lavbič

Obnova poslikave s šablonami z rastlinskimi in geometrijskimi vzorci, ki so bile značilno obrtno-pleskarsko delo od
konca 19. stoletja do prve četrtine 20. stoletja.

