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OB SMRTI TOV ARISA 
EDA TURNHERJA-PRIMOZA 

~Govor dr. I. Komelja 
ob odprtem grobu dne 3. 4. 196.9) 

Dragi tovaris ravnatelj! 

1949. leta ste postali ravnatelj Zavada za spomenisko varstvo Slovenije, 
ga uspesno vodili vee kot 14 let vse do upokojitve 1963. leta. Pred nekaj meseci 
smo spet obnovili nase sodelovanje, da bi kot sodelavec za spomenike narodno
osvobodilne borbe nadaljevali in dokoncali delo, ki ste si ga zastavili ob nastopu 
vasega ravnateljevanja in ga ves cas tudi aktivno spremljali. 

V Vi8nji gori, kjer je svoj cas deloval ucitelj in neumorni konservator 
Konrad Crnologar, ste preziveli del svojega zivljenja. Tesni in prijateljski stiki 
s slikarjem Ferdom Veselom, stevilni obiski na njegovi grascini Grumlof so se 
poglobili vase zanimanje za starine. Ob pogovorih z Veselom pa ste predvsem 
razjasnjevali lastne poglede na umetnost, si oblikovali merila za presojo njene 
kvalitete in druzbene funkcije. Teh svojih meril niste nikdar menjali. V spome
nisko sluzbo torej niste prisli kot homo novus. Prihajali ste razgledani v umet
nosti, s tankim posluhom za vse, kar je lepo, z bogatimi organizacijskimi 
skusnjami in redko sposobnostjo pravilnega ocenjevanja in predvidevanja. 

Takoj ob nastopu nove sluzbe ste se ze lotili velikih obnovitvenih del. 
Najprej na spomenikih narodnoosvobodilne borbe v Kocevskem Rogu, v Beli 
krajini, · Polhograjskih Dolomitih, Ljubljani, »Franji«, tiskarni »Sloveniji« in 
v Begunjah, ohranili ste pohorske bolnisnice, primorske bunkerje. Da so ti 
avtenticni spomeniki narodnoosvobodilne borbe danes taksni, kot so, in da so 
se sploh ohranili, je v veliki meri samo vasa zasluga. Zasluga tiste vase organi
zacijske sposobnosti, s katero ste znali gospodarno in s skromnirni sredstvi 
ustvarjati velike stvari. Ob tej nalogi, ki vas je prvenstveno zaposlovala prva 
leta vase nove sluzbe, pa se niste odrekli tudi zavestni skrbi za druge vrste 



spomenikov: urejena je bila Jurciceva rojstna hisa na Muljavi, Vrazov dom, 
Askerceva domacija, Cankarjeva rojstna hisa. Vzidanih je bilo nesteto spomin
skih plosc na domovih nasih pesnikov, pisateljev, slikarjev, glasbenikov in 
znanstvenikov. Zavarovane so bile pomembnejse knjiznice, pred opustosenjem 
je bil resen marsikateri grajski park. 

Z daljnovidno modrostjo ste se ne glede na tezave povojnega casa zavzeli 
za ohranitev grajskega kompleksa v Kostanjevici, za Otocec, Stari grad, Hmelj
nik, Prezek, Turjak, Sotesko. Priceli ste s sistematicnim odkrivanjem stenskih 
slik v Zanigradu in Hrastovljah v Slovenski Istri. Taka ste postavili temelje 
za kasnejse sistematicno odkrivanje in prezentiranje spomenikov srednjeveskega 
stenskega slikarstva. 

Vsega tega pane bi bilo mogoce izvesti, ce ne bi bili ze leta 1950 organizirali 
in ustanovili restavratorske delavnice, prve taksne delavnice v Jugoslaviji. 
Taka je bila postavljena osnova in jamstvo za ohranjevanje nasih starih slikar
skih in kiparskih spomenikov, galerijam in muzejem pa omogocena sir8a razisko
valna in razstavna dejavnost. Skozi zavodovo restavratorsko delavnico je sel 
ves opus Kremser Schmidta, Berganta, pomembnejsa dela na8ih barocnih sli
karjev, dela tujih slikarjev, izbrani spomeniki gotske in barocne plastike, dela 
nasih impresionistov in celo nekaterih sodobnikov. 

Postavili ste temelje povojne organizacije spomeniske sluzbe v Sloveniji in 
vzorec za jugoslovansko. S posreceno izbranimi zunanjimi sodelavci ste razsirili 
interes na vse vrste spomenikov, ustvarili referate za varstvo narave, za arheo
loske in etnografske spomenike. Se pomembnejsa od te notranje organizacije 
pa je bila vasa skrb za popularizacijo spomeniskega varstva in utrditev njego
vega mesta v slovenski druzbi in njeni kulturi. Reviji »Varstvo spomenikov•• 
ste dali vsebino in obliko. Z organizacijo stevilnih razgovorov, posvetov, sestan
kov, obiskov na okrozjih, okrajih in obcinah ste si nenehno prizadevali za 
ustanavljanje spomeniskih komisij, zametkov kasnejSih regionalnih zavodov. 
Zaradi vasega druzbeno paliticnega ugleda, nepasrednega in taplega Claveskega 
pristapa vam je uspela mnaga vee, kat bi sama z uradnim dapisam. Vzparedna 
z ustvarjanjem spameniske mreze sta s pakajnim prijateljem Franjem Basem 
utemeljevala tudi mreza naSih muzejev. 

Na vseh pasvetavanjih ste bili s svajim ugledam in asebnastja vselej ziva 
prisatni. Vasi madri, premisljeni in nikdar prenagljeni besedi je marsikdaj uspela 
razresiti se taka zapletene in neresljive situacije. Taka kat dama v Slaveniji in 
Jugaslaviji ste imeli prijatelje tudi zunaj nasih meja. Ni slucaj, da ste marali 
prav vi, tav. ravnatelj, zakljuCiti prenekcitera ugledna in strakavna pasvetavanje. 
Se vedna je ziv spamin na vase s humarjem prepletene sklepne besede na 
mednaradnem pasvetavanju kanservatarjev v Dresdenu. 

Dragi tav. ravnatelj. Z delam v nasem zavadu in slavenski spameniskavar
stveni sluzbi ste pastali del njene zgadavine, pajem za pavajna spameniska 



varstvo. Danes zivite v spomenikih Koeevskega Raga, obnovLjenih dolenjskih 
gradovih, spominjajo se vas po vsej slovenski zemlji od Prekmurja do Istre, na 
vsaki ohranjeni umetni~i je in bo zapisano tudi vase ime. Dosti vee ste storili, 
kot bi morali in kot vam je bilo nalozeno. Tudi v poslednjih urah vasega 
iztekajoeega se zivljenja niste prenehali misliti na blizajoee se posvetovanje, 
na svoj referat o spomenikih narodnoosvobodilne borbe. Tezko vam je bilo 
izreei: Tega ne morem vee! Za vse, kar ste storili slovenski kulturi, za ohra 
nitev nase kulturne in zgodovinske dediseine, za nas zavod, za slovensko in 
jugoslovansko spomenisko sluzbo, iskreno priznanje in ponovna zahvala! 

Dr. S. Hartwagner, dezelni konservator za Koro.Sko, je vod:il avstrijsko delegacijo 
na pogrebu pok. ravnatelja Turnherja in mu izkazal poslednjo cast kot zastopnik 
prezidenta avs.trijskega Zveznega spomeniSkega urada prof. dr. W. Ftrodla in avstrijskih 
konservatorjev. Plrosil nas je, da v svojem glasilu zapiSemo v njihovem imenu vsaj 
naslednji stavek: Ravnatelj Turnher, ki je po vojni spet vzpostavil zvezo z avstrijsko 
spomeniSkovars.tvena sluzbo, bo kot neutrudljiv borec za spomeniskovarstveno misel, 
pa tudi kot pospffievalec mednarodnega sodelovanja na tern posebnem podrocju in kot 
osebnost ostal vsem svojim avstrijskim kolegom zmerom v castnem spominu. 

Pendant que ce volume etait encore sous presse survenait le 3 Avril 1969 le 
deces d'ancien di•recteur de notre InsUtut des monuments historiques de la SR S1ove
nie, Edo Turnher. - En haut il y a l'oraison funebre, prononcee pres de sa tombe 
par dr. I. Komelj. En plus il y a quelques mots commemoratifs du M. Dr. S. Hart
wagner qui - en representanrt le President du Bundesdenkmalamt et les conservateurs 
autrichiens- exprimait leur hommage au combattant pour les monuments historiques 
et pour l'idee de la cooperation internationale. 



ČLANKI - ARTICLES 

PREDLOG MERIL SPOMENIŠKIH REDOV 
ZA ARHEOLOŠKE SPOMENIKE 

IVA MIKL CURK 

Urbanistično načrtovanje zahteva od konservatorja tudi pripravo spome-
niških redov za spomenike določenega okoliša. To delo zahteva merila za vred-
notenje spomenikov, pa tudi določanje varstvenega režima. Namen pričujočega 
sestavka je predložiti v razpravo nekaj takih meril za pripravo spomeniških 
redov za arheološke spomenike, ki jih je moč izluščiti iz dosedanje spomeniško-
varstvene prakse. Nesporno je, da bo nadaljnje delo in proučevanje spomenikov 
še mnogokrat spremenilo, izpopolnilo ali ovrglo. Jasno pa je, da že danes potre-
bujemo nekaj teoretične osnove za pripravo spomeniških redov, prilagojene spe-
cifiki spomenikov v našem prostoru, in te želimo zgraditi tudi s pomočjo mnenj 
ob tem sestavku. Vsekakor pa se moramo zavedati, da bo določanje in izvajanje 
spomeniških redov še vedno zahtevalo individualno obravnavo vsakega spo-
menika ali spomeniškega kompleksa s tem, da bomo upoštevali najrazličnejše 
faktorje. Le tako bo mogoče spomeniku prav določiti njegovo vrednost in mu 
poiskati najboljši način varovanja. 

Dosedanja spomeniškovarstvena praksa, zakonodaja in mednarodna merila 
potrjujejo spomeniško vrednost vsakega sklopa arheološke najdbe — posa-
meznega predmeta ali zbirke z znanimi najdiščnimi podatki, najdišča z vsaj 
delno ohranjenimi kulturnimi plastmi ali najdbami, pa tudi posameznega pred-
meta, ki je arheološki stroki s katerega koli gledišča zanimiv. Toda vrsta znanih 
arheoloških terenskih spomenikov je brez vsakih vidnih zunanjih znamenj, 
ali pa laik ne more spoznati zunanjih znakov in kulturne plasti kar na prvi 
pogled, zato mora seznam spomenikov v spomeniškem redu vsebovati tudi čim 
točnejše lokacije in meje vsakega spomenika, predvsem parcelne številke iz ka-
tastra, pa tudi grafični prikaz. Ob naštevanju arheoloških spomenikov nekega 
območja pa nikdar ne smemo pozabiti dejstva, da kljub intenzivni kultivaciji 
našega prostora še zdaleč ne moremo trditi, da poznamo vsa arheološka naj-
dišča Slovenije. Vedno moremo pričakovati še nova, in sicer na mestih, kjer 
doslej niso bile znane arheološke najdbe. To vrsto spomenikov čuva po zakon-
skih določilih splošni varstveni režim. V našem sestavku o njej ne bi več govo-
rili, ker moremo pri sestavljanju spomeniških redov — razumljivo — upoštevati 
le znane spomenike. 

Valorizacijo arheoloških spomenikov usmerja njihova izpovedna vrednost 
za napredek vede. Težišče vrednosti nekaterih spomenikov je v njihovem pri-
čevanju o razvoju umetnosti, drugih v pričevanju o razvoju proizvodnih pro-
cesov. Nekatere spomenike stavi na visoko mesto v lestvici vrednotenja dejstvo, 



da so ostaline tistega časa zelo redke, spet druge to, da so dobro ohranjeni, ali 
pa dejstvo, da dokumentirajo začetke zbiranja in prikazovanja starin. Naša 
spomeniškovarstvena služba že leta intenzivno obdeluje valorizacijo spomenikov. 
Pri tem je vedno težila za tem, da je upoštevala mnenje čim širšega kroga 
arheologov (prim. korespondenco zavoda SRS v letih 1961 in 1966). Uspeh 
takega skupnega dela so tri izoblikovane valorizacijske kategorije: 1. najvišja, 
kamor sodijo spomeniki, pomembni za proučevanje najstarejše zgodovine 
vzhodnih Alp in severnega Balkana, 2. srednja s spomeniki, pomembnimi za 
proučevanje večjega dela slovenskega prostora, ter 3. najnižja z lokalno po-
membnimi spomeniki. V prvo kategorijo je 1. 1961 komisija Zavoda za spome-
niško varstvo LRS odbrala nekaj desetin arheoloških spomenikov. Objavljeni 
so v Vestniku Zavoda za spomeniško varstvo LRS I 1962 18—27, kjer so navedeni 
podrobneje tudi kriteriji valorizacije. Dosedanji razvoj stroke še ne terja bistve-
nih dopolnil predloženega seznama. Merila za odbiranje prve kategorije spo-
menikov nekako vodijo tudi uvrščanje spomenikov v drugo kategorijo. Vanjo 
naj bi uvrstili vse spomenike, od naselja pa do posameznega predmeta, ki nam 
dajejo za večji del slovenskega prostora zanimive podatke. Sem bi med drugim 
šteli večino spomenikov iz najstarejših dob preselitve naše ožje domovine (pa-
leolitik, neolitik), ker je bil ves slovenski prostor tedaj še tako redko poseljen, 
da omogoča vsaka najdba ugotovitve o večjem ozemlju, nadalje moremo šteti 
sem vse naselbinske komplekse s kontinuirano poselitvijo, komplekse naselje — 
grobišče, pa tudi obsežnejša naselja in grobišča, spomenike gospodarske narave 
ali pomembne epigrafske spomenike, da naštejem le nekaj vrst. V tretjo kate-
gorijo sodijo, kot že povedano, za lokalno zgodovino pomembni arheološki 
spomeniki. 

V dosedanji spomeniškovarstveni praksi, zakonodaji, pa tudi v delu in 
predlogih arheologov v muzejih po terenu (primerjaj predlagane varstvene 
elaborate za Ljubljano, Kranj, Maribor, Koper, Ptuj, Novo mesto itd.) so se iz-
oblikovali poleg splošnega varstvenega režima, ki smo ga že omenili in ki skladno 
z zakonodajo varuje vse najdbe ter določa postopek ob slučajnih najdbah, tudi 
trije varstveni režimi. Prvi, najstrožji, ohranja spomenik in situ nespremenjen 
ali raziskan, mogoče tudi delno obnovljen, in ga prezentira ali na prostem s pri-
mernim oblikovanjem okolja, če je to potrebno, ali v sklopu sodobnih stavb. 
Drugi varstveni režim zahteva pred kakršnim koli posegom na spomeniku siste-
matična raziskovanja, ki spomeniku določijo nadaljnjo usodo: ali rešijo le doku-
mentacijo in najdbe in se tako uvrščajo v kategorijo zaščitnih izkopavanj, ki 
omogočijo po končanem delu, da spomeniškovarstvena služba objekt sprosti 
za druge namene, ali pa pripravijo pomembni odkriti objekt za prezentacijo. 
Tretji varstveni režim zahteva le strokovni nadzor posegov zaradi morebitnih 
najdb ali izpopolnitev dokumentacije o objektu, ki ga varujemo. Ze iz opisa 
posameznih varstvenih režimov kot tudi iz zakonskih določil ob splošnem 
varstvenem režimu je razvidno, da moremo vedno dopuščati možnost, da ugo-
tovitve raziskovanja še med deli spremene varstveni režim. Zaradi najdb je 
treba strokovni nadzor izkopa večkrat razširiti v zaščitno izkopavanje, pri tem 
pa mora vedno obstojati tudi možnost, da odkriti objekt prezentiramo in situ, 
čeprav v praksi ne pride mnogokrat do tega. Po drugi strani pa je spet možno, 
da za prezentacijo zavarovani teren po sistematičnem izkopavanju sprostimo 
za druge namene, ker raziskovanje pokaže, da so ostaline manj pomembne ali 
slabše ohranjene, kot smo mogli pričakovati. 



Če zdaj pogledamo še to, kako je dosedanja praksa določala spomenikom 
varstveni režim, ugotovimo, da je valorizacija gotovo eno izmed meril za dolo-
čanje varstvenega režima, ni in ne more pa biti edino. Gotovo stremimo za tem, 
da spomenike višje valorizacijske stopnje varujemo strože, vendar je ob tem 
zelo pomembno tudi to, kako je spomenik ohranjen, viden in kaj pomeni kot 
sestavina svoje okolice. Najstrožji varstveni režim mora varovati poleg vseh 
premičnih arheoloških spomenikov (plastik, napisov, zbirk in predmetov) prav 
gotovo tudi kolikor moč veliko število dobro ohranjenih terenskih spomenikov, 
zlasti tistih, ki so uvrščeni v višje valorizacij ske stopnje ali katerih deli so 
na terenu še jasno vidni (zidovi, nasipi, gomile, cestne trase itd.). Z drugim 
varstvenim režimom varujemo vse znane terenske spomenike razen tistih, za 
katere dokumentacija nesporno priča, da so bili uničeni ali v celoti raziskani 
ali da so dali le slučajne najdbe. Pri teh zahtevamo le nadzor nad posegi, torej 
tretji, najmanj strogi varstveni režim. 

Tako smo predložili v razpravo nekaj meril za valorizacijo in določanje 
varstvenih režimov za arheološke spomenike, meril, katerim bodo nadaljna 
dela gotovo še marsikaj dodala ali odvzela. Upamo, da je dosedanje delo vsaj 
temelj za varovanje, ki bo spomenikom naše domovine najbolj primerno. Ob 
koncu pa naj še enkrat poudarimo, da bodo — ne glede na bolj ali manj na-
tančna teoretična merila za določanje vrednostne stopnje in varstvenega režima 
posameznemu spomeniku — vedno morali izoblikovati dokončno določilo še 
drugi faktorji, izhajajoči iz resnično dobrega poznavanja vsakega posameznega 
spomenika in njegovega mesta med pričami preteklosti, pa tudi njegovo mesto 
v sedanjosti, ki ga obdaja. 

IVA MIKL-CURK: PROPOSITION DE MESURES POUR LES CATfiGORIES DE MONU-
MENTS ARCH£OLOGIQUES 

L'article entame la discussion des meilleurs criteres a employer chez nous pour la valo-
risation des monuments archeologiques et des criteres pour 1'application de divers degres dans 
le systčme de protection des monuments archeologiques. 

Tout čTabord, en se basant sur les normes generales et les ršglements en vigueur sur la 
protection des monuments, 1'article definit comme monuments tous les complexes archeolo-
giques, chaque site archeologique avec la stratigraphie primitive et tous les ensembles de 
trouvailles. 

De la portče des monuments pour la connaissance des epoques arch£ologiques dčpend 
aussi leur valorisation. La pratique en usage jusqu'a prčsent de la protection des monuments 
chez nous et a 1'čtranger a fixe trois degrčs de valorisation; d'aprčs leur portče pour leur 
genre nous plagons au plus haut degrč les monuments intčressants pour toutes les Alpes 
orientales et les Balkans du Nord, au second, les monuments importants pour une certaine 
region ou toute la Slovčnie, et au troisieme les monuments d'int6ret local. 

La maničre de protection d'un monument n'est pas forcčment determinče par son degrč 
de valorisation. D'autres facteurs doivent intervenir qui sont le degre de conservation, la 
plače que le monument occupe dans son espace etc. Dans la pratique on considere trois 
formes de protection. La premiere -la plus intransigeante- protege le monument intact in situ, 
ou bien le monument intact ou bien en partie 6tudi6 et prčsente soit isolčment soit dans le 
cadre des constructions contemporaines. Une autre maniere, moins rigoureuse, demande 
qu'avant de toucher a la plače qu'occupe le monument, on procede a de systematiques 
recherches arch4ologiques qui decideront du sort ulterieur du monument: ou bien les recher-
ches ne sauveront que des fouilles et la documentation, et la construction sera abandonnee 
k d'autres usages, ou bien on preparera sa presentation. La troisičme maniere de protection, 
la moins exigeante, demande une surveillance professionelle des recherches autour du monu-
ment, de fagon ^ protčger les dčcouvertes essentielles et a completer la documentation relative 
k ce monument. 



POSKUS REKONSTRUKCIJE EMONSKE INSULE VII. 

TINE KURENT, FRANC MOZEK, JANEZ LAPAJNE 

Izdelava idejnih načrtov arheoloških spomenikov, valoriziranih po svojih 
sestavinah, in njihova zamišljena rekonstrukcija pomenita konservatorju in 
načrtovalcu izhodišče za oblikovanje spomeniškega območja in sestavin spo-
menika, ki so vredne prezentacije. Zato pomeni vsak poizkus dragocen prispevek 
za obnavljanje življenjske in funkcionalne podobe danes v ruševinah ohranjene 
stavbe ter je tako arheologu-konservatorju v veliko oporo pri določanju posa-
meznih sestavin, vrednih prezentacije. Spričo tega želimo s pričujočim člankom 
prispevati svoj delež k vrednotenju naše najstarejše dediščine. 

Rekonstrukcije rimske hiše smo se lotili, da bi prikazali logiko razvrstitve 
rimskih gradbenih elementov v kompozicijo. Aksonometrični prikaz zgradbe 
med gradnjo, ko je ponekod opazen komaj tloris, na drugem delu hiše je pa 
streha že pokrita, se nam je zdel za ponazoritev strukture v raznih fazah gradnje 
najbolj primeren. Modularni ritem gradiva od najmanjših mozaičnih kamenčkov 
do velikih strešnih veznikov je zaznaven kljub drobnemu merilu risbe. V poja-
snilo prilagamo modularno dimenzioniranje rimskih gradbenih elementov, ki 
točno sledi zaporedju standardnih rimskih mer. Ker je rimska mera izrazij i va 
z mnogokratniki ali vsotami (to je s kompozicijo) različnih merskih enot, je 
komponibilnost rimskih gradbenih elementov na višku. 

Modularne mere rimskih gradbenih elementov 
so enake standardnim rimskim meram. Ker 
arhitektonska kompozicija mer nastopa kot 
mnogokratnik ali kot vsota mer posameznih 
elementov, so modularni ritem zgradbe in 
njene razsežnosti vedno izrazljivi s standard-
nimi rimskimi merami 
Les mesures modulaires des 616ments romains 
de construction sont identiques aux mesures 
romain standard. Comme la composition archi-
tectonique des mesures se presente comme 
multiple ou comme la somme des mesures des 
divers elements, le rythme modulaire des 
constructions et leur čtendue peuvent toujours 
£tre exprimčs en mesures romaines standard 



Poskus strukture rekonstrukcije emonske inzule VII 
Essai de la structure de la reconstruction de Tinsula VII d'Emona 



Za rekonstrukcijo smo izbrali insulo VII (po Smidovi numeraciji), ker nam 
njena lokacija omogoča, da sočasno pokažemo del južnega in zahodnega obzidja 
z vogalnim stolpom, in pa zato, ker ima zgradba atrij. 

Smidovi zapiski izkopavanj in Mullnerjeva delineacija insule so nam poka-
zali tloris zgradbe. Modularnost rimskih gradbenih elementov nam je omogo-
čila, da razumemo logiko merskega ritma v kompoziciji in njeno strukturo. 
Pri odrejanju višine, ki na osnovi tlorisa določa prostor, pa smo si pomagali 
z Vitruvijevimi navodili o gradnji atrijskih hiš. 

Atriorum vero latitudines ac longitudines tribus generibus formantur. Et primum 
genus distribuitur, uti, longitudo cum in quinque partes divisa fuerit, tres partes 
latitudini dentur; alterum, cum in tres partes dividatur, duae partes latitudini tri-
buamtur; tertium, uti latitudo in quadraito paribus lateribus describatur inque eo 
quadrato diagonius linea ducatur, et quantum spatium habuerit ea linea diagonii, 
tanta longitudo atrlo detur. Altitudo eorum, quanta longitudo fuerit quarta dempta, 
sub trabes extollatur; reliquum lacunariorum et arcae supra trabes ratio habeatur. 
(Vitruvii L. VI. c. III. 3, 4.) 

Fiunt autem etiam non italicae consuetudinis ceci, quos Graeci cyzicenos appel-
lant. Hi conlocatur spectantes ad septentrionem et maxime viridia prospicientes, 
valvasque habent in medio. Ipsi autem sunt ita longi et lati, uti duo triclinia cum 
circumitionibus inter se spectantia possint esse ocmlocata, habentque dextra ac sinistra 
lumina fenestrarum valvata, uti de tectis per spatia fenestrarum viridia prospiciantur. 
Altitudinis eorum dimidia latitudinis addita constituuntur. (Vitruvii L. VI. c. III. 10.) 

. . . Altitudo tablini ad trabem adiecta latitudinis octava constituatur. Lacunaria 
eius tertia latitudinis ad altitudinem adiecta extollatur. (Vitruvii L. VI. c. III. 6.) 

Prav tako je po Vitruvijevih navodilih določena višina vrat. 

Lumen autem hypaethri constituatur sic, uti quae altitudo aedis a pavimento 
ad lacunaria fuerit, dividatur in partes tres semis et ex eis duae partes (semis) 
lumini valvarum altitudine constituantur. Haec autem dividatur in partes XII et ex 
eis quinque et dimida latitudo luminis fiat in imo. Et in sumrno contrahaitur, si 
erit lumen ab imo ad sedečim pedis, antepagmenti III parte; XVI pedum ad XXV, 
superior pars luminis cantrahatur anitepagmenti parte III; si ab pedibus XXV ad 
XXX, summa pairs contrahatur antepagmenti parte VIII. (Vitruvii L. IV. c. VI. 1.) 

Debelina zidov v hiši nam je znana iz Smidove delineacije. Debeline, ki 
jih Šmid navaja v metrskem sistemu, smo preračunali v rimski merski sistem 
in dobili standardne debeline zidov 1, 1 V2, 2, 2 V2 rimskega čevlja. Zidovi so 
bili kamniti. V ogrevanih prostorih so bili obloženi s tabuli. 

Obliko, dimenzije in konstrukcijo kanala v zahodnem pomeriju smo povzeli 
prav tako po Smidu. 

Lokacijo hipokavstov v tlorisu hiše nakazuje Smidova delineacija, njihovo 
konstrukcijo pa smo povzeli po hipokavstih insule XIV. 

Razsežnosti lesenih stebrov peristila smo ugotovili z uporabo dimenzij 
kamnitih podstavkov, ki jih je izkopal Šmid. Po utoru v kamnu sklepamo, da 
so bili nosilni stebri leseni in glede na višino stebrov smo približno ugotovili 
njih debelino. 

Kompozicija mozaičnih talnih oblog je posneta po Smidovih ilustracijah 
mozaikov, ki so bili izkopani v insuli XIV. Pri tem opozarjamo na to, da se 
ritem in razsežnosti mozaične preproge v skrajni jugozahodni sobi ujemajo 
s tlorisno velikostjo prostora, v drugih dveh primerih pa ne. To smo pokazali 
namenoma, ker tako lahko najbolj drastično opozorimo na pomembnost modu-
larnega standardiziran j a celo pri tako majhnem gradbenem elementu, kot je 



mozaični kamenček. Stranica mozaične kocke meri običajno V2" ali 1". To je 
gotovo tako majhna mera, da jo je moč prilagoditi vsem iregularnostim raz-
lično velikih prostorov; toda če upoštevamo, da mozaik oblikuje ornament, kjer 
je za določen ritem potrebno določeno število kamenčkov, nam postane jasno, 
da je modul mozaične preproge mnogo večji kot razsežnost zgolj enega ka-
menčka in se mora ujemati z modulom prostora. 

Strešna konstrukcija. Obliko strešne konstrukcije smo povzeli po J. Durmu. 
Razdalje med špirovci so določene z ritmom širine tegul. 

Obzidje. Širino zidu in temeljev navaja Smid. Višina zidu, njegov za-
ključek in višine obrambnih stolpov pa so problematične. Tehnika bojevanja 
in obrambe se je v rimskem in kasnejšem času spreminjala, zato ne moremo 
ugotoviti oblike prsobranov in višine zidu tako natančno kot pri hiši. Lahko 
se zgledujemo le po obzidju, ki je nastalo skladno z načini bojevanja določene 
dobe. V našem poskusu rekonstrukcije smo povzeli višino in prsobrane južnega 
dela zidu po Duri Europos. Ritem strelnih odprtin je 3 V2 čevlja. Zaščitni zid 
je z notranje strani prav tako širok 3 V2 čevlja. Bočni zid je debel 2 čevlja. 
Zahodni del obzidja smo povzeli po torinskem obzidju. Tudi v tem primeru 
je ritem strelnih odprtin in zaščitnih zidov 3 V2 čevlja, kot nam to kaže rekon-
strukcija Portae Palatinae. Stranski zidovi ob vhodih v mesto na južni strani 
zidu nam potrjujejo obstoj nasipa z notranje strani obzidja. Ti stranski zidovi, 
premoščeni z obokom, so omogočali nepretrgan potek notranjega nasipa. 
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TINE KURENT, FRANC MOŽEK, JANEZ LAPAJNE: TENTATIVE DE RECONSTRUCTION 
DE L'INSULA VII D'EMONA 

Nous avons procede a la reconstruction de 1'insula VII d'Emona (d'apres la numeration de 
Schmidt), afin de montrer la logique de la repartition des elements romains de construction 
dans la composition, et de valoriser le monument archčologique par ses composantes qui 
servent a l'archeologue-conservateur de point de depart pour donner sa forme a une prčsen-
tation justifiče. Les notes de Schmidt sur les excavations et la delineation de 1'insula par Mullner 
nous ont montrč le plan de construction. Les modules des elements de construction romains 
nous ont permis de comprendre la logique du rythme de mesure dans la composition et la 
structure de cette derniere. Pour la determination de la hauteur et autres mesures qui sur 
la base du plan decident de 1'espace, nous avons mis a profit les indications de Vitruve rela-
tives a la construction des maisons a atrium. 



GRADOVI NA GORENJSKEM 

IVAN KOMELJ 

Mestni muzej v Kranju je v sodelovanju z muzejem v Kamniku in Škof j i 
Loki ter kranjskim in republiškim zavodom za spomeniško varstvo pripravil 
razstavo o gradovih na Gorenjskem. Z načrti, fotografijami, risbami in sprem-
nimi teksti so bili prikazani izbrani primeri, ki kljub skopemu in vendar dovolj 
izčrpnemu prikazu, lahko nazorno osvetlijo zgodovinsko, stavbnozgodovinsko, 
spomeniško in drugo problematiko gorenjskih gradov. V razstavo so uvajali 
štirje panoji, ki so kazali prve omembe srednjeveških gradov, gradivo, ki ga 
je ljubeznivo dal na voljo akademik prof. M. Kos. Obsežnim stilnim in časovnim 
opisom in drugim ponazorilom je sledil še oris stavbnorazvojne črte gorenjskih 
gradov z najznačilnejšimi primeri od romanike do 19. stoletja. 2e na zunaj 
in po obsegu je razstava dokazovala resno zastavljeno delo, ki ne glede na ne-
katere improvizacije zaradi časovne stiske odpira vrsto vprašanj, ki pa seveda 
ne veljajo samo za Gorenjsko, marveč za Slovenijo nasploh. V prvi vrsti je treba 
poudariti organizirano teamsko oz. ekipno delo, predvsem na terenu. Rezultat 
so terenski opisi in izmere stanja, ki jih bomo, upajmo, odslej objavljali v 
našem glasilu. 

Iz Valvasorjevega slikovnega in pisanega gradiva, Freyerjevega Abecednega 
seznama iz leta 1846 in arhivskega gradiva naštejemo na Gorenjskem ok. 124 
z imeni izpričanih grajskih lokalitet. Od teh je srednjeveških kar 53. Od konca 
17. stoletja do 1846 se je število objektov, ki jih lahko imenujemo grad, gra-
ščina, dvorec ali pristava, povečalo komaj za 13. Večina teh je v neposredni 
bližini Ljubljane. To pomeni, da je glavnina stavbnega fonda gorenjskih gradov 
do konca 17. stoletja v glavnem že stala; novi so nastajali le še v izjemnih 
primerih, predvsem so jih pa prezidavali. Ob koncu 17. stoletja jih je bilo po 
Valvasorju 19 v razvalinah, 9 pa jih Valvasor niti ne omenja več, kar pomeni 
že kar polovico vseh srednjeveško izpričanih. V nekaterih primerih je nastal 
v neposredni bližini starega novi grad. Od konca 17. stoletja do sredine devet-
najstega so jih opustili ali porušili še 19, med drugo vojno je propadlo kar 12 
objektov. Med temi so nekatere po vojni popolnoma odstranili (Groblje, Križ, 
Zalog, Belnek). 

Statistično številčni podatki so navidez brez zveze z zgodovinskim, kulturno-
zgodovinskim ali samo spomeniškim pomenom gradov, v povezavi z drugimi 
dejstvi pa pomagajo osvetliti ta izredno zanimivi kompleks arhitekture. 

Avtorji razstave v Kranju niso mogli dati odgovorov na vsa vprašanja, 
ki jih lahko povezujemo z gradovi. Hoteli so predvsem opozoriti na premalo 
znano arhitekturno skupino gorenjskih gradov. V primerjavi s cerkveno, ki je 
s svojo konstantno funkcijo nespremenljiva, je grajska arhitektura v preteklosti 
dosti bolj živa, odvisna od vsakršnih gospodarskih in političnih sprememb in 
v prvi vrsti izraz funkcionalnih sprememb. Prej ali slej pa se bo pokazala tudi 
za »kranjski« del Slovenije pomembna ustanoviteljska ali mecenska vloga neka-
terih plemiških rodbin pri razširjanju ali posredovanju arhitekturnih oblik, ali 
pa včasih celo določenega tipa gradu oz. njegovih posameznih sestavin. 



Prvi gradovi stoje na Gorenjskem že v 11. stoletju. Ob koncu 13. stoletja 
jih je bilo že 28, nekaj več od polovice vseh znanih srednjeveških gradov na 
Gorenjskem. Gre torej za razmeroma zgodnji pojav in razširjenost gradov. Bolj 
zanimiva vprašanja kot to z imeni izpričano gradivo zgodnjih gradov zastavlja 
vrsta domnevnih zgodnjesrednjeveških »gradov-«, ki nastopajo navadno kot 
izpričana ali terensko dognana »gradišča«. Ta odpirajo problematiko kontinui-
tete med zgodnjesrednjeveškimi gradišči in kasnejšimi gradovi, predvsem glede 
izbire lokalitete (zemljišča) ter vodil gradnje ali utrjevanja. Dragocen podatek 
iz časa med leti 1154 in 1156 npr. omenja »hrib v kraju Bašelj, ki je pripraven 
za grad in na katerem je že bil nekdaj kastel« (Kos, Gradivo IV, 238). Položaj 
izpostavljenega, naprej pomaknjenega hriba in oblika po naravi utrjenega 
zemljišča, kateremu je treba dodati le še izkopan jarek, je v resnici vabljiva 
za grad in naravnost tipična za srednjeveške gradove sploh. Malo verjetno je, 
da je na hribu stal kasneje fevdalni grad, pač pa ostaja pomembna predvsem 
povezava s cerkvico sv. Lovrenca, ki je po imenovani listini takrat že stala. 
Verjetno stoji prva stavba še danes. Stenske slike »furlanske« smeri, ki so 
ugotovljene v njeni notranjščini, dokazujejo, kot je že pravilo, obstoj starejše, 
romanske arhitekture. Tip gorenjskih »gradišč« vsekakor odpira vprašanje po-
sebne vrste »gradu«, ki ni istoveten s tipom fevdalnega gradu, utegne pa 
vendarle biti zanimiv kot formalni člen med poznoantično, zgodnjesrednjeveško 
ali fevdalno utrdbeno arhitekturo. Tako bo npr. tudi že 973. leta omenjeni grad 
Bosines slej ko prej le po latinskem zgodnjesrednjeveškem nazivu omenjeno 
gradišče (M. Kos, Gradišče in Gradec v slovenskem srednjem veku, GMDS 22, 
1941, str. 117), ne pa grad v smislu fevdalnega gradu. 

Zanesljivo podobo o prvih fevdalnih gradovih na Gorenjskem bo možno 
podati šele po arheoloških preiskavah najstarejših arhivsko izpričanih lokalitet. 
Pri blejskem gradu smo v preveliki vnemi za čimprejšnji vizuelni rezultat resta-
vriranega gradu izpustili iz rok enkratno priložnost, da raziščemo grajsko stavbo 
tudi, kar zadeva razvoj stavbne zgodovine. K sreči so spodnji kletni prostori 
le v manjši meri prizadeti. Pod tlakom spodnjega dvorišča je ohranjen še zid 
neke stavbe, ki je dokumentirana na načrtu iz 16. stoletja. Ta zid priča o težnji 
k plasten ju in je zelo blizu zidavi spodnjega obzidja, vendar s prvotno zasnovo 
gradu nima dosti opraviti. To lociramo v območje zgornje ploščadi, vzhodno 
od grajskega jarka. — Leta 1075 omenjena utrdba v Kranju se je bržčas umak-
nila že 1256. leta izpričanemu Kieselsteinu. Položaj nad mostom bi upravičeval 
tako lokacijo, saj neredko nastopa most prav v zavetju gradu. 

V Preddvoru in njegovi bližnji okolici so danes kar štirje gradovi: Turn, 
Neuburg, Hrib in Preddvor (nekdanja Wurzbachova graščina). Med vsemi ima 
Neuburg najbolj »grajski« položaj, vendar je že naslednik starejšega dvora ali 
gradu. Lokacija na mestu nekdanje Wurzbachove graščine, ki je obdržala ime 
Preddvor, v bližini prav tako že zgodaj omenjene cerkve glede na sedanjo 
konfiguracijo zemljišča ni posebno prikladna za postavitev srednjeveškega 
gradu, bi pa ustrezala lokaciji srednjeveškega dvora. Vprašanje zgodnjesrednje-
veških dvorov ostaja brez arheoloških raziskav slej ko prej uganka. 

Zanesljivo je, da ima grad tudi na Gorenjskem od 12. stoletja naprej obliko 
stolpa in ga zato na kratko imenujemo stolpasti grad. Najmarkantnejši med 
njimi je bil, danes le v temeljnih zidovih ohranjeni Zgornji stolp v Škof j i Loki, 
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prvikrat omenjen leta 1192. Njegove stene so bile zidane iz rezanih kvadrov 
položenih v plasti, ki se pa niso vselej uravnavale po ogelnikih (ki so bili 
nekoliko večjega formata), marveč so se verjetno zravnavale v tako imenovanih 
»šarah«. 

Popolnoma pa je ohranjen stolp sicer razvaljenega gradu Gamberk pri 
Zagorju (prvikrat se omenja 1248. leta, v 16. stoletju je bil grad razširjen in 
nanovo utrjen, po letu 1860 pa so ga razkrili). Tloris je četverokotnik. Zgornji 
nastanek stolpastega gradu, ki ga dokumentira letnica prve omembe, dokazuje 
tudi omet v notranjosti stolpa z značilnimi vtisnjenimi fugami. 

Stolp v razvalini starega Smlednika je v primerjavi z gamberškim nizek. 
Vprašanje prvotne višine je še sporno. Vogali so »šivani« na izrazito gotski 
način, v plasteh zidana stena je iz lomljenca, razmeroma veliki ogelniki pa so 
iz peščenca. Gotski način zidave nastopa hkrati z romanskimi arhitekturnimi 
členi: najden je bil ostanek polkrožnega portala, ki ga je sestavljal okvir iz 
rezanega kamna z živim robom. Portal je bil visoko v steni. Še in situ ohra-
njene okenske odprtine pa so imele obliko preprostih pokončnih lin z navznoter 
razširjenim ostenjem. Takšen tip okenskih odprtin je opredeljiv tako za ro-
mansko kot zgodnjegotsko dobo. 

Stolp kot osnovno obliko bomo verjetno našli še v marsikateri razvalini 
srednjeveškega gradu na Gorenjskem, ki ga bomo začeli raziskavati po arheo-
loški metodi. 2e zdaj pa lahko po Valvasorjevi upodobitvi predvidevamo 
stolpasto obliko na Lebeku, Kamnu nad Velesovim in Črnelu. Oba nazadnje 
omenjena gradova se pojavita razmeroma pozno, Velesovo-Frauenstein v 14., 
Črnelo v 15. stoletju. Oba pa skupaj s še ohranjenim Turnom pri Preddvoru 
(1. omemba 1408) in Strmolom (1. om. 1479) dokazujeta kontinuiteto stolpaste 
oblike gradu vse v konec 15. stoletja. Pri tem se tloris razčleni, kvadrat nado-
mesti pravokotnik, kot nam priča zasnova stolpastega jedra na Kamnu nad 
Velesovim, obseg stolpa se poveča, višina pa zniža in doseže največ 2 nadstropji. 
Zaradi dvignjenega zemljišča, na katerem stoji, stolp ohranja še naprej višinski 
poudarek. Ni izključeno, da bi med take stolpe lahko šteli tudi ob koncu 
19. stoletja porušeni osrednji stolp škofjeloškega gradu. Ta je z motivom pod-
strešnega konzolnega venca opredeljiv šele v 16. stoletju, v popotresno obdobje! 

Poleg gradu v obliki stolpa pa nastopa na Gorenjskem tudi tip gradu, ki 
smo ga doslej ugotavljali predvsem na Dolenjskem in Notranjskem. To je tako 
imenovani kastelni tip, ki ga srečujemo ponajveč na mediteransko vplivanem 
ozemlju. Ne glede na konfiguracijo zemljišča je tlorisna osnova pravokotnik. 
Obzidje skupaj s palači jem in stolpastim delom gradu oblikuje zaprto dvorišče 
in vse tri sestavine, obzidje, palači j in stolp, so po nastanku sočasne. V primer-
javi s stolpastim tipom gradu pomeni kastelni tip razvitejšo obliko, ki se tlo-
risno ne podreja oblikam zemljišča. Zato je stavbna gmota tudi na zunaj 
preprosta, nerazčlenjena. Takšnemu tipu gradu bi ustrezala stavba na vzhodnem 
delu razvaline starega kolovškega gradu. Kolovec se prvikrat omenja 1287 in 
ga štejemo v starejšo skupino gorenjskih gradov. Dobro sledimo obrisu zuna-
njega obzidnega okvira, ki ga karakterizira izredna zidava iz nenavadno velikih 
blokov kvadratasto oblikovanega kamna. V tlorisu lahko izluščimo v nasprotnih 
kotih po en manjši pravokotni prostor. Onstran jarka na zahodni strani, pa 
je druga grajska stavba, prav tako pravokotne tlorisne zasnove s tremi ogel-
nimi stolpi. Tlorisna zasnova tega gradu se ravna še po robu zemljišča. Na 
videz gre za anticipacijo kasnejšega ravninskega tipa gradu z ogelnimi stolpi, ki 



pomeni enega najpomembnejših prispevkov gorenjske fevdalne arhitekture k 
razvoju gradov v Sloveniji. Na terenu sicer sledimo sklenjeni črti zunanjega 
obzidja z ostanki okroglih stolpov, vendar nam je Valvazor ohranil še bolj 
zgovorno upodobitev gradu-utrdbe z nizkim obzidjem in ogelnimi stolpi, ki ne 
presegajo višine z zidno krono opremljenega zidu. Podobne rešitve bomo še 
srečali v 16. stoletju. Jedro Waldenberga-Pustega gradu nad Lipnico pri Ra-
dovljici je raztegnjen ozek šesterokotnik, ki je bil verjetno že od vsega začetka 
postavljen kot palači j na najbolj vzvišenem mestu. Predstavlja nam tisti tip 
zgodnjega gradu, ki se tlorisno uravnava po terenu kot tudi kasnejšim zuna-
njim obzidnim obročem, ki opasuje jedro in oblikuje notranje dvorišče. Se 
v 12. stoletju (1185) se v Begunjah omenja tudi Jamski grad. Odkopani zid, ki 
je zapiral votlino, po načinu zidave ni romanski. S steno zaprta votlina — Hu-
dičev gradič — v bližini jame po načinu zidave prav tako ne kaže na zgodnjo 
dobo in je ne kaže uvrščati med fevdalne gradove, temveč med poseben tip 
jamskih skrivališč, ki ga na Gorenjskem dokumentirata še tako imenoVani 
Šmajdov grad ob Kokri in Gozdašnica nad Žirovnico. 

Z dodajanjem novih stavbnih sestavin se uveljavljajo razvojne težnje graj-
ske arhitekture. Na Smledniku se novi prostori naslanjajo na sekundarno pravo-
kotno obzidje, ki zajame tudi osrednji stolp; na Kamnu se grad že pred rene-
sančno dobo razširi prek grajskega jarka in postopoma zazida ves razpoložljivi 
prostor. Tudi na Gorenjskem sta opazni dve vodilni težnji, ki se popolnoma 
ujemata s splošnimi razvojnimi vodili grajske arhitekture: v 14. stoletju se 
izoblikuje potegnjen tloris, 15. stoletje pa nam predstavlja osredotočeno grupi-
ranje stavbnih gmot okrog osrednjega dvorišča. Za 14. stoletje je predvsem 
značilen tloris gradu nad Motnikom, ki se tudi sicer prvikrat pojavi šele 
v 14. stoletju. V 14. in 15. stoletju se sporadično pojavlja, kot smo že videli, 
tudi pri novih gradovih samo stolp, ki je osnovna oblika gradu. Ta se tlorisno 
in prostorsko diferencira — skladno z razvojnimi težnjami, ki pospešujejo 
predvsem stanovanjske sestavine. Čas turških vpadov pa tudi na gorenjskih 
gradovih ponovno naglasi predvsem utrdbene sestavine. Obseg gradu se na-
vadno poveča s pasom zunanjega obzidja v gotski in tudi že renesančni izvedbi, 
največkrat pa v kombinaciji obeh. Začetki ravne stene obzidja z dvema stol-
poma ob straneh segajo še v gotsko dobo (Velesovo-Kamen). 16. stoletje 
uveljavi na Gorenjskem v glavnem ravninske gradove-trdnjave na pravokotni 
tlorisni osnovi z vogalnimi stolpi. Prostorske enote se dosledno razvrščajo okrog 
zaprtega dvorišča. Stolpi ne presegajo višine traktov, ki navadno nadomestijo 
samo steno. Ta tip nam ponazarjajo v razponu nekaj desetletij primeri: Brdo 
pri Kranju, Brdo pri Podpeči, Krumperk. Trdnjava vse bolj prehaja v tip 
stanovanjskega dvorca. Motiv stene s stolpom ob strani se pri že stoječi grajski 
arhitekturi lahko uporabi le kot delna adicija, kar nam npr. kaže izpostavljeni 
del gradu Knežije. Ko bodo raziskani vsi gradovi na Slovenskem, bomo ver-
jetno iskali izhodišče te vrste gradu, ki sicer nedvomno računa z uvoženimi 
stavbnimi členi, v kontinuiteti kastelskega tipa. Kot smo videli, ga na Gorenj-
skem najdemo v gotski dobi v vzhodnem delu starega Kolovca. Ogli so tu že 
opremljeni s sočasnimi stolpi okrogle oblike. 

Vzporedno z izoblikovanjem ravninskega dvorca-trdnjave je na Gorenjskem 
znana tudi preprostejša oblika dvorca. To je simetrično uravnana arhitektura 
izrazito stanovanjske stavbe z vogalnimi stolpi (Drnča, Zaprice). V osnovi je 
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tudi to renesančna izpeljanka poznogotskih predlog. Nesimetrične zasnove po-
znamo že z Dolenjske iz dvajsetih let 16. stoletja (Otočec). Starejši od gorenjskih 
primerov je Poganek pri Litiji z dosledno gotskimi formalnimi členi, le da 
pri njem pogrešamo tlorisno simetrijo s poudarjeno osrednjo osjo, po kateri bi 
se ravnala tudi razporeditev notranjih prostorov. Dosledni simetriji podrejeno 
zasnovo je imel v obzidni okvir vstavljeni trakt gradu Zaloga iz šestdesetih 
let 16. stoletja z odličnimi mrežasto grebenastimi oboki. V začetku 18. stoletja 
so v. os podolžnega pravokotnega trakta vstavili bogato stopnišče, ki prav tako 
ni porušilo dane simetrije. Na tej stopnji razvoja se je pri nas uveljavila sime-
trija le še v dvorcu Vipolže v Goriških Brdih. 

Sedemnajsto stoletje vzdržuje tradicijo dvoriščnega ali ravninskega tipa 
gradu s simetrično poudarjeno glavno fasado z motivom dveh stolpov (Bokalce, 
Javornik), ki se ponekod skrčita tudi v rizalita ali celo v plastično izstopajoča 
polkrožna pomola. V glavnem pa pomeni to čas priprav za formiranje baroč-
nega dvorca. Pomembna novost, ki jo uvede že 16. stoletje, pa je arkadno 
dvorišče, ki tudi navzven in funkcionalno združi posamezne stavbne elemente 
v enotno zasnovo. Iz bogatega gradiva 17. stoletja omenimo vsaj Goričane, 
A j mano v grad, Begunje — Katzenstein, na prehodu v 18. stoletje pa Grobi je in 
predvsem prezidavo Zaloga s stopniščem. Pomembna novost pri Goričanah je 
zaprto dvorišče, kjer graditelj opusti motiv toskanskih stebričev in se pla-
stično odprta stena opira na zidane slope s polkrožnimi loki in plastično profi-
lacijo. Pri Goričanah je simetrija poudarjena, medtem ko jo pri A j mano vem 
gradu pogrešamo. Zato se je pa ta grad v največji možni meri zlil s parkovnim 
okoljem in premišljeni motivi vrtnega zidu, portalov itd. računajo na perspek-
tivo ozadja vse stavbne gmote. Podobno je tudi pri Begunjah. Steno, ki je bila 
v 16. stoletju arhitektonsko razčlenjena le s horizontalami, dopolnijo najprej 
naslikani nadstropni pilastri, ki še vedno poudarjajo etažnost arhitekture. 
Dvorec v Grobljah, ki je nastal na začetku 18. stoletja kot rezultat predelave 
iz starejše arhitekture, ki so jo dvignili za eno nadstropje, računa še na 
etažnost. Portal v osi glavnega portala poudarjata trifori z motivom slepega 
balkona. Nedvomno gre tu za delež ljubljanskega arhitekturnega izhodišča. Na 
začetku 18. stoletja smo nanj naleteli tudi ob prezidavi gradu Zalog pri Mo-
ravčah. Adaptacija upošteva simetrično porazdelitev notranjih prostorov, vendar 
vnese vanje z reprezentativnim stopniščem z balustradno ograjo, plastikami in 
osrednjo poslikano dvoranico že povsem baročni koncept. Jelovškove stenske 
slike v dvoranici še potrjujejo bližino ljubljanskega likovnega središča. Poleg 
pomembnejših variacij dvorca 17. stoletja pa je omembe vredna posebna sku-
pina »fužinarskih« gradov, ki ustvari v Kropi, Kamni ogrici in Železnikih 
ambiciozni tip »dvorca« z okroglimi, polno plastičnimi pa tudi plitvimi pomoli. 

Osemnajsto stoletje na Gorenjskem v glavnem ne prispeva nobenega po-
vsem na novo sezidanega gradu. Sedanja podoba Smlednika in radovljiške 
graščine temelji na starejših stavbnih osnovah. V obeh primerih je fasada 
simetrično oblikovana z motivom rizalitov, zunanjost ponazarja notranja razde-
litev z monumentalno vežo, stopniščem in osrednjo dvorano. Zanimiva pa je 
podoba gradu, ki je ohranjena v Veliki giltni knjigi v Državnem arhivu Slove-
nije. Ne glede na to, ali gre v resnici za Radomlje ali katerokoli drugo gra-
ščino, domnevni ali uresničeni načrt, je pomembna predvsem ugotovitev, da 
je tudi pri nas živela zamisel velikopoteznega baročnega dvorca s široko par-
kovnim prospektom in izoblikovano fasado, ki v malem ponazarja motiv dunaj-



skega Schonbrunna. Spodbud za radomeljski načrt oz. upodobitev ne bi mogli 
iskati v Ljubljani. V popolni odvisnosti od Ljubljane pa je baročna prezidava 
graščine v Dolu, ki jo vežemo na ime ljubljanskega arhitekta Perskega. Prav 
tu ustvari devetnajsto stoletje upoštevanja vredno širokopotezno zasnovo parka, 
ki izpričuje v naših razmerah redko realizacijo empirskega stila. Druga kvali-
tetna realizacija v prvi polovici 19. stoletja je tudi predelana graščina na Savi v 
Jesenicah, ki s tako imenovano kasarno, stanovanji za delavce, cerkvijo in 
plavžem oblikuje tudi po vsebinski plati upoštevanja vreden prostor. Devet-
najsto stoletje na Gorenjskem ne pozna velikih historičnih stilov, kot jih ne 
poznata Dolenjska ali Primorska. Vseeno pa vsi gradovi od kraja doživljajo 
temeljite, žal navadno nekvalitetne in s tem tudi nepomembne prezidave. Na-
sprotno pa se kmečki dvorci dvignejo na kvalitetno stopnjo poznobaročnega in 
klasicističnega arhitekturnega izročila. 

II. 

Proces razvoja grajske arhitekture je danes že sklenjen. Nadaljeval se bo 
le še zaradi novih funkcij, ki pa bodo nujno vse bolj zabrisavale posebnosti 
grajske arhitekture, ker ji samo spomeniška ne bo zadostovala. Gorenjski gra-
dovi so danes, kolikor jih sploh še stoji, ohranjeni v okrnjeni obliki. Spome-
niških, še opremljenih notranjščin praktično nimamo več. Niti nimamo več 
objekta, ki bi lahko kompleksno z vsemi h gradu spadaj očimi pritiklinami 
predstavljal grad in grajsko arhitekturo hkrati. 

Se bolj kot ta pa je žalostna ugotovitev, da nam po izidu Valvasorjeve 
Topografije ni več uspelo sistematično dokumentirati zunanjih podob gorenj-
skih in drugih naših gradov. Za marsikateri grad, ki je stal še v 19. stoletju 
ali se je obdržal do 1945. leta, bo Valvasorjeva upodobitev ostala edina likovna 
dokumentacija! Prav zato je toliko bolj pomembna sistematična dokumentacija 
ohranjenih in neohranjenih gradov s popisom in fiksiranjem tlorisov, posebno 
tistih gradov, ki so bili med vojno požgani, kasneje odstranjeni in pri katerih 
je tlorisna zasnova še ugotovljiva. Tudi osnovnega katastra gradov še nimamo. 
Temeljne preglede imajo danes domala vsi jugoslovanski in evropski narodi. 
Ze pred prvo vojno so obdelali hrvaške gradove, z raziskovanjem danes nada-
ljujejo. O srbskih je izšla po drugi vojni obsežnejša monografija, sicer pa še 
vedno nadaljujejo s sistematičnim raziskovalnim delom. V Bosni in Hercegovini, 
kjer so pričeli gradove sistematično proučevati že za Avstro-Ogrske, so se 
ponovno lotili načrtnega pregledovanja in dokumentacije. To pot je naloga 
sestavni del obsežnejšega študijskega programa, ki zajema tudi drugo materi-
alno kulturo Bosne in Hercegovine. Onstran meja naše države so obdelali 
gradove na Koroškem in Štajerskem; publicirali so jih v vrsti raznih pregledov. 
Po drugi vojni je izšla še knjiga o furlanskih gradovih in še posebej o fur-
lanskih dvorcih. Interes za gradove postaja vse večji tudi v evropskem merilu. 
Poleg nekaterih nacionalnih pa tudi regionalnih društev ali komisij so tudi 
mednarodne organizacije za proučevanje gradov, predvsem Mednarodni inštitut 
za gradove (IBI). 

Pri nas v Sloveniji je trenutno stanje v raziskovanju gradov takšno, da 
razen nekaterih skromnih pregledov, redkih in večkrat nezanesljivih mono-
grafij o posameznih gradovih ni nobenega zaokroženega pregleda, še manj pa 
zanesljivega in preverjenega razvida. Se vedno nam ostaja za kranjski del 



nepogrešljiva Valvasorjeva Topografija, za štajerski pa Vischerjeva. Izdelava 
osnovnega katastra fevdalne arhitekture bo pri nas mogoča le z organiziranim 
teamskim delom. Poleg splošnih generali j bo moral osnovni razvid zajeti tudi 
katastrske podatke in s koordinatami na karti 1 : 25 000 fiksirano lokacijo. 

Ne glede na končno valorizacijo ohranjenih ali neohranjenih objektov 
grajske arhitekture bi morali vsako lokacijo, ne samo srednjeveških, obrav-
navati kot potencialno raziskovalno ali arheološko zemljišče. Program podrobnih 
raziskovanj pa bo mogoče izdelati šele na podlagi popolne inventarizacije in 
začasnih valorizacij. Nedvomno bo pri določanju prioritete za spomeniško var-
stvena dela ostajala dilema med ohranjenimi stavbami, razvalinami ali zgolj 
»arheološkimi« tereni. Vendar bo položaj na Gorenjskem v primerjavi z drugimi 
pokrajinami nekoliko boljši. Med vojno gradovi niso trpeli v taki meri kot 
npr. na Dolenjskem, čeprav izguba Zaloga, Križa, Grobelj pomeni nenadomest-
ljivo vrzel v širšem slovenskem spomeniškem gradivu. Požgani Dol ali poru-
šeno Brdo pri Lukovici pa sta problem, ki bi ga moral reševati nacionalni 
spomeniškovarstveni program prav tako kot vprašanje še nekaterih ohranjenih 
in ogroženih (Krumperk, Jablje). Pri obravnavi starejših razvalin bo trenutno 
bolj kot znanstveni odločujoč turistični interes. To velja predvsem za stari 
Gutenberg, Gamberk, Neuburg nad Preddvorom, stari Kolovec, Waldenberk ali 
Pusti grad pri Radovljici, Kamen, Smlednik. Drugod pa utegnejo na zunaj 
skromni ostanki z odkopavanji odkriti dosti bolj ohranjeni tlorisni kompleks 
gradu in tako omogočiti pogled tudi v starejšo materialno kulturo. To bi veljalo 
predvsem za starejše srednjeveške grajske razvaline, zlasti tiste, ki jih našteva 
Valvasor. 

IVAN KOMELJ: LES CHATEAUX DE GORENJSKA (Hte Carniole) 

Sur le territoire de la region de Gorenjska on a identifie les sites de 124 monuments 
d'architecture feodale de lle jusqu'au 19 siecle. On en compte 53 de la periode medievale 
et plus de la moitie de ceux que 1'on connait est aujourd'hui en ruines. Le matčriel, surtout 
le materiel mčdieval n'est pas encore etudič a fond; cependant, rexposition des »Chateaux 
dans la rčgion de Gorenjska« a pose de solides bases pour le travail ulterieur, car les 
recherches sur le terrain ont ete organisees comme travail d'equipe (team) et les resultats des 
mesurages de terrain et les descriptions sont partiellement publies comme materiel dans 
ce recueil. 

L'6volution des ch&teaux dans la rčgion de Gorenjska est la meme qu'ailleurs en Slo-
venie. Outre la forme primitive — le ch&teau donjon — il y a sans nul doute des exemples isoles 
du ch&teau type castel, mais jusqu'a prčsent, nous en avons trouve l'evidence uniquement 
dans la Slovenie du sud-ouest, et surtout dans les regions de Dolenjska et de Notranjska. La 
contribution de la region de Gorenjska au developpement de 1'architecture feodale en Slovenie 
est importante surtout au I6e sišcle; c'est alors que se forme le type ch^teau-forteresse de 
plaine avec un plan rectangulaire constant et des tours~d'angle ainsi que le type du chateau 
independant avec ses saillies (balcons) d'angles dont la construction repose šgalement sur une 
symetrie bien composče avec un axe central tršs souligne. Plus tard ont egalement pris forme 
des principes qui se soumettaient aux tendances croissantes de 1'architecture des chateaux en 
Europe occidentale mais, sauf dans quelques cas isoles k la fin du I7e et au dčbut du I8e 
^ecle, cela ne conduit pas a la construction de grandioses residences fčodales. 

Pour la protection des monuments la question fondamentale est la conservation et la 
presentation des chžlteaux. Ceux qui sont restčs font parfois fonction de musee; quelques uns 
ont 6te transformes en hotelleries ou en hopitaux, mais pour la plupart ils servent encore de 
casernes-logements impropres a l'habitat. Assurer aux ch^teaux qui restent une fonction qui 
leur eonvient est d'une importance capitale pour leur conservation. Les recherches systema-
tiques des ruines des chžlteaux medi6vaux en vue de leur ulterieure prčsentation ou de leur 
restauration en sont encore k leur phase de d^but. Elles sont commencčes dans deux cas et 
terminčes dans un seul. 



TERENSKE RAZISKAVE GRADOV NA GORENJSKEM 

MAJDA ŽONTAR — MIRINA ZUPANClC 

Spomladi 1967 je skupina strokovnih sodelavcev Gorenjskega muzeja, Mu-
zeja Kamnik in Zavoda za spomeniško varstvo Kranj, po predhodnem študiju 
literature in deloma arhivskih virov, pričela s terenskimi raziskavami grajskih 
razvalin in ohranjenih gradov na obsežnem območju historične Gorenjske 
(kranjska, kamniška, domžalska, litijska, medvoška, škofjeloška, tržiška, ra-
dovljiška, jeseniška občina ter občini Ljubljana-Šiška in Bežigrad). Terenske 
raziskave zaradi velikega števila grajskih objektov še niso zaključene in bomo 
delo, predvsem na področju domžalske in litijske občine, nadaljevali v mesecu 
marcu in aprilu 1968. 

K podrobnejšim raziskavam tovrstnih kulturnih spomenikov nas je pred-
vsem pritegnilo veliko število grajskih objektov, od katerih so nekateri znani 
samo iz arhivskega gradiva in so njih lokacije na terenu težko določljive ali 
sploh neugotovljive, dejstvo, da gorenjski gradovi razen redkih izjem do sedaj 
še niso pobudili posebnega znanstvenega niti spomeniško varstvenega zanimanja, 
končno pa je bil naš namen ugotoviti in podati tudi današnje stanje gorenjskih 
gradov. 

Prvi rezultat je bilo videti na razstavi »Gradovi na Gorenjskem«, na ka-
teri je bilo prikazanih 63 gradov, in sicer s 180 fotografskimi povečavami graj-
skih stavb oz. razvalin, arhitekturnih detajlov in reprezentativnih stilnih ele-
mentov, s situacijami, tlorisi, načrti in zemljevidi (51) ter arhivskimi dokumenti 
(11). Razumljivo je, da na razstavi ni bilo moč pokazati vsega v ta namen 
zbranega gradiva. 

O najstarejših gorenjskih gradovih zasledimo podatke že v virih iz 10- in 
11. stoletja (Bosissen, castellum Veldes, briksenška utrdba v Kranju), vendar 
so bili to verjetno le leseni, utrjeni dvori. Večina gorenjskih srednjeveških 
gradov pa se omenja v virih iz razdobja od 12. do vklj. 14. stoletja. Skoraj vsi 
ti gradovi so biil postavljeni na težko dostopnih in že po naravi bolje zavarova-
nih krajih, torej na tipično srednjeveških grajskih položajih, imamo pa tudi 
na Gorenjskem primere utrjenih srednjeveških gradov (Stara Loka — Altenlack 
in z vodnimi jarki utrjeni grad Dragomelj), kot zanimivost naj omenimo tudi 
na Gorenjskem znane jamske gradove (Jamski grad pod Jamarskim vrhom 
pri Begunjah, Hudičev grad pri Begunjah, Jamski grad v Godašnici, Smajdov 
grad v Predosljah pri Kranju). V prvotni obliki se nam srednjeveški gradovi 
niso ohranili. Elemente romanske in gotske arhitekture najdemo le v razva-
linah ali fragmentarno v prezidavah. Za zgodnje gorenjske gradove je značilna 
stolpasta oblika gradu kvadratnega ali pravokotnega tlorisa z obzidjem in 
obrambnimi jarki (značilen primer je zgornji stolp nad Krancljem v Skofji 
Loki), ki mu kasneje dodajo še poseben grajski trakt — stanovanjski palacium 
(npr.: Kolovec — Gerlachstein, Novi grad — Neuburg nad Predvorom). 

Za večino zgodnjih gradov so bile opravljene terenske meritve ter narisani 
tlorisi in prerezi. Pri posameznih gradovih bomo dobili njihovo resnično po-
dobo šele z arheološkimi izkopavanji na terenu (stari Mengeš, grad Soteska nad 
Potoki in dr.). 

Na razstavi so bili dalje prikazani še gradovi iz 16. do 19. stoletja, oz. 
najznačilnejši predstavniki iz tega časovnega obdobja. V tej skupini so priteg-



nili največ pozornosti gradovi, ki jih ni več, so pa ohranjene njihove fotografije 
(Zalog pri Moravčah, Križ pri Kamniku, Brdo pri Lukovici, Groblje pri Dom-
žalah), in tisti gradovi, ki še stoje, pa predstavljajo danes nujen spomeniški 
problem (Jablje pri Trzinu, Krumperk itd.). 

Opravljeno delo temelji na obsežni zgodovinski dokumentaciji, ki smo jo 
zbrali ob sodelovanju akad. prof. M. Kosa in jo preverili z delom na terenu. 
Stilno razvojna opredelitev posameznih grajskih arhitektur je delo dr. I. Ko-
melja z Zavoda za spomeniško varstvo SRS. 

Begunje — GLANTZ, GUTENBERG 

Razvaline gradu Glantz, od 1557 imenovanega Gutenberg, leže nad vasjo 
Slatna v bližini Begunj, odmaknjene od komunikacij. Grad je bil v posesti 
grofov Lambergov. V Valvasorjevi dobi je bil že opuščen in v razvalinah (Val-
vasor, Die Ehre XI, 243). 

DANAŠNJE STANJE 
Grajski kompleks se deli na tri dele. Najstarejši je zgornji del na severo-

vzhodu. Ohranjeno je pravokotno obzidje (35 X 23 m) z znotraj vzidanim 
stolpom v zahodnem vogalu. V stolpu je ohranjena gotska stropna kamnita kon-
zola iz lehnjaka. 

Gotska stropna 
kamnita konzola 
v ruševinah gradu 
Glantz pri Begunjah 
Console de pierre 
gothique au plafond 
dans les ruines 
du chateau Glantz 
prds Begunje 



Srednji kompleks je najobsežnejši, verjetno stanovanjski del z razčlenje-
nim tlorisom in obzidanim grajskim dvoriščem. 

Zahodni grajski kompleks pa je verjetno rabil za gospodarska poslopja in 
je razčlenjenega tlorisa. 

Na severozahodu in severovzhodu grajskega kompleksa sta dva izpostav-
ljena okrogla stolpa. 

Terenska ekipa Gorenjskega muzeja (A. Valič, M. Zontar, M. Sajovic) in Za-
voda za spomeniško varstvo Kranj (inž. arh. P. Fister) je 24. marca 1967 opravila 
terenske izmere ter fotografsko in topografsko dokumentacijo. 

KOLOVEC — stari grad (pri Radomljah) 
26. 4. 1967 in 5. 5. 1967 
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Na težje dostopnem hribu, z odličnim pregledom nad pokrajino pod seboj, 
so ohranjene razvaline Kolovškega gradu. 

DANAŠNJE STANJE 
Dvojni grajski kompleks, ločen z večjim 28 m širokim notranjim obramb-

nim jarkom. 
Starejši vzhodni del: pravokotnega tlorisa (31 X 26,50 m) z dvema (tremi?) 

notranjima stolpoma. Zidava izrazito plastovita iz lepih velikih blokov. 
Mlajši zahodni del: nepravilne pravokotne oblike (40 X 26 m), na vogalih 

je imel polkrožne obrambne stolpe. Notranja tlorisna razdelitev ni jasna. 
Na južni strani večji plato z ostanki objekta (?). 
Zunanji obrambni jarek poteka po vzhodni strani. 
O času nastanka starejšega vzhodnega grajskega dela nimamo podatkov. 

Potrebna bi bila sondažna dela. 
Zahodni del gradu je nastal verjetno v začetku 14. stoletja, ko se v virih 

omenjajo gospodje Kolovški. 
V sredini 16. stoletja so grad zapustili in v nižini pod njim postavili takratni 

lastniki Hohenwarti spodnji Kolovški grad (ok. 1530). 
Terenska ekipa: Majda Žontar, Andrej Valič, Marjan Sajovic (GM Kranj), 

ing. arh. Peter Fister (ZSV Kranj), Mirina Zupančič (M Kamnik). 

KOLOVEC — spodnji (pri Radomljah) 

DANAŠNJE STANJE 
Grad je pogorel med vojno. Razen grajskega parka s paviljonoma in kapelo 

ni od gradu ostalo skoraj nič. 

Koroška Bela — GRAD SOTESKA 

Nad vasjo Potopi pri Koroški Beli leže razvaline starejšega gradu. 

DANAŠNJE STANJE 
V tlorisu je ohranjen peterokotni grajski kompleks s stolpom (5 X 6,30 m) 

ob severni stranici. Grad je na severu utrjen z dvema obrambnima jarkoma, 
vmes plato. 

Terenska ekipa Gorenjskega muzeja (A. Valič, M. Zontar, M. Sajovic) in 
Zavoda za spomeniško varstvo Kranj (ing. arh. P. Fister) je 23. marca 1967 
izvršila terenske izmere ter fotografsko in topografsko dokumentacijo. 

MENGEŠ — stari grad 
21. 4. 1967 

Po legendi naj bi na hribu nad Mengšem že v 8. stoletju postavil vojvoda 
Mengo grad. Rodbina Mengeških gospodov se v listinah omenja v letih 1154 
in 1156. 



IZMERE NA TERENU 21. 4. 1»«7 FlSTER P. IN«. ARN. f— —I f——1 1—| E"*̂  '-—1 — f — * 

DANAŠNJE STANJE 
Na hribu nad Mengšem sta pod rušo opazna dva, s tremi obrambnimi jarki 

ločena peterokotna platoja. Na južnem so ruševine kapelice sv. Lovrenca. Pod 
njimi obrambna terasa s tlorisom dela krožne stavbe (?). 

Na severnem večjem platoju slabo vidna tlorisna razdelitev. Proti Z še 
en obrambni jarek. 

Arheološke raziskave terena bi dale točnejši odgovor o nastanku in obliki 
domnevnega gradu. 

Terenska ekipa: Majda Žontar, Marjan Sajovic (GM Kranj), ing. arh. Peter 
Fister (ZSV Kranj), Mirina Zupančič (M Kamnik). 



MOTNIK (Tuhinjska dolina) 
10. 5. 1967 

Kraj Motnik kot spanheimska posest je v listinah omenjen že 1123—1146. 
O gradu Motniku pa viri prvič govore šele 1340, čeprav je nedvomno starejši. 
Grad je pogorel v 18. stoletju. 

DANAŠNJE STANJE 
Na hribu nad Motnikom je iz dveh delov sestavljen grajski kompleks. 
Pomembnejši jugozahodni del ima v tlorisu ohranjen razgiban razpored 

prostorov. 
Manj pomembni severovzhodni del je v bistvu terasa, z obdelano naravno 

skalo na jugozahodni stranici in okroglim stolpom (notranji premer 3 m) na 
zahodnem vogalu. 



Ohranjen je neizrazit notranji obrambni jarek med obema deloma in manjši 
jarek na severovzhodnem vogalu. 

Dostop je bil tudi nekdaj s severozahodne strani (kot danes). 
Terenska ekipa: Majda Žontar, Marjan Sajovic, Andrej Valič (GM Kranj), 

ing. arh. Peter Fister (ZSV Kranj), Mirina Zupančič (M Kamnik). 

Preddvor pri Kranju — NOVI GRAD, PUSTI GRAD, (Neuburg). 

Razvaline leže nad gradom Turnom levo od poti, ki vodi k Sv. Jakobu. 
Prvotni lastniki gospodje Novigrajski, ministeriali grofov Andeških, se omenjajo 
že 1. 1139 (Fran Kos, Gradivp IV., 366), grad — Hoff zu Newnburg pa 1. 1307 
(Archiv fur Heimatkunde I, 80). V Valvasorju je grad upodobljen že kot raz-
valina (J. V. Valvasor, Die Ehre XI, 580). 

DANAŠNJE STANJE 
V tlorisu so dobro ohranjeni severozahodni prostori grajskega kompleksa. 

Na severovzhodu kvadratni stolp, notranja mera 5,35 m, debelina zidov od 
2,26 do 2,45 m. V tlorisu so vidni tudi temelji treh prostorov in domnevnega 
vhoda. 

Grad je utrjen s tremi obrambnimi jarki na jugozahodu in enim večjim 
jarkom na severovzhodu. 



V oddaljenosti 100 m od grajskega kompleksa v severovzhodni smeri je 
v tlorisu ohranjeno zidovje kvadratne oblike (6 X 6 m). 

Terenska ekipa Gorenjskega muzeja (A. Valič, M. Zontar, M. Sajovic) in 
Zavoda za spomeniško varstvo Kranj (ing. arh. P. Fister) je 20. marca 1967 
izvršila terenske izmere ter fotografsko in topografsko dokumentacijo. 

Radovljica — UPNIŠKI GRAD, PUSTI GRAD (Waldenberg) 

Nad Zg. Lipnico na značilnem srednjeveškem grajskem položaju z izredno 
lego leže razvaline waldenberškega gradu, ki ga uvrščamo med zgodnje srednje-
veške gradove. Postavljen je bil v 12. stoletju in je bil središče lipniške zemljiške 
posesti Ortenburžanov. V virih se grad prvič omenja 1228 kot Waldenberch 
(Fran Kos, Gradivo V, 489). Grad je bil razrušen v času borbe za celjsko dedi-
ščino v 15. stoletju, obnovljen, pogorel v 16. stoletju in ostal v razvalinah. 



DANAŠNJE STANJE 

Osrednji grajski palači j je izjemnega tlorisa, podolžni pravokotnik s tri-
kotnimi zaključki. Trije notranji prečni zidovi. Ohranjene so tudi pritlične 
okenske odprtine. Grajski kompleks je obzidan z delno terenu prilagojenim 



obzidjem z dvema obrambnima stolpoma. Dohod v osrednji palači j je značilno 
polžasto zavit. Obrambna jarka na severozahodu in jugovzhodu. 

Ohranjeni so tudi posamezni manjši platoji ob gradu, verjetno pomožni 
obrambni objekti. Dostop na grad iz Z g. Lipnice. 

Terenska ekipa Gorenjskega muzeja (A. Valič, M. 2ontar, M. Sajovic) in 
Zavoda za spomeniško varstvo Kranj (ing. arh. P. Fister) je 20. marca 1967 
izvršila terenske izmere ter fotografsko in topografsko dokumentacijo. 

Šmarjetna gora — WARTENBERG 

Na težko dostopnem severozahodnem pobočju Smarjetne gore leže razvaline 
wartenberškega gradu, ki sodi v vrsto zgodnjesrednjeveških gradov. Postavili 
so ga Ortenburžani in se v virih omenja že 1. 1192 (Fran Kos, Gradivo V, 11). 
Grad je bil v 12. stoletju porušen, nato obnovljen, v Valvasorju ni upodobljen. 
Na nekdanji grad spominja ledinsko ime »Na gradišču«. 

DANAŠNJE STANJE 
Ohranjen je stolp kvadratnega tlorisa (?), dimenzije centralnega platoja 

15 X15m, viden je vhod širine 2,20 m. Trije obrambni jarki ločujejo grajski 
plato od pobočja. Na severozahodnem pobočju Smarjetne gore je še ohranjena 
grajska pot. 

Terenska ekipa Gorenjskega muzeja (A. Valič, M. Zontar) in Zavoda za 
spomeniško varstvo Kranj (ing .arh. P. Fister) je 4. marca 1967 izdelala terenske 
izmere ter fotografsko in topografsko dokumentacijo. 

ŠPITALIC (Tuhinjska dolina) 
10. 5. 1967 

Grad je pogorel v drugi svetovni vojni. Zaradi rekonstrukcije cestnega 
ovinka (1956) je dal ljubljanski Spomeniški referat dovoljenje za odstranitev 
ruševin (Varstvo spomenikov VII — 1958/59, str. 241). 

DANAŠNJE STANJE 
Na terenu je le težko vidna tlorisna zasnova gradu v obliki črke L. Ruše-

vine propadajo. 

Velesovo pri Kranju, GRAD KAMEN (Frauenstein) 

Grajske razvaline leže na vzpetini zahodno od velesovskega samostana. 
Velesovski vitezi, ministeriali grofov Andeških, se omenjajo v virih že 1. 1147 
(Fran Kos, Gradivo IV, 246). Velesovski grad — hofgelegen bey sand Margreten, 
1359 (po podatkih prof. Milka Kosa), arcem iuseta in monticulo novam 1486 
(Itinerario di Paolo Santonino, 185). V drugi polovici 17. stoletja je grad še 
stal, ni znano, kdaj je dokončno propadel (Valvasor, Die Ehre XI, 366). 
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DANAŠNJE STANJE 
V tlorisu ohranjen dvoprekatni stolp dimenzije 10,94 X 13,90 m. Grajski 

plato je obdan z obzidjem. V tlorisu so vidni trije okrogli ogelni stolpi. Ohranjen 
jarek gre okrog grajskega kompleksa in je na zahodnem vogalu uporabljen 
kot kamnolom. Ob vhodu v grajski kompleks je ohranjen tudi del tlorisa po-
sebej stoječega objekta. 

Terenska ekipa Gorenjskega muzeja (A. Valič, M. Žontar, M. Sajovic) in 
Zavoda za spomeniško varstvo Kranj (ing. arh. P. Fister) je 17. marca 1967 
izvršila terenske izmere ter fotografsko in topografsko dokumentacijo. 

ZAPRICE — predrenesančni dvorec (Kamnik) 
Jesen 1963 

V 14. stoletju so na zapriškem platoju postavili Diengerji von Apezc dvorec. 
V listinah se Hoff zu Apecz omenja 1352 in 1359. 

Pri sondažnih delih okoli današnje graščine 1963. leta je bil dvorec odkrit. 
Je pravokotne oblike. Severna in južna temeljna zidova se končujeta ob živi 
skali, zato na tem mestu vzhodni zaključni zid ni ohranjen. Gradnja zidov je 
plastovita. Kot kaže tloris, ni predrenesančni dvorec nikdar prerasel v današnji 
grad. Bil je že porušen, ko je Jurij Lamberg postavil renesančni grad Zaprice. 

Terenska ekipa: Mirina Zupančič, Valentin Cukjati (M Kamnik). 

Tloris gradu Zaprice. — Risal P. Fister 
Plan du ch&teau de Zaprice. — Dessin P. 
Fister 



VOLČJI POTOK — stari grad 
26. 4. 1967 

Na manjši vzpetini nad arboretumom so razvaline starejšega gradu. 

DANAŠNJE STANJE 
V tlorisu je ohranjen grajski kompleks — peterostranični stolp z vidnimi 

strelnimi linami in vhodi. Določljivo je grajsko dvorišče in na SV, ob vhodu, 
okrogel obrambni stolp. 
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Obrambni jarek se vleče ob vzhodni strani, od koder je bil tudi dostop. 
Na razvalinah gradu so vidne nepravilne rekonstrukcije, ki jih je napravil 

predvojni lastnik spodnjega gradu. 
V listinah se omenja kraj Volčji potok že 1220 (Wolfspach), grad (hoff) 

pa šele 1380. 
Terenska ekipa: Majda Žontar, Andrej Valič, Marjan Sajovic (GM Kranj), 

ing. arh. Peter Fister (ZSV Kranj), Mirina Zupančič (M Kamnik). 

VOLČJI POTOK — spodnji grad 

Graščina je med vojno zgorela. Temelje gradu so odstranili z buldožerjem. 

RECHERCHES DES CHATEAUX DE GORENJSKA (Hte Carniole) 

Le Musče de Gorenjska š Kranj, le Musee de Kamnik et lMnstitut pour la protection des 
monuments a Kranj ont commence en 1967 1'čtude des terrains des ruines de chateaux et des 
ch&teaux encore conserves dans la rčgion de Gorenjska. Les travaux ont 6t6 faits sur la plus 
grande partie du territoire en question, mais il faudra encore les continuer dans les com-
munes de Domžale et de Litija. Les recherches ont constate 1'etat actuel; on a en outre 
procede a des mesurages, dessine des plans et des coupes et obtenu une documentation photo-
graphique. Pour avoir la včri table image des chfiteaux, il faudra faire pour quelques uns des 
excavations archeologiques. 

La plupart des resultats des recherches decrites, ainsi que les donnees provenantes des 
archives et les constatations faites jusqu'š presen t ont ete montres a l'exposition »Les chateaux 
de Gorenjska«; le materiel portait sur 63 ch£tteaux. Traitant de cette exposition, l'article 
mentionne les ch^teaux les plus typiques de Gorenjska aux diverses 6poques. 

Dans la deuxieme partie, on montre la location, l'€tat actuel et un bref historique des 
cMteaux suivants: Glantz (Gutenberg), Kolovec—stari grad, Kolovec—spodnji grad, Soteska, 
Mengeš—stari grad, Motnik, Novi grad (Neuburg), Lipniški grad (Waldenberg), Wartenberg, 
Spitalič, Kamen (Frauenstein), Volčji potok—stari grad, Volčji potok—spodnji grad et Zaprice 



NOVO ODKRITE FRESKE FRANCA JELOVŠKA 
V KRIPTI NA MALEM GRADU V KAMNIKU 

FRANOE GOLOB 

ZSV Kranj je v letu 1967 pričel s sondiranjem, čiščenjem in utrjevanjem 
fresk, sten, stropa in portala v spodnji kapeli na Malem gradu. Ob tem delu 
sem po navodilu dr. E. Cevca pričel s sondiranjem sten v romanski kripti. 
Pred mojim sondiranjem sta bili narejeni dve sondi. Prva je bila v kripti na 
zahodni steni, ki je predstavljala barvno liso nedoločenih oblik, druga pa 
v stiku južne in vzhodne stene nad konzolo, kjer je bil odstranjen omet v veli-
kosti 20 X 20 cm. 

Odkriti sondi, talna vlaga, močna zasiganost sten in banjastega oboka, 
zidarske plombe v stenah bi bile skoraj zgovoren dokaz, da je ohranjena posli-
kava samo v fragmentih, kolikor je bila kripta poslikana. Ko sem sondiral 
banjasti oblok, pa se je pokazalo, da je pod debelo zasigano plastjo beleža prav 
dobro ohranjena barvna plast. Rezultat nadaljnjega odkrivanja beleža na 
banjastem oboku, stenah in v okenskem polju je, da je vsa kripta poslikana 
in meri poslikana površina 29,89 m2. 

Odkrite freske so baročne. Slikar pojmuje romansko kripto kot grotto in 
naslika na ravne stene arhitekturo vrtne lope, obrasle z zelenjem, na banjastem 



Putto in avtoportret Franca Jelovška na banjastem oboku kripte Malega gradu v Kamniku 
in Jelovškov portret na kupolni freski cerkve v Grobi j ah. — Foto M. Fister in A. Ignaščenko 
Angelot et autoportrait de Franc Jelovšek sur la voute en berceau de la crypte de Mali grad 
a Kamnik et portrait de Jelovšek sur la fresque de la ooupole de Grobi je. — Photo M. Fister 
et A. Ignaščenko 

oboku pa se iluzionistično odpre pogled v nebo z naslikanimi oblaki, na katerih 
je v krogu razporejenih dvanajst angelskih glav (putti), nad njimi pa je v sre-
dini sv. Duh (skica 1). Kot pomoč za krožno razvrstitev putto v okoli sv. Duha 
je slikar vrisal v še mokri fresko omet krožnrco s polmerom 65 cm, ki je vidna. 

Slikar je zgradil iluzionistično slikarsko j kompozicij o iz dveh delov: 
1. vrtna lopa, obrasla z zelenjem, ki zavzema stene, 
2. nebo s putti in sv. Duhom na banjastem oboku. 
Oba dela skupaj dajeta vtis trdne, enotne slikarske kompozicije. Iluzio-

nistična kompozicija odpira pogled v nebo in razveljavlja težo banjastega oboka 
ter ga tudi arhitekturno spreminja. Banjasjti obok v prerezu ni več pravilen 
polkrog, temveč je v sredini, kjer je naslikan sv. Duh, vboklina s polmerom 
56 cm (skica 2). S takim preoblikovanjem krožnice banjastega oboka doseže 
slikar dve hierarhični stopnji: 

1. krog s putti, i 
2. nad njimi sv. Duh kot najvišja dominanta. 
Z barvno skalo (svetli oker toni) na banjastem oboku doseže v drugače 

mlačni kripti občutek sončne svetlobe. 
Slikarska kompozicija ni signirana, vendar je zaradi več stilno in oseb-

nostno značilnih momentov delo našega baročnega freskanta Franca Jelovška. 
Prvo pozornost mi je vzbudil putto, ki je naslikan na banjastem oboku, 

tik nad okensko odprtino (skica 1, putto je označen s puščico). Izraz tega putta 
je starikav v primerjavi z drugimi putti, ki ima j ô  mladostne glave s polnimi 
lici in kodrastimi lasmi. 



Od vseh znanih Jelovškovih avtoportretov, kot so: avtoportret na balu-
stradi kora cerkve na Sladki gori, Slepec, ki je naslikan na južni steni cerkvene 
ladje v Skaručni, pri katerem je ugotovila A. Cevc1 avtoportretne poteze, bom 
uporabil za primerjavo s puttom (si. 1), ki je naslikan v kripti, Jelovškov avto-
portret iz kupolne freske cerkve v Grobljah (si. 2). 

To primerjavo sem izbral zaradi tega, ker sta si popolnoma podobna in 
lahko dobesedno uporabim opis, kot ga je podal dr. S. Mikuž2: »Oči so majhne, 
,žive'. Nos je v sredini hrbta precej upognjen, usta kratka in dovolj izrazita.« 

Razlika med obema avtoportretoma je samo v tem, da ima putto v kripti 
mnogo manj las, in v naklonu glave. Glava putta je naslikana tako, da dobi 
gledalec zaradi perspektivične podaljšave vtis višjega čela. Tako nam primer-
java med puttom v kripti in avtoportretom v Grobljah pokaže, da gre v obeh 
primerih za isti obraz. Pri obeh je enaka oblika obraza, ki je v višini čela in 
oči bolj širok in se v bradi zoži. Oba obraza imata kratke obrvi, ki so v nosnem 
korenu bolj razmaknjene. Enaka je tudi velikost, oblika nosu, ust in brade. 
Torej se je v liku putta upodobil Franc Jelovšek sam in ni slučaj, da ga je 
kompozicijsko postavil na tako dominantno mesto, kot je pogled na menzo, ki 
je v okenski odprtini. 

Pomembnost tega portreta je tudi v tem, da gre v tem primeru (kot jih je 
razvrstil dr. L. Menaše3) za preoblečeni portret. Pri tem ostaneta odprti dve 
vprašanji: 

1. zakaj se je slikar upodobil kot putto in 
2. koliko je bil star, ko se je upodobil. 
Po laseh sodeč je tu umetnik starejši kot na avtoportretu v Grobljah. 
Ob nadaljnjem iskanju stilno in osebnostno značilnih momentov se nisem 

naslonil na Jelovškova znana signirana dela, kot so: slikana oltarna arhitektura 
na Žalah, svod prezbiterija ž. c. na Sutni in slikani veliki oltar v Nevljah, 
zaradi tega, ker so vsa ta dela preslikana po M. Koželju, temveč sem primerjal 
glavice putto v iz kripte z glavicami putto v, ki so naslikani v ladijski kupoli 
cerkve v Grobljah. Ob primerjavi se opazi, da je putto iz kripte št, 1 (si. 3) in 
putto iz kupole v Grobljah št. 2 (si. 4) enak. Pri obeh je enak vzvratni naklon 

Putti na banjastem oboku kripte Malega gradu in na kupolni freski v Grobljah. — Foto M. Fi-
ster in A. Ignaščenko 
Angel ots sur la voute de la crypte de Mali grad et sur la fresque de la coupole de Grobi je. — 
Photo M. Fister et A. Ignaščenko 



Slikani oblaki na Malem gradu in v Grobljah. — Foto M. Fister in A. Ignaščenko 
Nuages peints k Mali grad et a Groblje. — Photo M. Fister et A. Ignaščenko 

glave, enaka je spodnja osvetlitev levega očesa, enaka modelaeija lic, enaka 
velikost ust in podbradka. Slikar je spremenil samo obliko levega krilca in 
modelacijo las. Enak naklon glave imata tudi putto iz kripte št. 3 (si. 3) in tisti 
iz Grobelj št. 4 (si. 4). Prav tako je način slikanja oblakov v kripti na Malem 
gradu (si. 5) in na kupolni freski cerkve v Grobljah (si. 6) enak. V obeh pri-
merih oblikuje oblake bolj ploskovno in jih nanaša enega na drugega, da ustvari 
globino. 

Po navedenih primerjavah je razvidno, da je romansko kripto na Malem 
gradu poslikal Franc Jelovšek. Ostaneta pa odprti vprašanji: 

1. čas nastanka in 
2. ime naročnika. 
Odkrite freske, ki niso doživele preslikav, so kvalitetne in pri nas edin-

stvene v kripti kot prostoru. 
Po sigurnih in čistih potezah čopiča, ki so vidne pri slikanju glav puttov, 

oblakov in zelenja, je razvidno, da mojster povsem obvlada svoj posel. Freske 
v kripti na Malem gradu pa pomenijo dragoceno dopolnilo k delovnemu opusu 
našega baročnega freskanta Franca Jelovška. 

OPOMBE 
1 A. Cevc, ZUZ, N. v. I, 1951, str. 169—170. 
2 S. Mikuž, Ilovšek Franc, I. del: Življenjepis, Ljubljana 1940, str: 44, 45. 
3 L. Menaše, Portret v zahodnoevropski likovni umetnosti. O portretu na splošno, 

ZUZ n. v. II. (1952), str. 31. 



FRANC GOLOB: FRESQUES DE FRANCE JELOVSEK NOUVELLEMENT DBCOUVERTES 
DANS LA CRYPTE DE MALI GRAD A KAMNIK 

En 1967 1'auteur a trouvč et mis au jour des fresques dans la crypte de la chapelle 
romane k deux čtages du Mali grad a Kamnik. 

La peinture k fresque represente une grotte peinte. Sur les murs et dans la niche de la 
fenštre de la crypte au plan carrč, on a peint des plantes qui cachent les murs peints de la 
grotte naturelle et les ouvertures en arcades. Sur la volite la vue s'arršte optiquement sur le 
ciel. Au milieu de la voute on a peint le St Esprit sous la forme d'une colombe entouree 
de tčtes d'anges. 

La manidre de la peinture rčvele dčja son auteur. Meme k premiere vue, elle nous rappelle 
les oeuvres du peintre slovčne France Jelovšek (1700—1764). Une comparaison entre la maniere 
de la peinture et du type des tžtes d'anges de la crypte et les memes motifs de la peinture 
murale de l'6glise de Groblje signče par Jelovšek montre une identite parfaite dans la maniere 
de peindre les dčtails et dans le type des tetes d'angelots. 

Cette oonstatation est confirm^e par la decouverte d'un singulier auto-portrait de Jelovšek 
dans la crypte. La tete flanqu£e d'ailes a 1'entree au-dessus de l'autel n'est pas une t^te 
d'ange, elle a les traits d'un homme d'age et chauve. Une comparaison entre cette tete et les 
auto-portraits de Jelovšek qu'on trouve a Groblje, Skaručna et Sladka gora nous donnent les 
mčmes caract6ristiques du portrait. 



REKONSTRUKCIJE Z UPORABO MERSKEGA MODULA 
IN PROPORCIONALNOSTI 

PETER FISTER 

Če hočemo rekonstruirati spomeniški objekt, ki je navadno ohranjen le 
deloma ali pa je bil kasneje grobo popravljen, in ga hočemo vrniti v njegovo 
prvotno obliko, smo vedno pred dilemo, kakšno naj bo opravičilo za prav tako 
obliko, kot si jo o celotni podobi zamislimo. Navadno v takšnem primeru po-
iščemo analogen primer iz bolj ali manj točne starejše upodobitve našega ali 
podobnega objekta, kar potem »po občutku« prenesemo v eksaktne mere, za 
katere pa seveda nihče ne more jamčiti. Najti bi morali torej matematično 
bolj neoporečen sistem, ki bi seveda moral stoodstotno ustrezati tudi sistemu 
»po občutku«. 

Znano je, čeprav premalo raziskano, da so v vseh obdobjih umetnosti upo-
rabljali določene kompozicijske sheme, po katerih izkušen umetnostni zgodo-
vinar lahko umetnostno stvaritev takoj datira v določeno dobo ali pa pove, 
da je bila kasneje predelana, in sicer proporcionalno ali pa neproporcionalno 
s staro osnovo — čeprav brez meritev in le po posluhu . . . Teoretiki umet-
nosti, predvsem arhitekture, so v zgodovini vedno skušali najti matematični 
kanon, po katerem bi bilo možno ustvarjati popolne umetnine. Čeprav to ni 
mogoče, kot s poznavanjem vseh elementov glasbe ni mogoče postati skladatelj, 
če nima človek za to tako imenovanega »posluha«, pa nas to iskanje prepričuje, 
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da so vendarle vedno obstojale določene zakonitosti, ki šo izvirale bodisi iz 
čistega »posluha« za proporce, b9disi iz obrtniško podedovanega spoznanja, da 
so določena sorazmerja in njihovo ponavljanje v- nekem ritmu dosti bolj pri-
jetna za oko ali uho kot druga brez nekega reda. Teoretiki Vitruvij, Alberti 
in drugi so postavljali za to po njihovem mnenju dokončne norme ali kanone 
lepote, za nas pa je važneje, da spoznavamo od objekta do objekta osnovni 
princip, po katerem je proporcioniran, in na temelju tega lahko z eksaktnimi 
merami začrtamo velikost in tudi obliko manjkajočih elementov. Postopek ote-
žuje le dejstvo, da so seveda tudi tu marsikje odstopanja od čistega koncepta, 
čemur je vzrok samo površno poznavanje (ali sploh nepoznavanje) teh pravil 
ali pa kompliciran je z uporabo dveh ali več različnih sistemov na istem objektu. 

Osnovno pri iskanju modula in proporcionalnosti je spoznanje, da moramo 
najprej poiskati osnovno mero objekta (modul), na podlagi katerega je objekt 
grajen. Navadno so to določene dolžinske mere, ki so jih različne uporabljali 



po različnih krajih in ki so seveda v popolni disharmoniji z današnjim med-
narodnim merskim sistemom. Modul najlaže poiščemo tako, da natančno izme-
rimo objekt, ga prenesemo na papir in skušamo najti tisti mnogokotnik, ki se 
ponavlja v čim bolj celih enotah. Upoštevati je seveda treba še to, da ne more 
biti nobena mera milimetrsko točna, razlikuje pa se od materiala do materiala 
(kamen je v točnejših izmerah, zid pa je najteže izmerljiv). 

Postopek in rezultat takih dognanj bomo pokazali ob dveh znamenjih, 
zidanem slopnem znamenju ob vasi Praprotna polica in zidani kapelici z nišo 
ob romarski poti na Brezje v bližini vasi Ljubno. 

Zidano slopno znamenje kvadratnega tlorisa s plitvimi nišami ter fresko 
poslikavo stoji na križpotju gozdnih poti med Praprotno polico in Šenčurjem 
pri Kranju. Med vojno je bila uničena streha in so 1946 postavili novo, zasilno. 
Da bi zavarovali tudi delno že uničene slikarije, so vaščani to streho razširili, 
sedaj pa so sklenili znamenje obnoviti in pojavilo se je vprašanje velikosti 
strehe. 

Točne meritve so pokazale, da je možno znamenje vnesti na mrežo s stra-
nico 16 cm (razen novejše strehe!) — skica A. Pri preizkusu proporcev so se 
pokazali zanimivi rezultati: ploskve arhitekturne členitve se dajo razdeliti na 
polja, ki so vsa v enakem preprostem razmerju 1 : 2 (glej skico C), tako večje 
kot manjše površine. Posebna zanimivost je v tem, da sledi tudi poslikava 
(slikani arhitektonski okviri in ornamentalne poslikave) temu principu in se 



tako kompozicijsko povsem sklada z arhitekturo (slika D), kar je dokaz, da je 
slikar poznal iste principe kompozicije kot zidar. S tem se ni podredil arhi-
tekturi, kot to skušajo prikazati nekateri, ampak je s svojo doslikavo le ople-
menitil proporce. 

Širino in velikost rekonstruirane strehe smo dobili takole: zgornji ploskvi 
z višino 4 modulov je bilo treba dodati potrebno širino, da je bilo doseženo 
razmerje 1 :2; s tem je bila dana širina strehe 8 modulov. Višina je izšla iz 
preprostega dejstva, da pomeni trikotna ploskev polovico pravokotnika, torej 
je bila potrebna le polovična višina (8 : 16, oziroma 4 : 8 modulov) — skica E. 

Rezultat je streha, ki po svoji velikosti umirjeno zaključuje znamenje, po 
trditvah vaščanov enaka, kot je bila prvotna, po analognosti pa takšna, kot 
na sorodnih znamenjih v Zlebeh nad Medvodami in v Kropi (M. Zadnikar — 
Znamenja na Slovenskem, str. 113 in 116). Na skicah je vidna razlika med 
nekdanjim stanjem in tem po obnovi z modularno mrežo in v perspektivi. 

Zidana kapelica (znamenje z nišo) ob romarski poti čez Ljubno proti 
Brez jam, postavljena ob studenčnem izviru, je bila porušena pred leti, ko je 
nanjo padlo posekano drevje. Lastnik gozda želi obnoviti znamenje v prvotni 
obliki, zato je bilo treba tudi tu postopati na podoben način. 

Po meritvah se je izkazalo, da je osnovni modul, oziroma mera, uporab-
ljena na znamenju, velikosti 14 cm (glej skico 1). Študij proporcev je dal še 
bolj zanimive rezultate kot v prvem primeru, kjer je uporabljeno poenostav-
ljeno razmerje 1 :2 . Tu se namreč pojavlja sistem razmerij, ki so znana kot 
drugo Fibonaccijevo zaporedje (Filius Bonacci, menih, je ugotovil, da so raz-
merja med členi adicijskega zaporedja 1 — 2 — 3 — 5 — 8 — 13 — 21 . . . 
izredno blizu razmerjem zlatega reza; drugo enakovredno razmerje je 1 — 3 — 





4 — 7 — 11 — 18 — 29 . . ki ga omenja že Levstik v Potovanju od Litije do 
Čateža, ko primerja razsežnosti zaplaškega zvonika. »Širjave ima tri sežnje, 
visok jih je pa enajst brez klobuka, ki ima sedem sežnjev.«). Iz skice 2 je jasno 
razvidno, kako strogo je upoštevan ta princip pri oblikovanju fasade. Razviden 
je tudi v prerezu in tlorisu, čeprav to za nas ni pomembno. 

Navidezna nelogičnost je le širina (15 modulov), ki na prvi pogled ne 
spada v popolnost oblikovanja, pomagala pa je (kot v prejšnjem primeru zgornji 
zaključek) določiti točno višino slemena: iz skice 3 je razvidno, da je osrednji 
del kvadrat (15 : 15), s podstavkom 7 modulov in streho 7 modulov pa nam 
prav nelogična številka 15 da sedmo številko drugega Fibonaccijevega zapo-
redja: 29 m. Tako obenem skoraj avtomatično dobimo tudi širino strehe 
(18 modulov) in če očrtamo okrog znamenja pravokotnik, predstavljajo stranice 

Stara fotografija 
znamenja pri Ljubnem 
Vieille photographie 
de 1'oratoire a Ljubno 



razmerje zlatega reza 18 : 29. Na četrti skici je pokazano obnovljeno znamenje, 
zrisano na modularni mreži. 

Iz risanih perspektiv je vidno sedanje stanje znamenja in tisto po obnovi. 
Kot posebno potrdilo pravilnosti rekonstrukcije pa nam lahko rabi še kasneje 
slučajno najdena fotografija znamenja pred porušitvijo, ki daje popolnoma 
identično sliko. 

Zgornjo metodo, ki sledi pravzaprav teoretičnim dognanjem dr. Tineta 
Kurenta, deloma po njegovi doktorski disertaciji, deloma po kasnejših dognanjih 
(Emona, Šempetrski spomeniki), je možno uporabiti v večini primerov, ker 
vsebuje kvalitetna umetnina (arhitektonska ali druga) v sebi vedno dovolj 
pravilnih proporcev, iz katerih se da sklepati na druge. — Vsekakor pa je 
prednost v tem, da tako dobimo točne mere, ki niso le plod lastnega občutka 
tistega, ki dela rekonstrukcijo, temveč mora poustvarjalec prenikniti globoko 
v bistvo umetnine in ima tako realno osnovo za rezultate. 

PETER FISTER: RECONSTRUCTION A L'AIDE DES MODULES DE MESURE ET DE LA 
PROPORTIONNALITE 

Dans la reconstruction d'un monument architectural nous devons, pour renouveler p. 
exemple une partie manquante, chercher un systčme mathematique exact qui donne les 
mesures adequates. On ne peut y arriver ni par analogie ni uniquement par le sentiment, mais 
nous obtenons des resultats utilisables indiqu6s dans les mesures dčfinitives a l'aide du module 
de mesure et de la proportionnalitč. 

La maniere de procedure est illustrše par la reconstruction de deux oratoires b&tis. Le 
toit d'un oratoire avec peintures pres du village de Praprotna polica pres Kranj avait ete 
detruit pendant la guerre et remis n'importe comment. La recherche du module a donnč une 
dimension de 16 cm, l'exp£rience des proportions du shema des rectangles le simple rapport 
des cotčs 1 : 2, auquel est aussi soumise la peinture des fresques. Le toit avec ces proportions 
est analogue k ceux des oratoires du meme genre aux environs. La petite chapelle de pele-
rinage de Ljubno qui possede une niche et a £t6 partiellement dčmolie a etč plus difficile k 
reconstruire. Aprčs avoir trouvč le module de dimension 14 cm, on a pu faire le shčma de la 
ligne d'or d'aprčs la seconde disposition de Fibonacci (1—3—4—7—11—18—29), tant sur les 
faeades que sur le plan et la coupe. D'aprčs ce principe, la reconstruction de la partie man-
quante a donnč un toit d'une forme singuliere mais qu'on a decouvert par hasard etre la vraie, 
d'apršs une photographie d'avant la dčmolition. 

On peut employer cette methode dans la plupart des cas (tradition artisanale pour les 
monuments de moindre importance, connaissance de la theorie pour les oeuvres de grand 
art); ses avantages consistent en mesures fixees et justifiees qui doivent egalement repondre 
aux analogies et au systeme d'apres les sentiments. 



OSUŠEVANJE ZIDOV Z ELEKTROOSMOZO 

ING. ALBERT PLEMELJ IN MAKS ZALOKER 

I. Vlažno zidovje 

Voda in vlaga sta največja sovražnika vseh zgradb in konstrukcij, ker po-
vzročata kvalitativne spremembe v strukturi in sestavi materiala. Voda nosi v 
materiale objektov škodljive prvine (sulfate, kloride, nitrate itd.), ki vplivajo in 
razkrajajo predvsem topljive snovi v gradbenih materialih (apno) in tako spre-
menijo material, razkroj ene in izlužene snovi pa pri prehodu vlage v zrak odla-
gajo na površini zidovja. Proces razkrajanja materiala pod gornjimi vplivi ime-
nujemo korozija, ki v splošnem ni odvisna od temperature. 

Voda in vlaga se dviga v materialih po porah navzgor, tako da vlaga z 
vsemi škodljivimi solmi prehaja od temeljev po zidovih v višino in iz notranjosti 
židovja na površino zidu, kjer soli razkrajajo omet in okolico. Škodljivi vplivi 
vlage in prenesenih soli so večstranski, tako za prebivalce in opremo ljudi v sta-
novanjih kot na materiale zidovja, ometov in zlasti slik na zidovih, saj se 
pod vplivom kemičnega in mehanskega razkrajanja zmanjšuje trdnost in ob-
stojnost uporabljenih materialov. 

Dviganje vode v porah materiala, tako imenovani kapilarni dvig, seže v 
višino lahko do 20 m, kar pomeni, da korozija praktično vpliva na pretežno 
večino objektov. To je predvsem primer pri starih objektih, kjer temelji niso 
izolirani in kapilarna vlaga prehaja iz terena v gornje zidovje. 

II- Princip elektroosmoze 

Elektroosmoza je potovanje delcev pod vplivom električnega polja. Naboj 
delcev določa smer gibanja proti polju. Električno polje lahko ustvarimo z zu-
nanjim virom istosmerne električne napetosti (aktivna elektroosmoza) ali pa 
primerno izrabimo napetosti, ki nastanejo pri gibanju tekočine v poroznem 
telesu (pasivna elektroosmoza). 

Oba načina ustvarjanja električnega polja uporabljajo v svetu za osuševanje 
(v gradbeništvu in drugje). 

Najprej se je v praksi uporabljal sistem aktivne elektroosmoze. Vendar se 
zaradi trajne porabe električne energije in velike porabe elektrod ni preveč 
razširil. Zato so iskali boljše rešitve na osnovi pasivne elektroosmoze brez stal-
nega toka in brez elektrod, ki se trošijo, torej predvsem iz ekonomsko-tehničnih 
razlogov. 

Zato dajemo to informacijo le za sistem pakivne elektroosmoze, ki je v praksi 
lahko izvedljiva in uspešna. ' 

Pri pasivni elektroosmozi nastopa v materialu električna napetost le tam, 
kjer je prisotna dvigajoča se kapilarna vlaga. Rezultate osuševanja, ugotovljene 
okularno in z meritvami, pa dosežemo samo takrat, če so za to ustvarjeni fizi-
kalni pogoji za izkoriščanje takih napetosti. To pa dosežemo z vgrajevanjem 
posebnih elementov v vlažno zidovje (nosilec napetosti), ki vsebujejo tehnično-
fizikalne dejavnike za odvajanje vlage. S tem odpadejo naprave za stalno na-
petost in dovajanje električnega toka. 
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Sčasoma se je z meritvami posrečilo določiti tudi metode za merjenje po-
tenciala, ki sicer vsebuje za zidovje z raznimi solmi eksperimentalno določene 
konstante. 

Najbolje učinkuje pasivna elektroosmoza pri maltah, kjer je dviganje vlage 
(kapilarno) dvakrat hitrejše kot pri žlindrinih kamnih. Tako je pri opečnem 
zidu (opeka in malta) apneno vezivo pri močni vlagi izluženo (apneni omet na 
ometu) in malta v spojnicah močno porozna. 

Zato po praktičnih izkušnjah sklepajo, da se odvija proces osuševanja z 
elektroosmozo v opeki in predstavlja malta v spojnicah s porno tečnostjo 
le funkcionalni most vsega procesa. 

Za razlago in pregled prevodnih vrednosti pri različnih tekočinah (voda, 
vode s primesmi) navajajo naslednje upore pri gibanju skozi materiale: 

kvaliteta vode (porna vlaga) specifični upor Q m 

destilirana voda 260 
rečna voda 50—70 
talna voda 0,01—0,1 
slana voda (NaCl) 0,00005 

Sicer pa je znano, da so stari in vlažni zidovi kisli (soli: sulfati, kloridi, 
nitrati) in zato prevodni. 

Številne meritve napetosti na vlažnem zidovju kažejo razlike napetosti med 
zidom in zemeljskim zasipom do 900 mV. Torej je zid neke vrste akumulator, 
kjer je pozitivni pol nad zemljo, negativni pol pa v talni vlagi, odnosno vrh 
fundamenta. 

III. Praktična rešitev osuševanja s pasivno elektroosmozo 

V Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij v Ljubljani so opravljali 
v zadnjih letih poskuse za osuševanje zidov z elektroosmozo. Tudi zidovje 

Skica 1 
2 cona dvigajoče se 
zidne vlage 
3 cona naravne vlage 
4 meritvena mesta 

Croquis 1 
2 zone de l'humidit6 
penetrante 
3 zone de rhumiditč 
naturelle 
4 points de mesure 



Lutrove kleti v Sevnici osušujejo z aktivno električno napetostjo (Fizikalni 
oddelek ZRMK — Zaloker). 

Medtem pa je prevzel ZRMK v poskusno eksploatacijo način osuševanja 
zidov (po švicarski licenci) na osnovi pasivne elektroosmoze. V tem letu bo 
v zavodovih laboratorijih in vzporedno v praksi preiskana tudi pri nas (atesti-
ranje sistema za uvajanje v našo prakso). Zato se je odločil ZRMK za lastne 
preiskave, ker je ta sistem relativno ekonomičen, po inozemskih atestih pa v 
vseh materialih zidov funkcionalno uspešen in trajen in daje nosilec licence 
zanj desetletno jamstvo, kar je po upravno-pravnih predpisih najvišja možna 
garancijska doba v Švici. 

V nadaljevanju dajemo kratek opis elementov za osuševanje zidov s pa-
sivno elektroosmozo, ki je uvedena na Zahodu (sistem RAEM), s spremnimi teh-
ničnimi in uporabnimi podatki in slike nekaj izvedenih primerov. 

1. Opis in sestava elementa 

Z elementi se prepreči kapilarni dvig vlage v zidu. V primerni razdalji 
vzidani elementi, katerih akcijsko polje je krogla z radijem razdalje vzidanih 
elementov, ustvarijo v zidu ločilni pas, ki odvaja vlago in prepreči nadaljnje 
kapilarno dviganje vlage. Na ta način se v nekaj mesecih osuši vse zidovje nad 
ločilnim pasom zidu. 

Element je cev trapecaste oblike, ki je iz posebnega visoko poroznega in 
prepustnega materiala, po višini razdeljena v dva prekata, ki omogočata kro-
ženje zraka skozi element. 

Dve dvojni bakreni žici, elektrodi med prekati, sta povezani z bakrenim 
ležiščem na koncu elementa v zidu. To ležišče omogoči pravilen padec in krože-
nje zraka skozi element ter električen stik z zidom. Tako opremljen element 
deluje po že opisanem principu elektroosmoze in ustvarja lahko istosmerno 
električno polje jakosti nekaj sto mV. 

Material elementa je žgana keramika, sestavljena iz več vrst glin poseb-
nih kvalitet, ki omogočijo stalno poroznost materiala, tako da je stalno pre-

Skica 2. Vplivni, 
ločilni pas učinka 
osuševanja zidu 
Cnoquis 2. Zone qui 
determine Peffet de 
sechage du mur 
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Skica 3. Presek zidu 
z elementom 
Croquis 3. Coupe du 
mur avec les 
elements 

pusten tudi za vodi primešane soli ter je onemogočeno odlaganje in sinteranje 
teh soli v porah materiala. Možnost dihanja, tj. prepustnosti materiala za ele-
mente, je funkcionalni pogoj za ta sistem pasivne elektroosmoze. 

Dimenzije elementa so površina prečnega preseka, ki je stalna, in dolžina 
elementa, ki je odvisna od debeline zidu (glej skico št. 3), razpoložljive dolžine 
pa so 5, 10, 15, 20, 25 in 30 cm, lahko pa se naročijo še posebne dolžine (za izred-
no močne zidove). 

Tehnični podatki za funkcijo elementa so: 
k = prepustna moč elementa za kroženje zraka skozi prekate v 24 urah 

je 28—30 m3 zraka; 
b = absorpcijska sposobnost ostenja elementa; 
m = fizikalna moč pasivnega elektro-osmotičnega in enosmernega električ-

nega polja (do 900 mV). Čim večja je vlaga, tem večja je tudi napetost polja 
in učinek osuševanja. 

Delovanje elementa v praksi je odvisno tudi od zraka. Kroženje je tem 
boljše, čim nižja je zunanja temperatura zraka. 

Lahko pa nastopijo tudi posebne atmosferske okoliščine, ki so nasprotne 
od opisanih, tako da prodira v element tudi vlažen zrak. V tem primeru bakrene 
elektrode, ki so prevodno povezane prek ležišča z zidom, ustvarijo v notranjosti 
poroznih sten elementa s kratkim stikom enak električni naboj v vsem elementu, 
ki je različen od naboja zidu in sten in prepreči vdor v zidovje. Zrak še vedno 
kroži in preprečuje nasičenje poroznega materiala. 



IV. Vgrajevanje elementov in izvedeni primeri 

Elementi za osuševanje se vgradijo do 2/s debeline zidovja. Zato imamo 
6 standardnih dolžin elementov. Pri večjih debelinah zidov vgrajujemo elemente 
z obeh strani in aksijalno pomaknjene za polovico mesebojne razdalje po spodnji 
skici. 

Skica 4. Položaj 
elementov 
v zidu 
(kletno zidovje) 
Croquis 4. 
Position des 
elements de 
sechage dans 
le mur 
(de la cave) 

Skica 5. 
Položaj 
elementov 
v zidu (pri-
tlično zidovje) 
Croquis 5. 
Position 
des člčments 
de sčchage 
dans le mur 
(rez de 
chaussee) 



O • O • O o- vrsta na prednji strani zidu 

vrsta na zadnji strani zidu 

Medsebojna oddaljenost elementov se določa posebej, vendar je iz prakse 
preizkušena in učinkovita razdalja 40 cm ne glede na vrsto materiala v zidu. 
Ta razlika se pokaže v dobi, ki je za izsušen je zidu potrebna, pri opečnem zidu 
npr. okoli 3 mesece, pri kamnitem zidu iz granita pa 6 mesecev. Ko je zid izsu-
šen, razlike v materialu ne vplivajo več. 

Dolbljenje lukenj v zid se vrši s posebnim strojem (premer luknje 70 do 
80 mm, globino določa dolžina elementa). Vgrajuje se z apneno malto, na čelu pa 
zapre z ometom fasade. 

Razpored elementov v zidu ali steni je razviden iz skic št. 4 in 5: 

Po tem postopku so osuševali zidovje in slike v Firencah pri poplavi leta 
1966. Uspeh osuševanja je bil dosežen v 3 mesecih in je stalen, tako da se ni 
pokazala nobena škoda na slikarskih delih starih in antičnih mojstrovin. 

Skica 6. 
Vzidavanje 
elementov 
v zid 
Croquis 6. Pose 
des elements 
dans le mur 



ALBERT PLEMELJ ET MAKS ZALOKER: SfiCHAGE DES MURS PAR 
L'£)LECTROOSMOSE 

Dans cet article on donne des informations sur le sechage pratique des murs humides 
par le systeme de relectroosmose passive. Ce systeme de sechage a des avantages sur le 
systeme de 1'electroosmose active car il ne comporte pas la corrosion des elements installes 
dans les murs, et les investissements sont moins chers. 

Le sechage des murs se base sur la formation d'une zone de drainage sur la largeur et la 
longueur du mur, qui empeche la progression capillaire de 1'humiditč a la hauteur des murs. 
Dans cette zone on immure des elčments de ceramique avec chainons electriques (systeme 
RAEMr-Italie et Suisse), grace auxquels, en raison de la creation d'une difference de potentiel, 
1'humidite s'6coule hors des murs. 

La description du fonctionnement de relectroosmose passive est destinee a Tinformation 
pratique de ceux qui, dans la protection des monuments cul tur eis, ont sans cesse affaire aux 
problemes de 1'humidite et au sechage des vieux murs dans ces constructions. 



SPOMENIŠKOVARSTVENA SANACIJA MESTA KRANJA 

PETER FISTER 

Po dosedanjem več ali manj občasnem delu pri urejanju enega naših naj-
lepših ohranjenih starih mestnih kompleksov — jedra mesta Kranja, so se 
pričeli obsežnejši in bolje organizirani posegi za njegovo sanacijo. Glede na 
zgodovinski razvoj in teoretično že precej izkristalizirane poglede na obseg 
spomeniškega varstva (VS X., str. 95: C. A.: Spomeniškovarstveno zavarovanje 
starega Kranja, in VS XI., str. 44: C. A.: Predvojni regul. posegi v urbano 
strukturo Kranja) je okvir stroge zaščite mesta točno določen v okvirih srednje-
veškega mestnega obzidja. 

Na podlagi dosedanjih izkušenj pri obravnavi posameznih predelov so bila 
določena sredstva odobrena za kompleksnejše rešitve, vzporedno z nadaljeva-
njem poostrenega nadzorstva nad posameznimi adaptacijami. V letu 1967 so 
tekle predvsem akcije, ki so pripomogle k polepšanju frekventirane mestne osi. 

Kranj z značilno usmerjenimi komunikacijami, ki .so vse poudarjene s 
končnimi dominantami treh zvonikov, ima močan poudarek v glavni osi s so-
časno vidnimi vsemi tremi arh. poudarki. 

Po hrbtenici od nekdanjih mestnih vrat do stopnišča ob Roženvenski c. se 
pretaka skoraj vse življenje; tu je lociranih večina lokalov in tržnic, zato je 
bilo nujno, da se začne z urejevanjem prav na tem delu. 

Ob obnavljanju fasad je bila odstranjena in kablirana prosta električna 
napeljava za javno razsvetljavo. Vprašanje osvetlitve s tem seveda še ni rešeno, 
ker neustrezne živosrebrne svetilke ne dajejo pravega svetlobnega tona, čeprav 
dajejo sicer zadostno število Luxov. V načrtih je osvetlitev mesta z obnovlje-
nimi svetilkami plinske razsvetljave na konzolah; seveda z električnimi svetili. 

Najkompleksnejša in najzahtevnejša je bila obnova fasad. Po sondiranih 
prvotnih barvnih tonih je bila najprej določena osnovna skala barv, ki pa 
marsikdaj ni bila niti v skladu s celotnim okoljem niti s samo sedanjo obliko 
fasade, zato so bile potrebne številne korekcije. Šele po pretehtan ju vseh teh 
komponent se je bilo treba odločiti, nekajkrat celo za povsem novo nianso 
barve, ker je bilo nujno ohraniti enotnost barvitosti v vsem mestu. To je bilo 
doseženo predvsem z izbiranjem svetlejših umirjenih tonov, ki so bili sondirani 
na večini fasad. Za edini način barvanja smo izbrali apneni oplesk, čeprav tudi 
to ni trajna rešitev. To bi bilo moč doseči le z načinom, kot je bil uporabljen na 
Pavšlarjevi hiši na Titovem trgu 18. 

Na gotsko-renesančni stavbi so bile odkrite prvotne polihromacije, gotski in 
baročni šivani robovi ter gotska in baročna freska (glej poročilo). Odstranjen je 
bil ves omet do nakljuvanega gotskega (živoapnenega), na to osnovo pa je bila 
nanesena enakomerno tanka (V2 cm) plast zaglaj enega b a r v n e g a apnenega 
ometa. Sonde šivanih robov in odkrite freske so ostale proste. Z barvnim 
ometom smo zagotovili obstojnost barve in odstranili nevarnost lis, ki se pojav-
ljajo ob ponovnih pleskanjih na mestih, kjer so bile potrebne plombe. 

Akcija obnove fasad še ni zaključena, nadaljevala se bo še v letošnjem letu. 
Ob obnavljanju fasad se je pojavilo vprašanje reklamnih napisov in iz-

veskov. Kljub težkemu problemu usklajanja zahtev reklame in spomeniške ob-



Izveski na kranjskih fasadah. — Foto P. Fister 
Enseignes sur les fagades a Kranj. — Photo 
P. Fister 



ravnave starega okolja je bila osvojena obvezna poenotena rešitev izveskov v 
višini I. nadstropja, z možnostjo horizontalnih napisov na fasadah. Potreba po 
svetlobnih reklamah je prinesla kompromisno rešitev v obliki izveskov s 
svetlobnimi emblemi iz perspexa. Med naročniki načrtov za izveske, ki smo jih 
v večini projektirali na Zavodu za spomeniško varstvo, pa je bilo nekaj takih, 
ki so sprejeli tudi osnutke po starih oblikah, ki vsekakor bolje ustrezajo okolju 
kot svetlobne reklame. 

Sedanje stanje, ko je zamenjano v mestu že precejšnje število neustreznih 
reklam, pa daje Zavodu za spomeniško varstvo možnost, da zahteva zamenjavo 
še ostalih. 

V letu turizma je bila sprožena tudi ideja poživitve kranjskih fasad s cvet-
jem. Projektirana so bila enotna nevtralna korita za cvetje, vendar so bila 
obrtniško slabo izdelana (namesto naravne barve lesa so bila belo barvana), 
kar ni nudilo nobene boljše zaščite, zamišljena pa je bila uporaba enakih sivih 
salonitnih korit). Točno so bile določene tudi fasade, na katerih je bila možna 
namestitev; pri tem je bilo treba predvsem paziti na arhitekturno bogastvo 
fasadnih členov, da jih ne bi razvrednotili. 

Na pobudo Zavoda za spomeniško varstvo v Kranju je bila delno izvedena 
reflektorska osvetlitev pomembnih dominant v mestni fasadi. Najpomembnejše 
točke, značilne za silhueto Kranja, ki jih omenja že Merian, so deli piramidalne 
kompozicije od obrambnega stolpa in zvonika podružne cerkve na Pungertu 
preko zvonika Roženvenske cerkve v vrh stolpa župne cerkve in pod njim 
obsežne mase gradu Kieselstein. Levi del piramide, gledane z ljubljanske vpad-
nice (iz Stražišča), je bil že v prejšnjem stoletju uničen (stolp špitalske cerkve 
in zvonik kapele kapucinskega samostana). Od teh arhitektonskih poudarkov 
so bile do sedaj osvetljene le tri točke: obrambni stolp in zvonik na Pungertu 
ter zahodna fasada gradu Kiestelstein, čeprav bi bila morda markantnejša in 
bolj značilna glavna dominanta — stolp župne cerkve. 

Dokler ne bo ref lektorska osvetlitev izvedena do kraja (pomanjkanje sred-
stev), bo učinkovala razdrobljeno in ne bo ustvarjala enotnega vtisa pirami-
dalne kompozicije mesta. Dopolniti pa bo treba osvetlitev tudi tako, da bodo 
osvetljene zaključne dominante v smeri ulic in ne samo na glavni mestni fa-
sadi (Z). 

Nadaljnja stopnja sanacije bo vsekakor postopna izločitev motornega pro-
meta z glavnega trga. To naj bi sprostilo površine za podaljšek gostinskih loka-
lov na ulico, morebitno obnovitev tržne funkcije s postavitvijo stojnic (živo 
vse do 2. svetovne vojne) in tako oživelo pravo funkcijo trga kot središča mesta, 
ki je sedaj močno omrtvelo, ker njegovo površino preveč obremenjujejo avto-
mobilski promet in parkirni prostori, za reševanje teh so na voljo prostori na 
drugi strani kokrškega mostu. 

Obenem bi se na trgu rekonstruiral vodnjak, ki je bil odstranjen med 1. sve-
tovno vojno na gornjem (S) delu trga, neprimerne asfaltirane površine pa bi 
se nadomestile s premišljeno uporabljenimi tlaki. 



Sodoben način ureditve mesta ne more biti povsem spomeniškovarstven, ker 
je treba upoštevati tudi potrebe po modernizaciji življenja, vendar je to edina 
pot, da se ambientno in deloma tudi funkcionalno ohrani dragoceno staro mestno 
jedro, ki je izredno dragocen kulturnozgodovinski in likovni element. 

Kranj, Tomšičeva ul. — dominanta je zvonik 
Roženvenske cerkve. — Foto P. Fister 
Kranj, Tomšičeva ul. — la dominanta est 
1'eglise du Rosaire. — Photo P. Fister 

Kranj, Titov trg — dominante so Mestna hiša, 
župna cerkev in zvonik Roženvenske cerkve. 
— Foto P. Fister 
Kranj, Titov trg — les points dominants sont 
l'Hotel de Ville, 1'eglise paroissiale et le 
clocher de 1'eglise du Rosaire. — Photo 
P. Fister 

Kranj, Tavčarjeva ul. — dominanta je zvonik 
cerkve na Pungertu. — Foto P. Fister 
Kranj, Tavčarjeva ul. — la dominante est 
le clocher de l'eglise a Pungert. — Photo 
P. Fister 



PETER FISTER: ARRANGEMENT DE LA PROTECTION DES MONUMENTS DE LA VILLE 
DE KRANJ 

Le vieux noyau de la ville de Kranj est tant par son panorama que par ses details parti-
culiers, un de nos plus jolis et des mieux conserves de nos vieux ensembles urbains. II est 
caractčrise par trois lignes paralleles avec les clochers dominants; ces trois points dominants 
se rencontrent aussi sur l'axe central (la plače) ou se ooncentre une bonne partie de la vie 
urbaine. Une autre caracteristique est la silhouette pyramidale formee par les clochers. 

En raison du caractčre des adaptations antčrieures sans souci des monuments, faites 
jusqu'š ces derniers temps, il a fallu proceder a des solutions complexes et a un controle plus 
rigoureux de la surveillance/des nouvelles adaptations. On a done expose une etude en couleur 
des fagades de l'axe de communication principal, basee sur le sondage jusqu'aux tons primitifs 
et en tenant compte de la forme actuelle des fagades et de leur rattachement a 1'ensemble. On 
a, ce faisant, decouvert sur la fasade d'une construction de Titov trg deux fresques, l'une 
gothique, l'autre baroque; la fagade a done ete renouvelee au crepi de couleur qui est plus 
resistant que le cršpi a la chaux meme s'il coute plus cher. On a en meme temps installe 
les cables de 1'eclairage člectrique public, mais cette question n'est pas eneore complčtement 
resolue (les globes gris-argent ne donnent pas une clarte convenable); de plus certaines 
inseriptions reclames adoptant la forme des, ancien,nes enseignes ne conviennent pas. L'eclairage 
par reflecteurs des points dominants de la ville (donjon et eglise de Pungart et chateau de 
Kiselstein) n'etait que partiel, ce qui a un effet de dispersion. 

La phase suivante sera la supression du trafic, le retour graduel aux fonetions de cette 
plače, et 1'arrangement complexe de deux rues adjacantes et surtout des fagades meme de la 
ville. 



CANKARJEVA ROJSTNA HIŠA NA VRHNIKI 

VLASTO KOPAČ 

Restavratorska in konservatorska dela na Cankarjevi rojstni hiši so letos 
zaključena. Delavci SGP Grosuplje in vrhniški obrtniki so v preteklem letu 
po navodilih arhitekta Zavoda za spomeniško varstvo Ljubljana obnovili zunanj-
ščino že dokaj načete Cankarjeve hiše na Klancu, letos pa restavrirali še njeno 
notranjščino. 

Tudi v tem primeru je bilo treba, kot v večini podobnih, najprej obnoviti 
dotrajano strešno kritino iz ročno izdelanih bobrovcev, polet vati in ometati 
strešni fabion, obnoviti dimnično obrobo, nadomestiti prežgana dimnična vratica 
v podstrešju in znova pozidati nadstrešni del dimnika, skratka, zavarovati hišo 
pred mokroto in zamakanjem. 

Nato so zidarji odtolkli iz vo ti j eni fasadni omet in stene znova ometali 
s podaljšano apneno malto ter jo zalikali s plazno, obnovili koritnico na zgornji 
strani hiše in utrdili preddverje pred hišnimi durmi. Previsoko vzidano spo-
minsko ploščo so iz zgornje etaže prestavili v pritlični del hišnega lica, kjer 
je obiskovalcu, ki se vzpenja v Klanec, bolj na očeh in besedilo laže čitljivo. 

Med temi temeljnimi restavratorskimi deli na zunanjščini Cankarjeve hiše 
so bila v celoti obnovljena tudi vsa zunanja okenska krila, kletna in podstrešna 
vrata ter hišne duri. Te dotrajane stavbnomizarske kose je točno po starih 
predlogah izdelal sosed, mizarski mojster Matija Japelj s Klanca. Spomeniško-
varstvena služba je morala tedaj začasno prekiniti restavriranje Cankarjeve 
hiše, ker so bila finančna sredstva, določena v ta namen, izčrpana. 

Letos se je vrhniška občina trdno odločila zaključiti obnovitvena dela 
v Cankarjevi hiši na Klancu, za kar je skupno s Skladom SRS za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti tudi oskrbela potrebna finančna sredstva. 

Zavod se je lotil restavracijskih del v notranjščini hiše: v »črni kuhinji«, 
»kamri«, »hiši« in »štibelcu«. Obenem pa je na željo upravljalca Cankarjeve 
hiše izdelal novo pohištvo za prezentiranje Cankarjevega literarnega dela v 
»kamri«, ki je bila že pred leti urejena kot razstavni muzejski prostor. Težko 
in temno muzejsko pohištvo, vitrine in knjižno omaro smo zamenjali s svetlej-
šim in sodobnejšim pohištvom, prilagojenim sedanjim razstavnim potrebam. 
Tudi »štibelc«, doslej prazen in zapuščen, smo prebelili, položili nov pod in ga 
preuredili v razstavni prostor. Pri teh delih v notranjosti hiše smo s sten in 
stropov odstranili vso vidno električno napeljavo, neustrezne plafonjere in druga 
standardna električna svetila, ter položili podometno električno napeljavo, nova 
svetila pa vgreznili v strop in stene notranjih prostorov. Pri tem smo upošte-
vali primerno osvetlitev notranjščine in še posebej razstavnih predmetov 
v vitrinah. 

Pri notranjih obnovitvenih delih je bil delno zamenjan tudi sprhneli pod, 
preložena in znova obokana je bila hišna krušna peč, na dvoriščni strani hiše 
pa so bili zamenjani strohneli deli lesenega »ganka«. 

V »črni kuhinji« smo grobo ometani obokani strop in stene, s katerih je 
že odpadal omet, znova delno ometali, jih pazljivo premazali najprej z razred-
čenim ibitolom, nato pa še s samim ibitolom, zgoščenim s suho črno barvo. 
Imitacijo črnih lesketajočih se saj (v tej črni kuhinji seveda ne kurijo več) 



je po navodilih zavodovega sodelavca prof. Viktorja Snoja uspešno izdelal vrh-
niški soboslikarski mojster Slavec. 

S tem so bila predvidena obnovitvena dela na Cankarjevi rojstni hiši 
zaključena. Ostalo je le še vprašanje osuševanja prostorov v hiši, katere zidovi 
so zidani iz lomljenca in oblic brez vodoravne in navpične izolacije obodnih, 
talnemu zamakanju izpostavljenih zidov. Položitev vodoravne zidne izolacije 
bi terjala dokaj šn j a finančna sredstva, ki pa jih trenutno nimamo. Zato smo 
se odločili za periodično osuševanje prostorov v hiši z električno pečico, kar 
bo opravljal hišni oskrbnik. Sodobno osuševanje ostenja z nizko električno 
napetostjo in osmozo poznamo v naši spomeniški službi zaenkrat le teore-
tično iz literature in smo praktično še brez potrebnih izkušenj. Vsekakor pa 
bi takšen sodoben način zniževanja zidne vlage lahko uporabili prav pri vlažnih 
zidovih Cankarjeve hiše na Klancu. 

Zato smo se odločili, kot rečeno, upoštevaje naše tehnične možnosti, za 
občasno prezračevanje in osuševanje prostorov z grelcem, kar je zaenkrat neiz-
bežno, če hočemo ohraniti občutljivi razstavni material in dokumente ter jih 
obvarovati pred plesni j o in trohnobo. 

VLASTO KOPAČ: LA MAISON DE IVAN CANKAR 

L'office intercomimunal de la protection des monuments historiques a Ljubljana a depuis 
deux ans restaure la maison du grand ecrivain slovene Ivan C a n k a r . Maintenant les travaux 
sont finis, le seul probleme qui n'est pas encore reglč definitivement, est le dessechement des 
murs humides. Pour le moment nous nous avons accontentč avec un chauffage p6riodique. 



IZ ZGODOVINE KONSERVATORSTVA NA SLOVENSKEM 
DE L'HISTOIRE DE LA CONSERVATION EN SLOVENIE 

JOSEF SZOMBATHY 
Prispevek k zgodovini konservatorske službe na slovenskih tleh 

STANE GABROVEC 

Slovensko ozemlje je ozko povezano z začetki prazgodovinske vede. To velja 
še posebej za halštatsko obdobje- Številne gomile, grupirane okoli dobro vidnih 
gradišč, so bile naravnost šolski primer starih grobov in bivališč, na katere 
je postala pozorna mlada veda v sredini 19. stol. Poleg tega so bile gomile 
bogate in so kar mimogrede dajale otipljive rezultate: raziskovalcem odgovore 
na vedno nova vprašanja mlade vede, muzejem pa pestro gradivo v vitrine. 

Prvo sistematično znanstveno delo v prazgodovinski stroki se je odvijalo 
v okviru društev in muzejev. Med prvimi moramo predvsem omeniti ustano-
vitev Antropološkega društva na Dunaju (Anthropologische Gesellschaft). Usta-
novni zbor dne 13. 2. 1870 v konsistorialni dvorani stare dunajske univerze 
je zbral duhovno elito tedanjega časa: prevladovali so naravoslovci, tako geologi 
A. v. Arneth in E. Suess, W. Heidniger, F. Hauer, F. v. Hochstetter, prisostvo-
vali pa so tudi najslavnejši medicinci in končno tudi humanistične vede: kla-
sični filolog Th. Gomperz, primerjalni jezikoslovec F. Miiller, numizmatik in 
umet. zgod. Frh. v. Sacken, etnograf F. Andrian-Werburg. Namenoma sem 
navedel nekaj imen, ker so domača vsem, ki se ukvarjajo s strokami, ki raz-
iskujejo slovenski prostor, zemljo in zgodovino. 

Društvo je seveda potrebovalo svojo institutsko bazo. Idealna prilika se 
je ponudila, ko je bila F. v. Hochstetter ju, vodilnemu odborniku društva, po-
verjena naloga, da organizira novi Naravoslovni dvorni muzej. Njegov orga-
nizacijski načrt je bil leta 1876 sprejet. Po njem je bil Naravoslovni muzej 
razdeljen v pet oddelkov: 1. zoološki, 2. mineraloško-petrografski, 5. geološko-
paleontološki, 4. botanični in končno 5. antropološko-etnografski. Prvi štirje 
oddelki so izšli iz Naravoslovnih kabinetov, ki so po 1851 delovali kot samo-
stojni instituti. Peti oddelek pa je bil nov, in sicer posvečen antropološkim 
strokam, torej človeku, kot so ga odkrivali naravoslovci. Takoj po sprejetju 
opisane organizacijske sheme je bil njen avtor Hochstetter imenovan za inten-
danta novega muzeja, pridržal pa si je tudi vodstvo novega Antropološko-etno-
grafskega oddelka. Malo za tem je F. Hochstetter ustanovil še Prazgodovinsko 
komisijo pri Akademiji znanosti na Dunaju. S tem so stopile v življenje vse 
tri organizacijske sile, iz katerih je rasla tudi slovenska prazgodovinska veda. 



Hochstetter: se je svojim novim strokam sedaj tudi povsem posvetil. Za nas 
je važno, da je prišel že leta 1878 v Slovenijo in obhodil celo vrsto slovenskih 
prazgodovinskih postojank. Rezultat tega obhoda je še danes pomembno in 
pogosto citirano Prvo poročilo Prazgodovinske komisije, ki je izšlo, skladno 
z gledanjem časa, v Aktih naravoslovno-matematičnega razreda dunajske aka-
demije (Denkschriften d. math.-naturwiss. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. 42, 1879). 
Važno je tudi naslednje delo v isti seriji, Die neuesten Graberfunde von Watsch 
und St. Margarethen (Denkschriften 47, 1883), prav tako pionirsko za slov. 
prazgodovinsko vedo. S Hochstetterjem je ozko in enakopravno sodeloval (tudi 
v prvi publikaciji) K. Dežman, ki je istočasno kot Hochstetter na Dunaju, v 
Ljubljani gradil svojo muzejsko stavbo. Na prvih obhodih slovenskih arheo-
loških terenov in prvih izkopavanjih je Hochstetter j a spremljal tudi mladi 
absolvent, J. Szombathy. Ko je leta 1884 F. v. Hochstetter umrl, je Szombathy 
v celoti prevzel njegovo delo, 

Josef Szombathy se je rodil 11. 6. 1853 na Dunaju. Študiral je kemijo in 
geologijo na Politehničnem institut oz. na Tehnični visoki šoli ter paleontologijo 
in anatomijo na dunajski univerzi. F. Hochstetter ga je pritegnil za svojega 
asistenta že na Tehnični visoki šoli (1875—1878). L. 1878 je postal asistent 
tedanjega Dvornega mineraloškega kabineta in 1. 1882, ko je bil Antropološko-
etnografski oddelek razdeljen v dve enoti/ etnografsko in antropološko-prazgo-
dovinsko, prvi vodja Antropološko-prazgodovinske zbirke. Vodja oddelka je 
ostal vse do upokojitve leta 1916 oz. 1918, ko je vodstvo prevzel J. Bayer. Umrl 
je v visoki starosti 9. 9. 1943. 

J. Szombathy je bil eden najboljših poznavalcev slovenskih arheoloških 
postojank. Slovenijo je na svojih pogostnih obiskih dodobra prehodil in spoznal. 
O svojih obiskih in poteh je pisal natančen in skrben dnevnik, ki je ohranjen. 
Na najdišča slovenskega ozemlja se nanaša okoli 30 beležnic-zvezkov, ki pred-
stavljajo izredno dragocen, še neizkoriščen vir slovenske prazgodovinske stroke. 
Iz njega razberemo, da je skoraj leto za letom obiskoval Slovenijo, izkopaval, 
obiskoval arheološke terene, kontroliral izkopavanja, obiskoval muzeje, si beležil 
nove najdbe in ostro opazoval ljudi. V njegovih dnevnikih niso le skrbni opisi 
izkopavanj, ampak še cela vrsta nenadomestljivih opazovanj, ki bodo lahko 
osvetlila stare najdbe, ki leže po naših muzejih brez podatkov, pa tudi loka-
lizirala na terenu že prekopane objekte ali opozorila na še nedotaknjene. Iz 
njegovih dnevnikov naj navedem po posameznih letih njegova izkopavanja in 
važnejše obiske v Sloveniji. 

1879: obhod številnih terenov in izkopavanja v Jami pod Križno goro in v 
Šmarjeti, 

1883: izkopavanja na Vačah, 
1885: izkopavanja v Šmihelu pri Postojni, 
1886: velika izkopavanja v Sv. Luciji, ' 
1887: nadaljevanje izkopavanj v Sv. Luciji; izkopavanje v Podzemlju in Idriji 

ob Bači, 
1888: nadaljevanje izkopavanj v Podzemlju, 
1889: izkopavanje v Stari vasi pri Vidmu, 
1890: nadaljevanje izkopavanj v Sv. Luciji, 
1891: dela v Podzemlju in Otoku; študijsko potovanje po Dalmaciji in Bosni, 
1893: izkopavanja na Magdalenski gori, 



Josef Szombathy 

1894: izkopavanja na Magdalenski gori, 
1898: manjša izkopavanja v Toplicah in Beli Cerkvi, 
1899: obisk Kušljanovih izkopavanj v Mihovem, 
1901: manjša dela v Št. Petru pri Novem mestu, izkopavanja langobardske 

nekropole v Kranju, 
1902: kontrola Kušljanovih izkopavanj v Mihovem, ogled izkopavanj v Zagorici 

pri Čatežu in v Novem mestu (gradnja poslopja za glavarstvo), 
1904: topografski ogled gomil pri Sevnici, Mokronoga, 
1905: manjše izkopavanje v Kapli vasi, 
1906: topografski obisk Bohinja, 
1910—1913: ogled Škocjanskih jam, priprave za izkopavanje v jamah. 

To naštevanje je nujno nepopolno in seveda tudi ni moglo biti dobro pre-
mišljeno in pretehtano; za to bi mi moralo biti dnevniško gradivo dalj časa na 
voljo. Dobro pa lahko pokaže na intenzivnost Szombathyjevega dela in izredni 
interes Dunaja za slovenske arheološke postojanke. 

S Szombathyjevim imenom je bistveno povezano prvo obdobje prazgodo-
vinskih raziskav v Sloveniji do prve svetovne vojske. Njegov pomen za nas 
je trojen: 1. organizatorični, 2. terensko-raziskovalni in 3. znanstveno-publi-
cistični. 
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1. Kot vodja Antropološko-prazgodo vinske zbirke, odbornik Antropološkega 
društva in član Prazgodovinske komisije pri dunajski Akademiji je med prvimi 
organizatorji in pobudniki arheološkega dela v Sloveniji. Posredno ali nepo-
sredno je povezan z izkopavanji, ki so dala še danes temeljno gradivo za 
poznavanje slov. prazgodovine. Kot odličen poznavalec slovenskih arheoloških 
terenov, posebno tedanje Kranjske in Primorske, je vsepovsod skušal ustvariti 
zaupniško mrežo, preko katere je bil skrbno poučen o arh. delu in novih najdbah 
v Sloveniji. Tako je prišel kmalu v dotik in v začetku tudi v močne spore 
z J. Pečnikom, ki je v prvih letih kopal za tedanji Deželni muzej v Ljubljani. 
Ker Pečnikove dejavnosti ni mogel preprečiti, ga je počasi pridobil na svojo 
stran, tako da je Pečnik po Dežmanovi smrti (1889) začel kopati tudi za Dunaj, 
po 1. 1893 pa skoraj izključno za Dunaj. Iz tega časa je ohranjena številna, 
dolgovezna Pečnikova korespondenca s Szombathyjem, ki kaže Pečnika v mučno 
nesimpatični podobi, Szombathyja pa kot praktičnega in spretnega strokov-
njaka in znanstvenika, ki skuša Pečnikovo početje držati na vajetih in usmer-
jati v prid svoje zbirke. Pečnik mu sicer vedno uhaja z vajeti in hodi svoja 
pota, zaradi želje po arheološkem gradivu in antagonizmov z Deželnim mu-
zejem v Ljubljani pa zvez z njim vendarle ne pretrga. Tako je pridobil za svojo 
zbirko izredno številno in pomembno arheološko gradivo iz Slovenije, ki pred-
stavlja še danes enega izmed temeljev zbirk Prazgod. oddelka Naravoslovnega 
arh. izkopavalca na slovenskih tleh. Vso izkopavalno dejavnost v Sloveniji je 
Szombathy skrbno zasledoval in pogosto izkopavanja prevzel sam, kadar si 
je obetal muzeološko ali znanstveno pomembno gradivo. Njegova izkopavanja 
so bila skrbna, nikoli brez solidnih zapiskov in meritev, tako da lahko rečemo, 
da je bila njegova izkopavalna tehnika na najboljši ravni svojega časa. Njegovi 
podatki so še danes dobro uporabni, žal, največkrat še vedno neizkoriščeni. Naj-
važnejša so njegova izkopavanja v Sv. Luciji (nad 2500 grobov, še do danes 
v celoti neobjavljenih), Idriji ob Bači, Podzemlju, Magdalenski gori. 

2. Szombathy lahko velja še danes za naj intenzivnejšega in naj solidne j šega 
muzeja na Dunaju. O Szombathyjevi izredni izkopavalni in organizatorični 
dejavnosti govori dejstvo, da je za njegovega vodstva dunajska prazgodovinska 
zbirka narasla od 7000 na 53 000 inventariziranih kosov. 

3. Tudi kot strokovni in znanstveni publicist ima Szombathy vodilno mesto 
med strokovnjaki svojega časa, čeprav je bil poudarek njegovega dela na izko-
pavanjih in pridobivanju gradiva, torej v praktičnem znanstvenem delu. Nad 
150 razprav in člankov govori o tem. Na sestankih Antropološkega društva 
je stalno nastopal z referati, poročili in v diskusijah, ki kažejo vseskozi vodil-
nega predstavnika stroke tako v prazgodovinski antropologiji kot arheologiji. 
Skladno s svojim pozitivističnim, naravoslovnim konceptom je posebno po-
zornost posvečal objavam gradiva, ki v ničemer ne zaostajajo za sodobnimi 
zahtevami. Dve taki temeljni objavi zadevata tudi slovensko gradivo, objava 
Idrije ob Bači (MPK 1, 1903) in zakladne najdbe v Skocjanu (MPK 2, 1909). 
Razumljivo je, da mu s takimi strogimi merili nikakor ni uspelo objaviti vseh 
svojih izkopavanj in celotnega gradiva, ki ga je pridobil za svojo zbirko. Tako 
so ostala njegova izkopavanja v veliki meri še do danes nepublicirana in za 
današnjo slovensko generacijo praktično neznana. Zapustil pa je o njih zanes-
ljive in urejene zapiske ter dobre načrte. Prav tako pa je Szombathy z mnogimi 
svojimi krajšimi študijami, referati in objavami posegal neposredno v slovensko 



arheološko problematiko in tako postavil tudi temelje naše slovenske prazgodo-
vinske vede. 

Čeprav smo navajali predvsem Szombathyjevo delo v Sloveniji, lahko v 
končni oceni zaključimo, da je bil Szombathy vodilni predstavnik svojega časa 
v tedaj se porajajoči prazgodovinski disciplini. Pripada prvi generaciji prahi-
storikov, ki so izšli iz naravoslovnih ved in ima vse odlike te prve generacije, 
ki je po svoji metodi pozitivistična in ki se je z vso začetno vnemo vrgla na 
pridobivanje gradiva. Zaradi svoje naravoslovne in tehnične izobrazbe je 
Szombathy posvetil dokumentaciji gradiva, njegovi ureditvi in klasifikaciji vso 
pozornost. Tako so bile ustvarjene zbirke dragocenega gradiva, ki so še danes 
temelj našega vedenja. Največja Szombathyjeva moč je v praktičnem organiza-
toričnem in izkopavalnem delu. Na tem področju je opravil resnično pionirsko 
delo. S tem pa stoji hkrati v močnem, plodnem nasprotju s svojim velikim 
sodobnikom M. Hoernesom, ki je izšel iz filološko-zgodovinske šole in ki je 
šele dokončno iztrgal prazgodovinsko vedo iz rok naravoslovcev in jo vključil 
med humanistične vede. Kot prvi profesor prazgodovinske arheologije v Srednji 
Evropi je Hoernes sintetično strnil rezultate mlade vede, jih dvignil iz bolj ali 
manj naravoslovnih klasifikacij v duhovno izkustvo in zgodovino. Tako sloni 
še danes naše poznanje slovenske prazgodovinske arheologije v veliki meri na 
gradivu, ki ga je odkril in pridobil Szombathy, opredeljujemo ga pa s pojmi, 
ki jih je utemeljil Hoernes. 

Za našo slovensko prazgodovinsko vedo pa je bil organizatorično-praktični 
talent Szombathyja tudi usoden. Nedvomno se ima Naravoslovni muzej na 
Dunaju temu Szombathyjevemu talentu zahvaliti za ogromno količino izkopanin 
in Slovenije, Narodni muzej v Ljubljani pa nasprotno za izgubo dragocenega 
gradiva. Čeprav danes še težko dajemo dokončno sodbo, se mi zdi, da Szom-
bathyja za to izgubo ne moremo dolžiti osebno. Objektivna premoč tedanjega 
dunajskega središča tako v denarnih sredstvih kot v znanstvenem potencialu 
in konceptu je že sama na sebi odločila v korist Dunaja. Szombathy je bil le 
odličen režiser te premoči. Dežman je še lahko bil, tako po svoji organizatorični 
kot znanstveni moči, uspešna protiutež Dunaju, njegov naslednik Mullner pa 
tega ni več zmogel niti organizatorično niti znanstveno. 

Lit.: Blacha-Jungwirth-Kromer, Geschichte der Anthropologischen und der Pra-
historischen Abteilung des Naturhistorischen Museums, Wien. Ann. Naturhistor. Mus. 
Wien 69, 1966, 451 ss. Naturhistorisches Museum in Wien (1958). 
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VARSTVO KULTURNIH SPOMENIKOV DRUGOD 
PROTECTION DES MONUMENTS CULTURELS DANS LE MONDE 

PREUČEVANJE SLIK Z RENTGENSKIMI ŽARKI V SZ 

VIKTOR POVŠE 

V sestavku Restavriranje oljnih slik v SZ, ki je bil objavljen v lanski šte-
vilki Spomeniškega varstva, smo se pobliže seznanili s temeljnimi načeli teh-
nične restavracije. Na obravnavani sliki smo torej utrdili barvno plast, jo dubli-
rali in jo tudi že napeli na nov podokvir. 

Preden začnemo z nadaljnjimi tehničnimi posegi na naši sliki, kot so rege-
neriranje in snemanje avtorskega ali sekundarnega laka, snemanje preslikav itd., 
je treba sliko najprej znanstveno preučiti. V sodobni restavraciji je na voljo 
že veliko tehničnih pripomočkov. Restavratorji uporabljajo rentgenske, ultra-
violetne in infra rdeče žarke, binokularni mikroskop in kemijo. 

V tem sestavku se bomo seznanili, kako učinkovito pomoč nam lahko nudijo 
rentgenski žarki, če jih znamo pravilno uporabiti in brati njihove registracije. 

V našem republiškem zavodu za spomeniško varstvo na žalost še ni na voljo 
prepotrebnega rentgenskega aparata. Če pa pogledamo malo v zamejstvo, vi-
dimo, da ima že vsak malo večji restavratorski atelje med drugim tudi prime-
ren rentgenski aparat. V skrajni sili se moramo pač zatekati po pomoč k raznim 
zdravstvenim ustanovam, da tako na primitiven način pridemo vsaj do pri-
bližnih odgovorov, ki so nam v nekaterih primerih neobhodno potrebni. 

Ce že ne bo ta članek restavratorjem v neposredno pomoč, naj bo vsaj infor-
macija, kako vsestransko uporabljajo lastnosti rentgenskih žarkov restavratorji 
v SZ. 

Rentgenske ali x-žarke je 1895 odkril Wilhelm Conrad Rontgen. Prvi sta 
jih uporabili tehnika in medicina. Za znanstveno proučevanje slik pa so začeli 
uporabljati rentgenske žarke v prvi četrtini 20. stol. 

Rentgenski žarki nastanejo v tako imenovani rentgenski cevi in so rezul-
tat visoke električne napetosti med katodo in anodo, ki doseže 100 000 in več 
voltov. Po teoriji o valovanju svetlobe predstavljajo elektromagnetno valovanje 
z valovno dolžino 725 — 0,1 A° (A° = 10'8 cm). In prav glede na njihovo valovno 
dolžino delimo rentgenske žarke v trde, srednje in mehke. Njihovo valovno 
dolžino pogaja električna napetost. Nas zanimajo le tako imenovani mehki 
rentgenski žarki, ki nastajajo pri napetosti 15—35 KV. Srednji rentgenski žarki 
do 100 KV se uporabljajo v medicini, trdi pa nastajajo pri več ko 100 KV in jih 



uporablja tehnika za proučevanje raznih kovinskih členov pri izredno obre-
menjenih konstrukcijah. 

Rentgenski žarki prodirajo bolj ali manj skozi vse materiale. Največjo pre-
bojno moč imajo trdi žarki, ki nastajajo pri najvišji možni kilovoltaži in imajo 
najkrajšo valovno dolžino. Za preučevanje barvnih plasti so prikladni le mehki 
žarki, ki na poti skozi sliko do filma reagirajo že na najmanjše zapreke. 

Rentgenski žarki med drugim eksponirajo film, nekatere snovi pa pod 
njihovim vplivom fluorescirajo. Druge lastnosti rentgenskih žarkov nas v tej 
zvezi ne zanimajo, ker bomo sliko le rentgenoskopirali in rentgensko fotogra-
firali. 

Različni materiali rentgenske žarke različno prepuščajo oz. zadržujejo. Pre-
pustnost in upornost materiala ali prvine je odvisna od gostote materiala oz. 
od atomske teže elementa. Vemo, da sestavljajo sliko različni organski in anor-
ganski materiali. Za nas je v tem primeru najvažnejša barvna plast, ki jo v ve-
zivu sestavljajo organski in anorganski pigmenti v tanjših ali pastoznejših 
nanosih. Ko se prebija snop rentgenskih žarkov proti filmu, mnogi od teh filma 
ne dosežejo, ali pa ga dosežejo že oslabljeni — razredčeni. 

Najuspešneje se upira rentgenskim žarkom svinčeno bela, za njo pa cinkova 
barva, sledijo razni kovinski oksidi, medtem ko organski pigmenti ne nudijo 
sploh nobenega odpora. Iz tega sledi, da bo film najmanj eksponiran na mestih 
z belimi nanosi in tam, kjer je barvam dodana bela. Druga mesta bodo bolj 
eksponirana. Drugače bi lahko rekli tudi, da odtenek barve za rentgenske žarke 
ne igra nobene vloge. Vendar temne, posebno še črne barve prepuščajo rentgen-
ske žarke skoraj brez odpora, ker so to razne zemlje in organski pigmenti, 
medtem ko jih svetlejše, posebno pa še bele barve prepuščajo manj oz. zelo malo. 
Zato je naša rentgenska slika po temnih in svetlih mestih zelo podobna običajni 
črno-beli fotografiji tega dela slike. Tako dobimo eksponiran film, ki je že tudi 
pozitiv. Ce hočemo iz tega dobiti črno-belo fotografijo, moramo iz pozitiva na-
rediti negativ in šele iz njega nato črno-belo fotografijo. 

Vseh slik, ki jih restavriramo, ne slikamo rentgensko. Za ta poseg se odlo-
čimo samo tedaj, kadar imamo opravka s kakšno dragocenejšo sliko, pri kateri 
smo v dvomih glede njene originalnosti, preslikav, restavratorskih posegov ali 
pa, če se hočemo prepričati, kako je avtor sliko gradil: ali je morda med delom 
spreminjal njegovo prvotno zasnovo. Rentgensko bomo fotografirali tudi tista 
mesta na sliki, za katera vemo, da so retuširana, kar so nam pomagali odkriti 
filtrirani ultra violetni žarki. Rentgenski posnetek nam zanesljivo pokaže, kje 
so eventualne plombe, ali segajo morda preko roba poškodbe na original. Ravno 
tako pa pokaže tudi, ali segajo retuše preko plomb ali celo preko dela vstavlje-
nega platna na original. Rentgenska slika nam odkrije tudi originalno silko, če 
je ta v celoti preslikana. Poleg tega nam posreduje še celo vrsto drugih podat-
kov, s katerimi se bomo še srečali. 

Med drugim nam rentgen pomaga odkrivati tudi falsifikate in razkrinkati 
razne prekupčevalce, če neko dragoceno sliko namenoma preslikajo, da bi tako 
original pretihotapili čez mejo. 

Sliko lahko tudi rentgenoskopiramo. To izvedemo tako, da postavimo 
sliko med rentgensko cev in fluorescenčni zaslon, ki nam omogoča direktno 
proučevanje. Ta poseg nam ne daje najboljših rezultatov. Film zabeleži dokaj 
točno vse drobne podatke, ki jih fluorescenčni zaslon niti ne zazna. Razen tega 



se tudi ne moremo zapomniti vseh detaljev, ki smo jih opazili na zaslonu in 
zato si z rentgenoskopijo ne moremo veliko pomagati, medtem ko nam je rent-
genska fotografija lahko vedno pri roki kot kažipot in pomoč pri restavriranju 
ali pa nam in umetnostnim zgodovinarjem služi kot trajen dokument pri prouče-
vanju originala. 

Oprema rentgenskega kabineta in tehnika slikanja 

Za naš namen se lahko poslužimo tudi diagnostičnega aparata, če odgovarja 
naslednjim pogojem: da lahko spustimo napetost toka do 15 KV, da stopnje za 
zviševanje napetosti niso večje od 5 KV in da ima še regulator za čas ekspozicije 
in jakost toka v m A. Za rentgensko fotografiranje slik nam ni potreben klasičnn 
medicinski stativ za rentgensko cev. V Ermitažu, kakor tudi v Centralnih ate-
ljejih v Moskvi imajo namreč rentgensko cev fiksirano na nizkem stojalcu pod 
nekakšno mizo, ki je visoka 90 cm, njena vrhnja ploskev pa se da poljubno 
povečati ali zmanjšati, kakor pač zahteva format slike. Vertikalno nad rentgen-
sko cevjo je v mizi izrezano okence 40 X 40 cm. Izpod stropa visi majhna 
svinčena utež, in sicer tako, da kaže točno sredino tega okenca. Ta nam pomaga, 
da se laže orientiramo, ko polagamo pred slikanjem film na zaželeno mesto 
na sliki. 

Sliko položimo na to mizo z licem navzgor in vsa mesta, ki jih hočemo 
fotografirati, prekrijemo s prozornimi filmi ali s kosi papirja v velikosti, v ka-
teri imamo namen slikati, vendar ne večje od 30 X 40 cm. Na del slike, ki ga 
bomo najprej fotografirai, damo neeksponiran foto film, zavit v črn papir, ki 
ga nato prekrijemo s tanko svinčeno gumo, da bi se tako film bolj prilegal 
barvni plasti slike. Kasete običajno ne uporabljamo, ker je pretežka. Razume se, 
da je treba najprej napraviti še poskusni posnetek, za katerega zadostuje že 
manjši košček filma. Ko se tako prepričamo, da so elementi pravilno zastavljeni, 
napravimo prvi posnetek. Nato sliko premaknemo in slikamo naprej, že prej 
določeno mesto. Ko opravimo s slikanjem, razvijemo eksponirane filme vse 
hkrati v predhodno preizkušenem razvijalcu. 

Pa si poglejmo, kaj nam mora biti znano pri rentgenskem slikanju: 
1. distanca med rentgensko cevjo in filmom, 
2. jakost toka v mA, 
3. propustnost objekta za rentgenske žarke, 
4. občutljivost filma, 
5. čas ekspozicije, 
6. napetost v KV. 

Z ozirom na fiksirano rentgensko cev na tleh in mizo, ki je pripravljena 
nalašč za to slikanje, je distanca med rentgensko cevjo in filmom tako rekoč 
vedno enaka. Aparat običajno uredimo tudi na stalno jakost toka, npr. 20 m A. 
Propustnost oljnih slik na platnu je za vse slike več ali manj enaka. Večje raz-
like so samo takrat, če je za podsnovo uporabljena svinčeno bela barva. Ob-
čutljivost filma je razvidna že iz tovarniških oznak na zavoju. Čas ekspozicije 
in napetost toka sta torej najbolj spreminjajoča se faktorja. V Ermitažu se 
rentgenolog poslužuje naslednjih elementov: 



1. distanca . . 
2. jakost toka . 
3. napetost toka 
4. čas ekspozicije 

60 cm 
20 mA 
30 KV 
15 sek. 

Za ilustracijo bom navedel še elemente, ki se jih poslužuje rentgenolog v 
Centralnih ateljejih v Moskvi: 

Sedaj pa primerjajmo podatke leningrajskega in moskovskega rentgeno-
loga. Glavna in odločujoča razlika že na prvi pogled je v napetosti toka in 
v času ekspozicij. Rezultat je dober pri prvih in drugih podatkih, vendar je 
fotografija v prvem primeru nekoliko ostrejša, saj so bili tu uporabljeni znatno 
trši rentgenski žarki. V drugem primeru je fotografija sicer manj kontrastna, 
so pa registrirani vsi tonski prehodi. 

Slik na metalni plošči pa praktično ne moremo rentgensko slikati, ker bi 
že za zelo tanek, list kovine rabili zelo trde rentgenske žarke, pri tem pa slike 
na filmu sploh ne bi registrirali, ker barvna plast tako trdih rentgenskih žarkov 
sploh ne bi zadrževala. 

Karton in papir rentgenske žarke zelo dobro propuščata. Rentgenski posne-
tek slike na takem temeljniku se bistveno razlikuje od rentgenskega posnetka 
slike na platnu. Tu namreč pogrešamo tisto značilno mrežo, oziroma vidno 
strukturo platna, ki je pri rentgenskih posnetkih slik na platnu vedno prisotna, 
razen če barvna plast ni bila prenešena na platno s kartona ali s papirja. Samo 
platno ne nudi rentgenskim žarkom nikake upornosti. Mrežo oziroma niti platna 
vidimo le zato, ker je v poljih med nitmi podsnova, ki rentgenske žarke zadr-
žuje, medtem ko tvori nit za rentgenske žarke tako rekoč prazno mesto. Tako 
dobimo na rentgenskem posnetku v podsnovi vidno strukturo platna. 

V Centralnih ateljejih v Moskvi imajo za rentgensko slikanje slik na kar-
tonu naslednje elemente: 

Sicer so včasih potrebna tudi odstopanja od teh podatkov, kar pa zopet 
zavisi od debeline barvne plasti, zlasti pa od podsnove. 

Sedaj si lahko še pogledamo, kako je z rentgenskim slikanjem slik na lese-
nih temeljnikih. O samem restavriranju slik na lesu, posebno ikon bomo govo-
rili kaj več morda kdaj drugič. 

Les kot temeljnik neke slike razmeroma dobro propušča rentgenske žarke. 
Vendar je propustnost teh žarkov v neki meri odvisna tudi od vrste in debeline 
lesa. Les daje na rentgenskem posnetku karakterno risbo svoje strukture. Včasih 
je ta tako razločna, da je mogoče celo določiti vrsto lesa. Rentgenski posnetek 
lesenega temeljnika nam lepo pokaže stike posameznih desk, razne morebitne 

1. distanca . . 
2. jakost toka . 
3. napetost toka 
4. čas ekspozicije 

60 cm 
4 mA 
18—20 K V 
2 minuti 

1. distanca . . 
2. jakost toka . 
3. napetost toka 
4. čas ekspozicije 

80 cm 
4 mA 
10—15 K V 
15 sek. 



vstavke, sledi črvoj edine, razpoke in druge podatke, ki so sicer skriti našim 
očem. Na posnetku so dobro vidne tudi razne vezi in parketaža. 

Podsnove so z ozirom na propustnost rentgenskih žarkov že po svojem se-
stavu in debelini zelo različne. Podsnove iz sadre, krede ali gline so za rentgen-
ske žarke zelo propustne, podsnove iz svinčenega ali cinkovega belila pa rent-
genske žarke zelo zadržujejo. Včasih je podsnova neke slike tako zelo nasičena 
s svinčeno barvo, da je za mehke rentgenske žarke nepropustna, zato rentgen-
ske slike barvne plasti sploh ne morejo doseči. Ce bi v tem primeru uporabili 
trde žarke, bi ti tako podsnovo sicer prebili, vendar barvne plasti ne bi registri-
rali na filmu. 

S pomočjo rentgenskih žarkov pridemo še do mnogih drugih podatkov o 
podsnovi, ki so sicer našim očem skriti pod barvno plastjo in pod retušami. Ugo-
tovimo lahko celo, ali je nanešen grund na gladko ali na hrapavo osnovo. Vidne 
so tudi razne poškodbe podsnove, kot so razpoke ali nove plombe. Plombirana 
mesta so vedno vidna in se ločijo od podlage kot svetlejše ali temnejše lise glede 
na material, iz katerega so plombe narejene. Včasih zasledimo na rentgenskem 
posnetku svetlejše in temnejše lise od ostale površine. To je neizpodbiten dokaz, 
da je bila slika že dvakrat restavrirana. Kar pa se tiče krakelir, so te običajno 
temne, ker na teh mestih rentgenski žarki brez ovire pridejo do filma. Zgodi 
se tudi, da rentgenski posnetek poleg črnih pokaže tudi bele krakelire. Do tega 
pride samo tedaj, če je bila originalna slika preslikana, in to tako, da je avtor 
preslikave original najprej prekril s svinčeno ali s cinkovo barvo, katera je 
zapolnila razpoke- Črne krakelire so v tem slučaju mlajše, ker nastopajo isto-
časno v preslikavi in originalu. 

Sedaj si oglejmo še elemente za rentgensko slikanje slik na lesu. Za primer 
vzemimo temeljnik z debelino 2 cm. V Ermitažu so elementi naslednji: 

1. distanca 60 cm 
2. jakost toka 20 mA 
3. napetost toka 35 KV 
4. čas ekspozicije 20 sek. 

Podatki v Centralnih ateljejih pa so: 
1. distanca 80 cm 
2. jakost toka 10 mA 
3. napetost toka 30 KV 
4. čas ekspozicije 30 sek. 

Kolikor mi je znano, so pri nas diagnostični rentgenski aparati urejeni 
za rentgeniziranje pri višjih napetostih, običajno od 50 KV dalje. Vsaj v Celju 
nisem našel rentgenskega aparata niti v bolnici niti v zdravstvenem domu, ki 
bi omogočal slikanje z nižjo kilovoltažo. 
pota, zaradi želje po arheološkem gradivu in zaradi antagonizma z Deželnim 

V preteklem letu sem namreč restavriral Plajnerjev oltar iz petrovške 
cerkve. To so bile štiri manjše slike in predela, vse slikane na lesu v tempera 
tehniki. Vse so bile preslikane. Preden sem se odločil za snemanje preslikav, sem 
po opravljeni tehnični restavraciji tudi rentgensko fotografiral. Slikanje sta sicer 
izvedla višji rentgenski tehnik Andrej Vogelsang in nejgova sodelavka Jožica 



Hrašovec v Zdravstvenem domu v Celju. Povedala sta, da dotlej sploh nista 
vedela za možnost takega slikanja. Rentgenski apart je delal pri najnižji nape-
tosti 50 KV. Za poskus smo vzeli kos filma, ga zavili v črn papir in izbrali na-
slednje elemente: 

Pri prvem poskusu je bil film nekoliko preveč eksponiran. Ne smemo 
namreč pozabiti, da so rentgenski žarki pri 50 KV že prilično trdi z veliko pro-
bojno močjo. Pri drugem poskusu smo dali probni košček filma v aluminijasto 
kaseto, iz katere smo odstranili fluorescenčni foliji. Tokrat je bil posnetek 
popolnoma zadovoljiv. Stena aluminijaste kasete je do neke mere oslabila snop 
rentgenskih žarkov, in tako smo dobili dokaj dobre posnetke, čeprav nismo 
imeli zato idealnih pogojev. Na fotografijah si lahko ogledamo, kaj in zakaj 
smo rentgensko slikali. Vzemimo za primer eno od slik omenjenega oltarja. 
Na fotografiji 1 vidimo sliko Obrezovanja med restavriranjem. Na sredi je 
lepo vidna zaplata še ne snetega firneža. Če upoštevamo, da je bil oltar slikan 
1605. leta, je bila glede na to starost barvna plast odločno preveč zdrava. Pred-
vsem sta me motili arhitektura in nebo, vidno pod masivnim obokom. Rent-
genski posnetek si. 2 nam lepo pojasnjuje vso situacijo. Na desnem delu po-
snetka, kjer je naslikano nebo, vidimo svetlejšo površino, ki izstopa kot polo-
žena zaplata. Zelo pazljivo oko lahko zasledi na istem delu slike celo vrsto 
lokov, kar jasno dokazuje, da so to arhitekturni elementi. Na vsej površini 
dvomljive arhitekture vidimo drobne krakelire, medtem ko jih na prvi črno-
beli fotografiji ne opazimo. Na rentgenskem posnetku lahko tudi na tem delu 
sledimo nekoliko manj vidnim lokom, kar zopet dokazuje, da je spodaj dru-
gačna arhitektura. Naslednja oporna točka je v spodnjem levem delu rentgen-
skega posnetka, kjer je še vidno teme Jezuščkove glavice, nad njim pa sij, na 
si. 1 pa je viden le krogec, površina okoli glavice pa je naslikana v istem tonu 
kot ostalo polje. Tako smo torej prišli do neizpodbitnega dokaza, da sta nebo 
in arhitektura na si. 1 sekundarni. V taki situaciji se je treba še s sondami pre-
pričati, kako je ohranjena originalna plast. Isto sliko sem dal rentgensko foto-
grafirati še na dveh drugih mestih; po pazljivem snemanju preslikav sem prišel 
do zadovoljivega rezultata, kar je vidno na si. 3, ki se od prvega posnetka 
vsestransko razlikuje. 

Rentgensko slikanje umetnin je z neprimernimi diagnostičnimi aparati 
zelo otežkočeno in ne da vedno zadovoljivih rezultatov. Poleg tega so težave 
tudi v tem, da nam ti aparati niso vedno na voljo. Rentgenolog-diagnostik 
navsezadnje niti ne zna razbrati rentgenske slike neke umetnine, ker ne ve, 
kaj je za restavratorja važno na posnetku. Lahko je sicer zadovoljen s posnet-
kom, vendar ostane pri tem popolnoma neprizadet. To delo zahteva najprej pri-
merno opremo, razen tega pa še posebej izurjenega rentgenologa, ki dobro 
pozna slikarsko tehnologijo in samo restavriranje. Pri nas je na žalost resta-
vrator navezan v glavnem sam nase in na svoje bolj ali manj široko znanje. 

V ostalih jugoslovanskih republikah so v tem pogledu veliko na boljšem 
kot mi. Ateljeje oziroma laboratorije imajo veliko bolje opremljene, za resta-
vratorje pa ne bi rekel, da so strokovno sposobnejši od slovenskih. 

1. distanca . . 
2. jakost toka . 
3. napetost toka 
4. čas ekspozicije 

20 mA 
50 KV 
2 sek. 

1 m 



Rentgensko fotografiranje slik z dvojnim licem 

Velikokrat se primeri, da pride v restavratorjeve roke tudi slika — bodisi 
na platnu ali na lesu —, ki je slikana na obeh straneh. 

Že utrjevanje barvne plasti, sploh pa zamenjava dotrajanega temeljnika, 
če je slika na platnu, zahteva povsem drugačne posege, kot pa običajna obrav-
nava slike, kjer imamo pri utrjevanju barvne plasti tudi popolnoma prost do-
stop s hrbtne strani. Uspešno in pravilno tehnično restavracijo na taki sliki 
izvede lahko samo zelo izurjen in spreten restavrator. 

Zamislimo si, da imamo tudi mi opravka z dragoceno sliko z dvojnim licem. 
Tehnično restavracijo smo sicer zadovoljivo izvedli. Sedaj pa nastane radoved-
nost, kaj vse je skrito našim očem na eni ali drugi strani slike. Nič lažjega, bi 
kdo mislil, saj so nam postopki rentgenskega slikanja že popolnoma znani. 
Sliko bi mi torej rentgensko slikali kot vse ostale, pa bomo videli, kaj skriva. 
Premislimo malo, saj vendar ne moremo vsega sprejeti nekritično in za vse 
veljavno. Zaenkrat vemo to, da dobimo pri rentgenskem fotografiranju neke 
slike na film vsoto vsega, kar se v slikanem predmetu nahaja: mrežo platna 
ali strukturo lesa, razpoke, krakelire — bele in črne in lahko še krakelire 
nedoločnega karakterja, ki so običajno umetno narejene. Vidimo tudi projekcijo 
barvne plasti z gradnjo in linijami. Že če je slika enkrat preslikana, pride na 
filmu do, lahko rečemo, nečitljive zmešnjave, in le vešče oko je sposobno pra-
vilno razbrati, kar je film registriral. 

M. Plainer: krilo petrovškega oltarja (del) pred restavracijo in po njej. — Foto V. Berk 
M. Plainer: un cote de l'autel de Petrovče (detail) avant la restauration et apres. — Photo 
V. Berk 



Zamislimo si, kakšen kaos bi nastal, če bi imeli opravka s sliko, ki ima 
dvojno originalno lice. Ali sta res originalni? Prav to vprašanje nas muči in 
razburja našo radovednost. 

S tem problemom so se ubadali rentgenologi, restavratorji in umetnostni 
zgodovinarji že kmalu po začetku proučevanja barvne plasti s pomočjo rent-
genskih žarkov. Pionirsko delo v tem pogledu je opravil K. Majer, ki je že 
1914. 1. rentgensko slikal »dvolične« slike. To je izvedel tako, da je elemente 
slikanja prilagodil maksimalnemu času ekspozicije. Ko je tako sliko in film 
izpostavil sevanju, je imel dovolj časa, da je v teku ekspozicije premaknil isto-
časno sliko in film. Sedaj si pa zamislimo, kaj se je pri tem dogajalo in kakšen 
je bil končen rezultat. Ko smo rentgensko fotografirali sliko v mirovanju, so 
bile vse linije, krakelire itd. na filmu jasne, ostre, nerazmazane. Pri Majerjevem 
premikanju pa so na sliko padali rentgenski žarki pod raznimi koti, ki so se 
spreminjali v vsem trajanju ekspozicije. Za lažjo predstavo vzemimo npr. 2 cm 
debelo desko, ki ima na vsaki strani podsnovo, le slik še ni na njej. Na eno stran 
narišemo nato krog s premerom 4 cm, na drugo pa kvadrat s stranico 4 cm, in 
to tako, da lika sovpadata. Rišemo s svinčeno belo barvo, da bodo rentgenski 
žarki like laže registrirali. Če sedaj to slikamo z običajno statično rentgensko 
metodo, bomo dobili na filmu dva jasno zarisana lika — krog in kvadrat —, 
ne da bi vedeli, kateri od obeh likov, se nahaja na zgornji in kateri na spodnji 
strani deske. Videti je torej, kot da sta oba lika na isti strani temeljnika. Pri 
ponovnem slikanju izpeljemo operacijo tako, kot je to naredil Majer. In rezultat? 
Na filmu bomo dobili popolnoma jasen posnetek tistega lika, ki se je med 
ekspozicijo tesno prilegal filmu. Okoli njega pa bo cel sistem zabrisanih linij 
oziroma krožnic, ki so tako nejasne, da tvorijo nekako meglico ali nedoločno 
razmazano ploskev. Prav isto se bo zgodilo, če tako fotografiramo našo sliko. 
Ena stran bo jasna z vsemi detajli, druga pa bo le slutena in pri čitanju rent-
genskega posnetka ene od plasti druga ne bo motila. Tako lahko ugotovimo vse 
kar smo ugotovili pri rentgenskem slikanju slik z enojnim licem. 

Detajl Plainerjevega 
oltarja pred 
restavracijo.— 
Foto F. Kokalj 
Dčtail de 1'autel 
de Plainer avant sa 
restauratiom — 
Photo F. Kokalj 



Ta postopek je poenostavil Oll Olsson. Njegova izpopolnitev je samo v tem, 
da med ekspozicijo ni premikal eksponata s filmom, ampak je le dvigal oziroma 
spuščal rentgensko cev, in s tem dosegel isto kot Majer. Ta posnetek je boljši, 
ker je vsak posnetek zanesljivo dober. 

Rentgenostereografija slik 

Do sedaj smo se seznanili že z nekaterimi svojstvi in z uporabo rentgenskih 
žarkov za proučevanje slik. Zahima nas še prostorninski pogled v material. 
Rentgenologi se niso zadovoljili samo s pogledom skozi materijo. Velikokrat 
je treba namreč tudi določiti, v kaki globini materije se nahaja neka za nas 
pomembna točka, delček neke druge materije ali okvara. Pri večjih kubusih ali 
pri slikanju človeškega telesa so to rešili enostavno tako, da so slikali človeka 
najprej s tilne ali čelne strani, nato pa še z boka, se pravi, naredili so dva 
posnetka pod kotom 90°. L. 1934 so iznašli metodo tako imenovanega poslojnega 
slikanja — tomografijo. Ta metoda je prišla v poštev samo za slikanje teles z 
debelino več kot 2 cm. Jasno je, da niti ta niti prejšnja metoda nista bili spre-
jemljivi za prostorninško proučevanje slik od barvne plasti preko podsnove do 
temeljnika. To je bilo omogočeno šele z rentgenostereoskopijo. 

Že sama beseda »stereo« pomeni prostornost. Vzemimo za primer človekovo 
gledanje. Človek gleda z dvema očesoma v obdajajoči ga prostor in tako zaznava 
njegovo globino, posamezne predmete in njihovo razporeditev v prostoru. Pri 
tem vsako oko posebej dojema predmete pod drugim kotom. Zaradi tega nastane 
v vsakem očesu drugačna slika, ki se po še nepopolnoma pojasnjenih psihofi-
zičnih procesih v človeških možganih združita v eno samo sliko. Človekova spo-
sobnost gledanja je torej pogojena od optično fizioloških lastnosti njegovih oči. 
Vzemimo za primer dve kroglici in ju postavimo na mizo v očesni ravnini. Prva 
naj bo oddaljena 50, druga pa 60 cm, se pravi, da sta med seboj oddaljeni 10 cm. 
Prvo kroglico gledamo pod drugačnim kotom kot drugo, drugi kot je ostrejši od 
prvega. In prav z ozirom na različnost kotov, ki so med objekti našega gledanja 
in med obema očesoma, gledamo na skupino predmetov prostorno. Poglejmo 
npr. na naši kroglici najprej z enim očesom, in to tako, da dobimo drugo kroglico 
za prvo. Vidimo eno samo kroglico. Ko pa pogledamo z obema očesoma, vidimo 
hkrati obe. Če bi sedaj ti dve kroglici oddaljevali od naših oči, bi se razlika med 
kotoma našega gledanja na prvo in drugo kroglico zmanjševala, dokler ne bi 
postala tako majhna, da je naše oči ne bi zaznale več; zdelo bi se nam, da sta 
obe enako oddaljeni. S pomočjo optičnih naprav lahko zopet zaznamo za proste 
oči že zgubljeno globinsko distanco. To pa zato, ker smo posredno povečali 
medsebojno razdaljo naših oči. Z raznimi binokularnimi stereo cevmi lahko 
povečamo to razdaljo tudi do nekaj metrov in tako dosežemo velik stereoefekt. 

Pa poglejmo, kako lahko to dosežemo s fotografiranjem. Vemo torej, da na-
vaden fotoaparat z enim objektivom beleži dvodimenzionalno, tako kot bi gle-
dali z enim očesom. Poznamo tudi aparate z dvema objektivoma; ti zabeležijo 
vidno polje istočasno ločeno na dveh koščkih filma. Iz teh napravljeni fotografiji 
sta vsaka zase čisto navadna dvodimenzionalna fotografija. Razlika med njima 
je tako majhna, da jo oko komaj zazna. Če pa taki fotografiji gledamo istočasno 
s pomočjo stereoskopa, bomo videli eno samo sliko — trodimenzionalno. 

Stereoefekt lahko dosežemo in močno potenciramo tudi s tem, da slikamo 
globoko pokrajino z enim aparatom, in to isti kader dvakrat z raznih mest. Čim 



bolj bomo razdaljo med mesti fotografiranja povečali, tem večji stereoefekt 
bomo dosegli. Poglejmo še, kako bi dosegli le-tega pri slikanju drobnih pred-
metov z minimalnimi globinskimi distancami, npr. od 2 cm—1 mm. Zamislimo 
si, da sta druga za drugo zapičeni v mizo pred nami dve enaki zelo drobni igli. 
Če bi hoteli ti dve igli fotografirati na razdalji npr. 60 cm, bi morali razdaljo 
zelo spreminjati. Cim večja bi bila ta razdalja, tem večji stereoefekt bi dosegli. 
Do istega rezultata bi prišli tudi, če bi bil naš fotoaparat fiksiran, in bi mizo 
za določen kot zasukali okoli vertikalne osi. 

Ta spoznanja so v Ermitažu uporabili tudi za stereorentgenografijo slik. 
Poslužili so se iste rentgenske cevi in iste mize, le z razliko, da se je v tem pri-
meru dalo poljubno spreminjati naklonski kot mizine ploskve okoli horizontalne 
osi. S tem je spreminjala naklonski kot tudi slika s filmom vred. Tako so potem 
eksponirali film najprej pod enim kotom, nakar so mizino ploskev nagnili za 
popolnoma enak kot na drugo stran, zamenjali eksponirani film z novim, ga 
postavili točno na isto mesto, kot je bil prejšnji. Pri tem slikanju pa je treba 
paziti na več stvari hkrati. Distanca in naklonska kota pri slikanju morajo biti 
enaki. Čim večja bosta naklonska kota, večji bo stereoefekt. Važno je tudi, da 
sta oba filma popolnoma enako eksponirana in pozneje oba istočasno in, kolikor 
je mogoče, enako razvita. Filma nato hkrati razrežemo v koščke 6 X 6 cm, jih 
oštevilčimo ter v parih opazujemo s pomočjo stereoskopa. Lahko pa iz teh 
filmov naredimo preko negativov fotografije, ki jih tudi razrežemo in po parih 
gledamo. 

Ta metoda ima velik minus prav zato, ker je mogoče opazovati posamezne 
dele slik le s pomočjo stereoskopa, in še to v razmeroma majhnih površinah. 
Druga slaba stran je v tem, da takih slik ne moremo uporabiti pri predavanjih. 

Vendar pa je rentgenostereografija slik in drugih tankih predmetov tako 
zelo pomembna, da se v SZ kljub pomanjkljivostim že precej uporablja. Ta 
metoda pride posebno v poštev, kadar hočemo neko sliko poslojno proučiti. 
Rentgenostereografija nam pokaže še preslikave na tistih posameznih mestih 
neke slike, kjer ultravioletni žarki zaradi debelega sloja tako odpovedo. 

Cesto so preslikane ikone. Ta postopek nam omogoči določiti, kolikokrat 
je preslikana in kako so posamezne plasti ohranjene oziroma poškodovane. Ti 
podatki so važni za restavratorje pred odločitvijo za snemanje posameznih 
barvnih plasti. Ta način fotografiranja nam pomaga tudi pri odkrivanju fal-
sifikatov. 

Na žalost se moramo sprijazniti z dejstvom, da tudi ta metoda proučevanja 
slik pri nas še ni uporabljena. Sicer pa ne predstavlja kake posebne težave. 
Potrebna je le odgovarjajoča aparatura in spreten rentgenolog. 

Prihodnjič bomo proučili našo sliko še s pomočjo utravioletnih in infra 
rdečih žarkov in šele nato bomo nadaljevali s tehničnimi operacijami, kot so: 
regeneracija in snemanje starega laka, snemanje preslikav itd. 
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Babja jama pri Gorjušah nad Dobom 
(Domžale). Ob pregledu podzemeljskih 
jam na gričevnatem apneniškem svetu 
med Domžalami in Moravčami je priteg-
nila s svojo lego in izoblikovanostjo vho-
da vso pozornost Babja jama (340 m 
n. m.) pri vasi Gorjuše nad Dobom. Mož-
nost, da je jama že v ledeni dobi rabila 
človeku za zatočišče, je potrdila poskusna 
sonda (2,5 X 1 m), izkopana v maju od 
članov domžalskega jamarskega kluba 
pod vodstvom dr. Fr. Osoleta. Pod plast-
mi rjavih ilovic z večjim podornim ska-
lovjem je bila 1,60 m temnejša ilovnato 
gruščasta proga z ostanki lesnega oglja 
in razbitimi živalskimi kostmi. Najdbe do 
gl. 1,95 m niso pojenjale. V gl. 1,83 m je 
bil odkrit tudi večji kremenast (zelenkast 
tuf) odbitek, ki izpričuje, da ga je ob-
delal ledenodobni lovec. Tudi analiza v 
jami odkritih živalskih kosti, pripadajočih 
vrstam Castor fiber, Alces alces, Marmota 
marmota in Bos seu Bison, dokazuje 
ostanke lovskega plena pračloveka. Ob-
dobje pleistocena oz. paleolitsko kulturno 
stopnjo novega najdišča še ni mogoče 
presoditi. Vendar ni dvoma, da gre za 
odkritje nove paleolitske postaje na Slo-
venskem. — F. O. 

Županov spodmol pri Sajevčah. Izsled-
ki predhodnih izkopavanj (1965 in 1966) 
ter za izkopavanje in raziskavo še v po-
štev prihajajoči jamski teren so nareko-
vali še 3. nadaljevanje sistematičnega od-
kopa do S. Brodarjeve sonde iz 1952, in 
sicer do globine, ki v celoti zajame spod-
nji mlajšepaleolitski horizont AB. Nada-
ljevati pa je bilo tudi z odkopom mouste-
rienske plasti, dognane že pri prejšnjih 
izkopavanjih. Od 10. 7. do 9. 8. 1967 je 
kopalo 6 študentov pod vodstvom dr. F. 
Osoleta. Potrebni denar je zagotovil Sklad 
Borisa Kidriča v Ljubljani. — Odkopa-
vati smo začeli pri prečnem profilu x = 
+ 11,00 m, kjer smo 1966 nehali kopati 
zgornje plasti. V vsej širini jame je segel 
odkop do prečnega profila x = + 13,00 m 
in le na manjši površini ob d. jamski s.te-
ni do x = + 15,00 m. Na vsej tej površini 
smo kopali najprej le do gl. z = — 2,50 m, 
s čimer pa na vsej širini jame še nismo 
dosegli sp. meja mlajše paleolitske kul-
turne horizonte vsebujoče plasti 2. Bila 
pa je možnost, da so' v neprekopanem sp. 
delu plasti ostanki kulturnega horizonta 
AB, ki je imel zaradi krioturbatnih dislo-
kacij zelo nepravilen potek. Zato smo vso 
površino med x = + 7,00 m do x = 

u t i k r ^ > 

4- 13,00 m načrtno prekopali in preiskali 
še pol metra globlje (od z = — 2,50 m do 
z = — 3,00 m). Odkop najmlajših pleis-to-
censkih plasti v Županovem spodmolu je 
v 3. fazi zajel površino 50 m2, prekopali in 
izvozili smo pribl. 50 m3 jamskih sedi-
mentov. 

Stratigrafija zg. dela profila (do gl. 
z = — 3,00 m) je ostala v primerjavi s 
prejšnjimi profili domala nespremenjena, 
le mlajše sigaste tvorbe v krovnimi so se 
močno pojačile in tudi debelejši kamenin-
ski material se je z večjo oddaljenostjo 
od jamskega vhoda znatno pomnožil. 

Zadnji profil poznopleistocenskih se-
dimentov (x = + 13,00 m) sestavljajo do 
globine z = —3,00 m naslednje plasti: 

la — Drobtinčasta siva siga, omejena 
le na d. polovico profila in najdebelejša 
ob d. steni jame. 

1 — Crn humus z gruščem. Vseboval 
je prazgodovinsko in srednjeveško kera-
miko in precej fragmentov kosti domačih 
ter recentnih lovnih živalih. 

2 — Osnovna komponenta plasti je 
droben grušč z rumenkasto rjavo ilovico. 
Plast preprezajo 3 dokaj nepravilne tem-
ne proge, ki predstavljajo 3 mlajšepaleo-
litske kulturne horizonte: AB na bazi, D 
v sredi in C ob zg. meji plasti. Zlasti ob 
stenah je plast vsebovala več debelejšega 
kameninskega materiala pa tudi manjše 
skale. 

2a — Grušč z drobtinčasto svetlo sigo, 
ki je od d. steni jame zlezla globlje v 
grušč in ga. zlepila v trdo brečo. Globlje 
nismo kopali. 

Z oddaljevanjem od jamskega vhoda 
so postajale arheološke in paleontološke 
najdbe vse redkejše, niso pa popolnoma 
pojenjale do zadnjega odkopanega profila. 
V 3. fazi je bilo skupno odkritih v vseh 
treh poznopaleolitskih horizontih plasti 2 
okoli 120 kamenin artefaktov in odbit-
kov. Večja množina fosilnih kostnih frag-
mentov in posamičnih zob iz teh horizon-
tov, ki v glavnem pripadajo alpskemu 
svizcu in raznim cervidom, je priprav-
ljena za končno paleontološko obdelavo. 
Več vzorcev oglja s kurišč posameznih 
kulturnih horizontov smo predali v an-
trakotomsko analizo <tov. dr. A. Šerclju, 
višjemu znanstvenemu sodelavcu SAZU 
v Ljubljani. 

Nadaljevali pa smo tudi raziskavo 
mousterienskega horizonta, ki je vezan 
na rdečeilovnato plast 6. Zato smo odko-
pali globlje jamske sedimente med x = 
+ 5,00 m in x = + 7,00 m do globine z = 
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— 5,00 m. V tem sektorju je plast vsebo-
vala dva mousterienska artefakta in ne-
kaj skromnih kostnih fragmentov. Vse 
najdbe so bile zgoščene ob meji lanskega 
odkopa (x = + 5,00 m), naprej proti no-
tranjosti jame pa je bila plast popolnoma 
sterilna. Zaradi redkosti najdb in soraz-
merno globokega odkopa smo raziskova-
nje tega kulturnega horizonta do nadalj-
njega Opustili. Kopali pa smo na vsej po-
vršini med x = + 5,00 m in x = + 7,00 m 
do globine z = — 6,60 m in izvrtali z že-
leznim drogom še luknjo do globine z = 
— 7,20 m. Sp. del profila pri x = + 7,00 m 
sestavljajo od zgoraj navzdol naslednje 
plasti. 

3 + 4 — Dve plasti prejšnjih profilov 
zamenja tu enoten droben grušč, zlasti 
ob 1. jamski steni, vmes tudi več večjih 
kamnov in skal, pomešan z rdečkasto 
rjavo ilovico. Blizu dna plasti šibkejša 
temna proga. 

5 — Srednje debel grušč z umazano 
rumenkasto rjavo ilovico. 

6 — Temno rdečkasto rjava ilovica in 
nekaj grušča — mousterienski horizont. 

7 — Rumenkasta drobtinčasta siga z 
nekaj grušča. 

9 — Zelenkasto rumen flišni pesek s 
preperelimi flišnimi splakami. Dna fliš-
nega nanosa nismo dosegli. 

S 3. odkopno fazo smo v glavnem za-
jeli še zadnje fertilne ostanke plasti 2 s 
poznopaleolitskimi horizonti AB, D in C 
in tudi tisti del plasti 6, ki je vseboval 
še skromne sledove kulture neandertalca, 
prvega obiskovalca Županovega spodmola. 
Terenska dela so s tem zaključena. Vse 
zbrano gradivo je v obdelavi z monograf-
sko študijo o najdišču. Najdišče ne zahte-
va posebne konservacije, priporoči j i vo> pa 
bi bilo zavarovanje jame z neposredno 
okolico vred kot naravnega in arheolo-
škega spomenika. — F. O. 

NEOLITIK 

Ajdovska jama pri Nemški vasi. Pri 
obdelavi v Ajdovski jami 1935 izkopanega 
gradiva so se pokazale mnoge nejasnosti 
v zvezi z najdbami iz mlajših plasti. Zato 
smo se odločili prekopati sektor v rovu 
»A« ob 1. strani sonde iz 1935. Raziskali 
smo samo mlajše plasti, starejše pa pu-
stili nedotaknjene. Našli smo debelo kul-
turno plast z zelo bogatim kulturnim se-
dimentom, tako da so nova odkritja pri-
nesla vrsto novih in zanimivih, zlasti pa 
zelo pomembnih rezultatov. — S pojav-
ljanjem posameznih elementov spremlja-
mo tu tudi relativno kronološko strati-
grafijo alpskega izraza lengyelske kultur-
ne skupine, ki so ji že prej pripisali najd-
be iz te jame. Zlasti so pomembni 
kronološki elementi, ki govore o razmerju 
med kulturnim krogom vzhodnoalpskega 
ozemlja in tistim, ki v tem času nastaja 
vzhodno od tod. Poleg kronoloških ugoton 
vitev smo dobili tudi vrsto celih posod 
(prejšnja izkopavanja so dala samo frag-
mente in je bilo možno oblike rekonstru-
irati le v risbi) in drugih elementov ma-
terialne kulture, povsem ali delno smo 
razjasnili nekaj problemov v zvezi z na-
činom pokopa ipd. Rezultati so pomemb-
ni, ker rešujejo vprašanje konca neolita 
in prehoda med kameno in kovinsko 
dobo. — Dela so trajala s pripravami 
vred od 1. 7. do 12. 8. Financiral jih je 
Kidričev sklad s participacijo občine 
Krško. Pri strokovnih vprašanjih je sode-
lovala Paola Korošec. — M. U. 

Bevke na Barju. Arheološka skupina 
mladinskega raziskovalnega tabora na 
Barju (mentorji T. Bregant, I. Puš in I. 
Curk) je topografirala j. del bevškega 
osamelca z ledinskim imenom Gradišče 
(pare. 1163, 1076, 1080, 1074, 1165, 1167, 
1060, 1057, 1062, 1073 in 1061 k. o Blatna 
Brezovica) in ugotovila na temenu griča, 
zlasti pa na j. vznožju tenko in preme-
šano kulturno plast, kjer so bile pozno-
neolitske, železnodobne, antične in sred-
njeveške kulturne ostaline. — Poleg tega 
je ugotovila tudi precej antične in sred-
njeveške keramike v površinski plasti ob 
poti med Bevkami in Blatno Brezovico 
(pare. 1877, 1875, 1867, 1881 k. o Blatna 
Brezovica), sledov »rimske ceste« (izro-
čilo domačinov) pa ni bilo moč ugotoviti. 
— I. M. C. 

Borovnica. Na ledini Prevek je Pavle 
Drobnič iz Pakega 5 pri Borovnici v 
gozdu na pare. Drbavšca št. 307 k. o. 
Breg, last kmeta Kržič Marjana, našel 
11,3 cm dl. (prevrtano, 2,6 cm pr.) kamnit-
no kladivo z ostrim rezilom in topim 
čelom iz serpentinske breče s kramitom, 
magneti tom in kremenjakom; serpentin 
je v glavnem že spremenjen v lojevec. 
Take kamenine pri nas ni in je moral biti 
predmet prinesen iz Italije ali Bosne (po-
datke je dal prof. dr. ing. Jože Duhov-
nik). — I. P. 
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Hlaponci pri Polenšaku. Pri oranju je 
bila na neki njivi najdena ploščata kam-
nita sekirica iz temno zelenega kamna, 
dl. 8,2., š. 4,6 in db. do 1,6 cm, ki so jo 
domači, Šoštaričevi, uporabljali za bru-
šenje britvic, zdaj pa jo hrani F. Šerbel 
v Slov. Bistrici (T. I.). — S. P. 

Jama pri Dvora. Jeseni 1966 je Franc 
Glavan iz Jame pri Dvoru št. 27 pri ko-
panju krompirja na svoji njivi našel pre-
vrtano kamnito kladivo, ki ga je oddal 
šoli v Žužemberku. Učitelj Srečko Kodre 
je najdbo oddal arheološki zbirki DM. 
Kladivo ovalne oblike iz sivo zelenega 
lisastega kamna je po vsej površini glad-
ko zbrušeno (dl. 9,7 cm, š. 5,6 cm, db. 
4,2 cm). Pri ogledu najdišča smo na robu 
njive, kjer so našli kladivo, opazili 3 
majhne, zaobljene gričke nasute zemlje, 
ki močno spominjajo na prazgodovinske 
gomile. Enega med njimi so pred leti po 
sredini prekopali, da so skozenj naredili 
pot, in v njem našli črepinje lončenine, 
kar kaže, da utegnejo biti v teh kupih 
zemlje prazgodovinski grobovi. — T. K. 

Jarše. V starem koritu Kamniške Bi-
strice je našel v gl. 1 m J. Pirnat kamnito 

kopačo iz zelenkastega serpentina dl. 
9,7, š. 6,0, db. 3,2 cm. Hrani jo M. Pirnat, 
Ljubljana, Scopolijeva 19. Na tem mestu 
so našli že pred vojno- kamnito kopačo 
(Kamn. zbornik 10, 1965, 92). — P. P. 

Loka pri Črnomlju. Na Rdečem hribu 
— j. od naselja Loka — je našel 1953 J. 
Stepan pri planiranju v gl. 20 cm kladi-
vasto sekiro dl. 10,3, š. 6,2, vi. 4,6, pr. vrt. 
2,2 cm. — J. S. 

Radenci pri Gornji Radgoni. I. Peklar 
v Radencih je piri razkladanju gramoza, 
nakopanega v Mirovi gramoznici, pare. 
197/7, k. o. Radenci, našel preluknjano 
kamnito sekiro iz sivo zelenega zrnatega 
kamna, dl. 11,8, š. 4,5 in db. do 5,5 cm, 
ki jo je zdraviliški arhivar E. Markuž od-
dal mariborskemu muzeju, inv. št. A 2906 
(T. I.). — S. P. 

Slivnica pri Mariboru. Pri planiranju 
zemljišča za športno igrišče j. od osnovne 
šole, 10 m z. od ceste Maribor—Ljubljana, 
je bila spomladi najdena kamnita ko-
pača iz temno zelenega kamna, dl. 10,5, 
š. 7,8 in db. do 2,7 cm, ki jo hrani najdi-
telj F. Pajtler v Racah (T. I.). — S. P. 

BRONASTA DOBA IN KULTURA 
ŽARNIH GROBIŠČ 

Ormož. 4.—14. 2. smo s prekinitvami 
nadaljevali in zaključili zaščitno izkopa-
vanje ob gradnji stanovanjskega bloka 
na pare. št. 25 k. o. Ormož (VS XI, 115). 

Izkop ni pokazal v primerjavi s prejš-
njimi izkopavanji nobenih bistvenih no-
vosti v tlorisnem razporedu hiš niti v 
ostalinah materialne kulture. — Z. Š. 

STAREJŠA ŽELEZNA DOBA 

Deskle. Vzhodno od naselja Deskle so 
na hribu Gradišče sledovi prazgodovin-
ske naselbine. Vrh Gradišča je zelo ozek 
in strm. J. pobočje se položno spušča v 
dolino potoka Rohot. Na z. pobočju je 
nekaj manjših teras in ok. 20 m pod vr-
hom manjše sedlo. Tu smo na površini 
našli nekaj drobcev prazgodovinske lon-
čenine. Sledov utrditve ni opaziti. Prek 
v. pobočja Gradišča vodi trasa tovorne 
žičnice Tovarne cementa in salonita iz 
Anhovega. Najdbe so zdaj v G M. — D. S. 

Grmača pri Kostanjevici na Krasu. Na 
okopu »Griža«, ki obdaja prazgodovinsko 
gradišče na Grmači, smo našli več drob-
cev prazgodov. naselbinske lončenine, ki 
so povsem atipični in za točne j šo časovno 
opredelitev neuporabni. Našli smo tudi 

nekaj drobcev hišnega ometa iz žgane 
gline. Najdbe so sedaj v GM. — D. S. 

Gradišče nad Ajdovščino. Na platoju, 
imenovanem Gradišče ali Školj, nad Aj-
dovščino, na katerem je bila prazgodovin-
ska naselbina, je GM v juliju opravil za-
ščitno izkopavanje, da zavaruje in prouči 
odprti profil ob mlaki v sz. delu Gradišča 
(VS 10, 1965, 193) Mlaka je v po letu 1945 
nastalem jarku, izkopanem v vojaške na-
mene, ki je presekal dno kotline na me-
stu, kjer je bila plast zemlje najbolj de-
bela. Izkopali smo 2 sondi 11 X 4 m in 
6 X 4 m, in sicer ob s. in j. robu mlake na 
parceli (štev. 1002/31 k. o. Lokovec, last 
Janeza Lulika iz Gradišča št. 4. Največjo 
globino-, do 80 cm, sta sondi dosegli tik 
ob mlaki, nato pa se plast tanjša, tako 



da v sondi 14 m j. od roba mlake skala 
sega do površine, v sondi 2 pa je gl. sonde 
na j. robu le še 40 cm. Statigrafija je pre-
prosta. V vrhnji plasti sta ruša in rjav 
humus, pod njim je do 30 cm db. sivo< rja-
va humusna plast s kulturnimi ostali-
nami, pod njo rdeče rjava »kraška zem-
lja« in nato skala. Dobili smo izredno 
množino keramike, leta 1965 najdena pu-
ščična ost pa je doslej edini, zagotovo na 
Gradišču najdeni kovinski predmet. Sle-
dov arhitekture ni. 

Le v drobcih ohranjena lončenina je 
izredno groba, slabo žgana, izdelana iz 
gline z močno primesjo peščenih zrnc in 
kaže različne oblike. Skromni okras je 
omejen na bradavice in rebra. Natančnej-
ša opredelitev najdb in s tem naselbine 
je ob gradivu, ki so ga dala ta izkopava-
nja, še negotova. — D. S. 

Novo mesto. Poleti 1967 je gradb. pod-
jetje Pionir iz Novega mesta začelo gra-
diti novo stanov, sosesko Znančeve njive 
na d. bregu Krke v Kandiji, sredi pra-
zgodov. pokopališkega območja, ki obse-
ga še zadnje 4 halštatske gomile in ob 
njih obsežno keltsko grobišče. Zato bo 
treba še pravočasno' načrtno izkopati te 
grobove. Od 14. 8. do> 22. 9. smo odkopali 
v. polovico halštatske gomile, kjer bo stal 
stanovanjski stolpič S-l in odkrili 15 gro-
bov, ki so bili vsi skeletni, le da se zaradi 
močnih kislin in kemičnih procesov v 
ilovici kosti niso ohranile. Pač pa smo 
obliko in velikost posameznih grobov lah-
ko< točno1 ugotovili zaradi njihove temne 
barve, ki so jo zapustile preperele organ-
ske snovi, sredi rumeno rjave t. i. mar-
morirane, sterilne ilovice. Vsi grobovi so 
bili vkopani v krogu bolj na obodu go-
mile, medtem ko je bila sredina gomile 
po najdbah iz 1967 sodeč prazna. Grobovi 
iz gomile I v Kandiji sodijo v najmlajšo 
halštatsko fazo (gl. še pod mlajša železna 
doba!). — T. K. 

Podmolnik. Na gozdni parceli št. 681, 
kat. obč. Podmolnik, last Ivana Lampiča 
iz Podmolnika št. 33, p. d. »pri Frkovih«, 
je tik ob prehodu v dolino peskolom. 
L. 1933 so podaljšali izkop proti J in pri 
tem zadeli na s. rob prazgodovinske go-
mile, v kateri so uničili najmanj 5 gro-
bov, od tega 4 skeletne in 1 žganega. 
Gornji del okostij je bil pokrit z do 1 m2 

veliko kamnito ploščo. V grobu 1 so našli 
bronasto' narebreno zapestnico s presega-
jočima zoženima koncema. Žara iz ne-
znanega žganega groba št. 2 do 5 je 

bila bikonična ter v. ok. 30 cm. Oba po-
datka je dal Lampič Ivan ml. — L. 1966 
so nadaljevali z izkopom na j. koncu 
kamnoloma, zadeli še na 2 grobova s 
skeletnim pokopom in ju uničili. Dobili 
smo nekaj kosti, in sicer cd št. 8 dele 
lobanje, ki so bili še »in situ«, od št. 7 
pa kose dolgih kosti. Tudi okostji 7 in 8 
sta bili pokriti z velikima kamnitima plo-
ščama ter s pridanimi, zdaj uničenimi 
lončenimi posodami. Po ostankih j. dela 
grobnih jam je videti, da so bile vko-
pane v živo dolomitno skalo do gl. 80 cm. 
Grobne jame so v sloju dolomita, pome-
šanega z ilovico. Vidne so 3: ena na v. 
delu profila, kjer so še ostanki lobanje, 
ena malo globlje vkopana, z ohranjenim 
j. delom (dl. 40, ši. 90 ter gl. 35 cm), za-
suta z ilovico, pomešano z drobnim lom-
ljencem do 5 X 5 cm, in z ravnim dnom 
na sredi profila, in tretja grobna jama na 
z. strani profila, katere dno je v isti vi. 
kot pri jami št. 2 in ki ima, kot se zdi, 
ohranjen še s. zaključek jame. V 35 cm 
ši. in 35 cm gl. v skalo vkopani jami je 
zasip iz ilovice, pomešane z dolomitnim 
lomljencem. Profil pada na tem mestu 
od Z proti V in se zdi, da kaže (z uni-
čenim j. delom vred) gomilo, v kateri so 
bili vsi do danes slučajno odkriti gro-
bovi. Sodeč po ostankih grobnih jam so 
skeleti ležali v smeri J—S z glavo na J. 
Pri ogledu gozdne parcele I. Lampiča v 
podaljšku j. od kamnoloma smo ugotovili 
še 13 gomil, ki so posejane na območju 
vel. 200 X 80 m. Razporejene so v nepra-
vilni vršiti, imajo nepravilno eliptično 
obliko in so različnih velikosti: 1. 11 X 
8 m, 2. 13,4 X 7,2 m, 3. 6,2 X 3,4 m, 4. 9,2 X 
6,8 m, 5. 14 X 5,4 m, 6. 12,1 X 4,4 m, 7. 9,8 
X 4,7 m, 8. 12,6X7,4 m, 9. 11,6 X 9,8 m, 
10. 8,1 X 6,8 m, 11. 12,4 X 12 m, 12. 8,8 X 
5,8 m, 13. 6,4 X 6 m, 14. 8 X 3,1 m. Na V 
in Z je prostor gomil omejen z 2 ostro 
zarisanima, skoraj vzporednima črtama: 
z vznožja hriba na Z in z nepravilno lom-
ljeno črto na pobočju v. od gomil. Ta je 
nastala z izkopom zemlje, ki je bila po-
trebna za nasipanje gomil. 

S pričujočim terenskim posegom smo 
ugotovili samo obstoj in stanje objekta, 
ostala pa je nevarnost nadaljnjega uni-
čevanja. S širjenjem peskoloma proti J 
so ogroženi še ohranjeni grobovi v gomili 
1 in nato v gomili 2. Jeseni 1968 bi bilo 
treba preiskati ostanek gomile 1 in pred-
videti za naslednje leto načrtno izkopa-
vanje gomile št. 2. — V. Š. 

Stična. Prazgodovinsko naselje leži 
nad vasjo Vir, v. od nje pod hribom Gra-

6* 83 



dišče. Po obsegu je večje od običajnih 
halštatskih gradišč v Sloveniji. Po dol-
žini J—S doseže 800 m in je nekaj manj 
kot 400 m š., nepravilno podolgaste obli-
ke; deli se v dva dela, ki sta domnevno 
ločena s prečnim nasipom, katerega ob-
stoj pa še ni dokazan. Zgornji, s. del leži 
danes v gozdu, spodnji zajema njive in 
travnike, ki sodijo večidel h Kavčevemu 
gruntu. Obzidje je danes na zunaj raz-
lično dobro vidno. V s. delu, v gozdu, 
kjer se masiv naselja razteza proti Gra-
dišču, je vi. tudi še do 4 m, sicer pa je 
spoznavno v nižjem nasipu, na J pa ve-
činoma le v ravni terasi, ki se prevesi v 
strmo pobočje. Obzidje se prilega terenu, 
na enem mestu pa je izpeljano ravno. — 
V nasprotju z gomilami naselje doslej ni 
bilo raziskano. Iskanje zakladov je ko-
maj prizadelo ogromni naselbinski kom-
pleks, prav tako kopanje divjih kopačev, 
od katerih je treba omeniti predvsem A. 
Hrasta. Od njegovega kopanja v naselju 
— vemo le, da na Kavčevem posestvu — 
hrani nekaj gradiva tudi Narodni muzej 
(inv. št. P 10710—10749), ki ga je dobil 
od samega A. Hrasta 10. 8. 1937 in 1938. 

Sondiranje stiske naselbine naj bi po-
kazalo, s kakšnimi sitratigrafskimi razme-
rami smemo računati v slovenskih hal-
štatskih postojankah. Ugotovilo naj bi, 
kako je bilo grajeno obzidje, določilo nje-
gove kronološke faze in jih zasledovalo 
tudi v notranjosti naselbine. — Izkopali 
smo štiri sonde. — Sonda I (34 X 4 m), 
sonda II (19 X 2 m) in sondi III in IV 
(12 X 2 m) so sekale obzidje in se nada-
ljevale v notranjost naselbine. Izkopava-
nje je pokazalo, da so stratigrafski po-
goji na skrbno izbranih mestih kraških 
tal ugodni, saj sega kulturni sloj do 
4 m g]. 

Sistem obzidja očitno ni bil v vsem 
naselju enak. Po vsem videzu je bila 
konstrukcija v sondi I in II drugačna kot 
v sondi III in IV, saj sestoji iz ok. 2 m 
suhega zidu, pred katerim je zemljen 
nasip; tega je na skrajni vnanji strani 
omejeval spet suh zid, ki je ohranjen le 
v sondi II, kar bi lahko razložili s strmim 
pobočjem, na katerem je bilo obzidje po-
stavljeno. Sodeč po stanju v sondi II je 
bil zemljen nasip š. ca. 5 m, ves sistem 
obzidja pa ok. 8 m. Sam zemljen nasip je 
bil ohranjen v vi. do 3 m. Medtem ko je 
v sondi II ohranjena le najstarejša faza 
obzidja, imamo v scffidi I jasno 3 časovne 
faze: v fazi 2 in 3 so obzidje preprosto 
razširili v notranjost, s tem da so pred 
zidom iz suhega kamna postavili nov zid, 
zgrajen v enaki tehniki. 

V sondi III in IV zemljeni nasip ni 
ohranjen. Če ponazorimo položaj s sondo 
IV (sonda III ima obzidje preslabo ohra-
njeno), potem je jasen dobro grajen suh 
zid, nad 2 m vi. prav tako do 2 m, zemlje-
nega nasipa pa po vsej verjetnosti niti ni 
bilo. V drugi fazi so obzidje znatno raz-
širili navzven na 3,5 m š., zgrajeno je spet 
samo iz kamna. V tretji fazi so ga po-
dobno kot v sondi I razširili še v notra-
njost, s tem da so napravili nov suh zid. 
Sloj ilovice na zidu prve faze ne izklju-
čuje možnosti, da je bila naselbina nekaj 
časa brez obzidja. Tri kronološke faze, ki 
srno jih ugotovili na obzidju, je moč za-
sledovati tudi v notranjosti naselbine, pri 
čemer so tudi tu razmere delno različne. 
V sondi I je skromno ohranjen najstarej-
ši spodnji sloj, prav nasproten pa je po-
ložaj v sondi IV, kjer je naselbinski sloj, 
ki pripada najstarejšemu obzidju, zelo 
močan, mlajši sloji pa so skromni. V vseh 
primerih pa so mlajše faze obzidja dosti 
slabše ohranjene kot najstarejša. 

V soindi III smo naleteli na hišne te-
melje iz velikih neobdelanih kamnov, na 
katerih je slonela lesena konstrukcija. 
Les. je bil ometan z ilovico. Številni 
ostanki hišnega lepa kažejo na razmero-
ma močan okrogel les; očitno gre za vo-
doravno leseno konstrukcijo (Blockhaus). 
Prihodnje leto bomo hišo odkrili do 
konca. 

Kronološka vprašanja. Naselje se za-
čenja v starejšem halštatu (Ha C 1), kar 
je zanesljivo ugotovljeno z značilnimi 
najdbami v najstarejši plasti sond II in 
IV. V sondi II smo našli križno sekiro, 
v sondi IV skodelo z ročajem — tip Still-
fried-Hostomice v glini! Manj obsežni so 
podatki za datiran je druge faze obzidja. 
Tik pred obzidjem druge faze smo v son-
di I našli trakasto fibulo, ki je značilna 
za stopnjo Ha D 1—2, čas pred nastopom 
certoške fibule. V ta čas moramo posta-
viti tudi drugo obzidje. Tretjo fazo ob-
zidja pa bi predvidoma, za sedaj še brez 
oprijemljivih dokazov, postavili v certo-
ško periodo, tj. v čas Ha D 2—3. — V 
vrhnjih plasteh humusa, ki jih stratigraf-
sko nismo mogli ločiti od starejših plasti, 
smo dobili tudi poznolatensko keramiko. 
Rimskih ostankov ni bilo, razmeroma 
redke so tudi poznejše najdbe (beneški 
novec iz druge polovice 16. stol.). — S. G. 

Valična vas. V peskokopu pod p. c. 
sv. Martina, nad cesto Novo mesto—Za-
gradec, so oktobra našli železno ozko listo 
sulično ost z močnim rebrom in tula-
stim nasadiščem (dl. 33,7 cm, največja š. 



3,5 cm). DM jo je podaril Lojze Zupane, 
župnik v Šmihelu pri Žužemberku. — 
T. K. 

Vir pri Stični. Zbiralec starin dr. R. 
Dolinšek iz Zagreba je poklonil PM nekaj 

pred vojno zbranega arheološkega gradi-
va. Iz Slovenije so 4 bronaste falere (pr. 
5 cm; bradavice na hrbtni strani 7 mm 
vi.) iz Vira pri Stični, podobne so fale-
ram konjske opreme iz Libne (VS IX, 
135). — S. S. 

MLAJŠA ŽELEZNA DOBA 

Dol je pri Tolminu. Pri kopanju teme-
ljev za čebelnjak na parceli z ledinskim 
imenom >*na gomilah-« so 1957 našli bro-
nasto' fibulo« s ploščatim profiliranim lo-
kom, okrašenim na robovih z 2 nizoma 
izstopajočih pik. Visoka noga je deloma 
poškodovana. Peresovina ima 4 navoje in 
je spodvita pod lokom. Dl. 8,6 cm, vi. loka 
2,8 cm; š. loka 1,2 cm. (Tab. II, 5.) — D. S. 

Tolminsko. V muzejski zbirki GM v 
Tolminu sta 2 bronasti fibuli z neznanega 
najdišča, 1 vendar gotovo iz okolice Tol-
mina: 

1. Bronasta samostrelna fibula. Colni-
často razširjeni ploščati lok prehaja v 
dolgo nogo, ki se končuje z gumbom,. 
Lok je s 4 skupinami po 5 vzporednih 
vodoravnih črt razdeljen na 5 polj, izpol-
njenih s krogi s piko na sredi. Robovi 
noge so okrašeni s poševnimi vrezi in 
skupino vrezov pred gumbom. Dl. 9,2 cm, 
dl. noge 4,1 cm, dl. peresovine 4,3 cm, vi. 
loka 2,2 cm, š. loka do 1,9 cm (Tab. II, 2). 

2. Bronasta fibula kasnolatenske she-
me z visokim oglato oblikovanim lokom, 
ki se na prehodu v peresovino stanjša in 
razširi. Visoka noga se zaključuje z gum-
bom, ki je od ostalega dela noge ločen 
z ozkim rebrom. Lok je nad peresovino 
okrašen s. 4 vtisnjenimi krogi. Dl 5,4 cm, 
vi. loka 2,1 cm, š. loka do> 1,4 cm, š. pe-
resovine 1,4 cm (Tab. II, 1). — D. S. 

Metlika. Ob urejevanju vrta in izkopu 
jam za sadike okrog nove osnove šole na 
Pungairtu so našli naslednje posamične 
najdbe: 

1. Kos železnega dvoreznega delno po-
škodovanega meča z zvončastim preho-
dom iz rezila v trn (dl. 53, od tega trn 16, 
š. rezila 4, db. 0,8 cm). T. 1, 1. 

2. Delno poškodovana vrbolista želez-
na sulična ost, okrepljena z ovalnim re-
brom (list je dl. 23 cm, od tega tul 9 cm, 
pr. tula 2,2 cm). T. 1, 2. 

3. Delno poškodovana širokolistna su-
lična ost z ravnim listom, ki je okrep-
ljen s pravokotnim rebrom. Ost je zvita, 

manjka večji del tula (dl. 13, skupaj s 
krajšim zavitim delom 24 cm, cd tega tul 
5 cm, list š. 5 cm). T. 1, 3. 

4. Ovalno oblikovan kos železne plo-
čevine, db. 1,5 mm. Krajša robova, ki se-
stavljata topi kot, sta pravokotno zaklju-
čena in ju smatramo za prvotno. Drugi 
robovi so lomi j eni, zato menimo, da je 
naš kos del ovalnega umba. T. 1, 4. 

5. Kos bronaste fibule, izdelane po 
srednjelatenski shemi. Ohranjen je oval-
no oblikovan lok, del noge z objemko 
okoli loka in del peresovine s 5 navoji. 
Na nogi, neposredno pred objemko, so 
ostanki 2 bradavičastih odebelitev. T. 1, 5. 

6. Osem lončenih drobcev, ki pripa-
dajo najmanj 3 posodam: 

a) del oboda posode, izdelane prosto-
ročno iz grobe temno rdeče pečene gline 
(T. 1, 6), — b) del dna in obeda posode 
iz temno rdeče grobe pečene gline (T. 1, 
7), — c) del posode iz temno rdeče pe-
pečene gline (T. 1, 8), — č) kos oboda po-
sode iz svetlo rdeče pečene ilovice, — 
d) del oboda posode iz prečiščene temno 
sivo' pečene ilovice z zglajenima stenama, 
— e) kos oboda posode pod d). 

7. Brezobličen kos iz prečiščene temno 
sive pečene gline. 

Najdbe sodijo v časovni okvir mokro-
noškega latenskega grobišča in so tudi 
skoraj popolnoma enake. — V. Š. 

Modre j pri Mostu na Soči. Na pobočju 
»V griču« na koncu vasi so v gramozni 
jami v gl. ok. 4 m našli razno železno 
orodje. Ciril Kenda iz Modre j a je zbral 
in jih' odstopil muzejski zbirki GM v Tol-
minu. Po mnenju najditelja je bilo pred-
metov lahko tudi več, vendar pri kopa-
nju delavci niso pazili in so- se tako 
lahko porazgubili. Vse okoliščine kažejo, 
da gre v tem primeru verjetno za za-
kladno najdbo s konca mlajše železne 
dobe. 

1. Železna kosa, z 77,2 cm dl. in do 
2,6 cm š. rezilom; trn as t nastavek za na-
gajanje je skovan iz istega kosa kot re-
zilo (dl. 17 cm, š. 2,2 cm), proti koncu se 



rahlo zožuje in končuje s. konico, zavito 
navzgor za 2,8 cm. Prehod iz nastavka za 
pritrjevanje v rezilo ima srpasto obliko-
vano krivino (vi. krivine 14 cm). Hrbet 
rezila je precej odebeljen (do 1 cm). Tab. 
I, 1. 

2. Železni srp. Rahlo ukrivljeno rezilo 
(dl. 36,7 cm, š. do 2,6 cm) v loku prehaja 
v nastavek za nasajanje (dl. 12,1 cm, š. do 
2,2 cm), ki se končuje s konico, zavito 
navzgor v dolžini 2,6 cm. Hrbet rezila je 
močno odebeljen (do 0,8 cm). Tab I, 2. 

3. Podoben železen srp. Dl. rezila 
32,4 cm, š. rezila do 3,1 cm, nastavek za 
nasajanje, dl. 14, 7 cm, ima navzgor za-
vihano konico za 3,1 cm. Širina odebe-
ljenega hrbta 0,7 cm. Tab. I, 3. 

4. Železen obroček, ploščato skovan, 
polkrožne oblike. Š. 1,1 cm, pr. 3,9 cm; 
obroček je rabil za nasajanje kose ali 
srpa na toporišče. 

5. Železna kopača. V loku upognjeno 
rezilo (dl. 21,3 cm, š. do 4,2 cm) se proti 
zaobljeno oblikovani konici nekoliko zo-
žuje. Tulec (dl. 7 cm, š. 3,8—4 cm) za na-
saditev ročaja ni zavarjein, ampak ga se-
stavljata nesklajeni plavuti. Na prehodu 
v rezilo se tulec nekoliko razširi. Tab. 
I, 5, 

6. Podobna železna kopača, dl. rezila 
25,6 cm, š. rezila do 5,2 cm, rezilo se kon-
čuje s konico. Tulec je dl. 7 cm, š. 3,7 do 
4,1 cm. Tab. I, 7. 

7. Železne škarje. Rezila imajo neko-
liko odebeljen hrbet, trakasti ročaj se 
končuje z ovalno razširitvijo. Dl. 27,8 cm, 
dl. rezil 16,5 cm in š. rezil do 2,4 cm, pr. 
ovalne razširitve ročaja 4,8 cm. Tab. I, 6. 

8. Železen nož. Tulec za nasaditev ro-
čaja ni sklenjen, ampak ga sestavljata 2 
plavuti, prehod v rezilo je neizrazit. V 
obliki raztegnjene črke »s« oblikovano 
rezilo ima nekoliko ojačen hrbet. Dl. 
14,3 cm, dl. tulca 4,4 cm, š. tulca 2,2 cm, 
š. rezila 2,1 cm. Tab. I, 4. 

9. Železne vilice ali ribiška ost. Okro-
gel votel tulec je zavarjen, na vrhu se 
nekoliko razširi in prehaja v 3 ploščate 
roglje (ohranjena sta 2, viden je nastavek 
tretjega). Pravokotno na tulec je tik pod 
nogi ji privarjena ploščica, ki ima na eni 

strani 2 roglja. Dl. tulca 13,2 cm, pr. spo-
daj 1,4 cm, zgoraj 0,8 cm. Tab. I, 8. — 
D. S. 

Most na Soči. A. Šuligoj je 1963 našel 
(točno najdišče ni znano) poškodovano 
poznolatensko ali zgodnjerimsko brona-
sto fibulo. Ohranjen je lok z delom samo-
strelne peresovine. Na loku je pred raz-
širitvijo profiliran gumb. Dl. 5,4 cm, š. 
peresovine 2,7 cm, gumba 0,6 cm (Tab. 
II, 6). — D. S. 

Novo mesto. V času od 25. 7. do 1. 8. 
smo na Znančevih njivah v Kandiji, ob 
zaščitnem izkopavanju (gl. pod star. že-
lezna doba!) našli 42 keltskih grobov z 
žganim pokopom, ki niso bili posebno bo-
gati, precej jih je bilo vojaških. Brona-
stih nakitnih predmetov je zelo malo. Vsi 
grobovi sodijo časovno v srednjelatensko 
obdobje. Med najdbami zbuja posebno 
pozornost prosopomorfni kantharos. z 
dvema bradatima človeškima obrazoma 
in stiliziranimi živalskimi figurami na ro-
čajih. Posoda je lep primerek keltske li-
kovne ustvarjalnosti, a je bila ob grad-
benih delih poškodovana, manjka pa ji 
tudi precej delov; dali smo jo restavri-
rati v delavnice Rimsko-germanskega 
centralnega muzeja v Mainzu. — Temu 
keltskemu grobišču pripadajo tudi najd-
be iz leta 1948 (gl.: F. Stare, Arheološka 
poročila SAZU, Ljubljana 1950, 41 ss) in 
večkratne slučajne najdbe iz vrta Va-
neta Murna (VS 10, 1965, 196 s). — T. K. 

Žabce pri Tolminu. 1952 je muzejska 
zbirka GM v Tolminu pridobila železno 
kopačo, slučajno najdeno v Žabčah pri 
Tolminu, z nesklenjenim tulcem, ki ga 
sestavljata 2 plavuti. Tulec v loku pre-
haja v 'tanko in ozko rezilo, ki se zaklju-
čuje s konico. Dl. rezila 20 cm, š. rezila 
do 5 cm, dl. tulca 9 cm, pr. tulca do 4,2 cm 
(Tab. II, 5). Iz Žabč sta v tej muzejski 
zbirki tudi 2 bronasta obročka: 1. bronast 
obroček polkrožnega preseka s 4 plastič-
nimi izrastki na zunanjem robu pr. 3,4 cm, 
š. 0,5 cm, inv. št. 71 a (Tab. II, 4) in po-
doben bronast obroček s pr. 3,2 cm, š. 
0,5 cm, inv. št. 71b (Tab. II, 3). — D. S. 

RIMSKA DOBA 

Bilje. iNa ledini Praprotno je pri ora-
nju njive pare. šit. 168 in 169/2 k. o. Bilje, 
lastnik Alojz Mozetič iz Bil j št. 190, našel 
več drobcev antične opeke. — Vzhodno 
od Bilj je v profilu opuščenega opekar-

niškega izkopa ilovice viden z opeko gra-
jen kanal, pokrit s kamnitimi ploščami. 
V okolici kanala je mnogo drobcev an-
tične lončenine. Kanal je ok. 1 m pod 
današnjo površino, ki pa je nižja od 



prvotne, ker je bila plast humusa posne-
ta. Pri snemanju humusa so zadeli na 
ostanke antične ceste. Opuščeni izkop ilo-
vice leži na ledini Kopanje, zdaj v druž-
beni lasti, -r- D. S. 

Bukovica. Na vrtu Valerije Krpan iz 
Bukovice št. 20, ki zajema del prostora 
porušene cerkve sv. Lovrenca, so našli 
poznoantieen bronasti obroček, izdelan iz 
tanke, v cevko zvite pločevine. Oba kon-
ca sta poškodovana. Pr. 4,7 cm, db. 
0,23 cm. Na istem mestu so našli kovan 
železen žebelj, odlomi j en v sp. delu. 
Ohranjena dl. 3,8 cm, dl. glavice 1,9 cm. 
— D. S. 

Celje. Pri odstranjevanju ometa na s. 
fasadi ž. c. sv. Danijela so odkrili za 
opornikom rimski relief. Na zahtevo ZSV 
Celje so ga vzidali na s. fasado med dva 
opornika. Relief meri 109 X 73 cm, debe-
lina ni znana. Razdeljen je v 2 polji. 
Večje polje ima navaden okvir, ki je spo-
daj š. 10 cm, zgoraj in ob straneh pa 

5 cm. Polje izpolnjuje sedeč krilat hipo-
kamp — grifon. Opira se na d. nogo, 1. je 
dvignjena. Zavit luskast rep prehaja na 
koncu v čašasto plavut. Manjše polje iz-
stopa za 2 cm. Preprosti okvir je spodaj 
š. 4,5 cm, drugod 2,5 cm. Po vsej površini 
polja je navpično* postavljen delfin z 
glavo navzdol in valovitim trupom. V 
ozadju je prav tako navpično postavljen 
trizob. Rep delfina in trizob skupaj pre-
hajata v plavut čašaste oblike. — Relief 
je izdelan iz pohorskega marmorja. Med 
obema poljema je preklan. Desno od iz-
stopajočega ožjega polja se relief nada-
ljuje, vendar je tik za okvirjem odbit. 
Po motiviki lahko pripišemo relief večji 
grobnici šempeterskega tipa. — V. K. 

Čadram pri Oplotnlici. Ob ogledu te-
rena »Belo mesto« (Blatt Rogatec, 18) od 
vasi in ceste Oplotnica—Slov. Bistrica je 
bilo ugotovljeno, da leži središče ruševin 
antične stavbe znotraj prostora pribl. 
100 X 100 metrov, pri čemer so površin-
ski ostanki — črnikasta zemlja, črepinje, 

Cadram, drobci lončenine. — Foto S. Pahič 
Cadram, fragments de poterie. — Photo S. Pahič 



dorbci opeke in kamenje — najbolj vidni 
na vzpetini njive pare. 195, k. o. Oplotni-
ca v predelu te ledine. Površinske najdbe 
so zelo skromne, med črepinjami, ki jih 
hrani mariborski muzej (inv. št. A 2896 
do 2905) pa prevladujejo drobci grobih 
močno poroznih posod. Ta tip keramike 
— v glavnem gre za ovalne lonce brez 
okraska ali z vodoravnimi žlebički — se 
v severni Sloveniji večkrat pojavlja na 
podeželskih najdiščih (npr. Andrenci — 
VS 7, 1960, 327 ali Zg. Volčina — CNZ 1, 
1965, 33, si. 24 itd.). Ker je poroznost od-
visna v prvi vrs.ti od primesi gline, ni 
določen kronološki pokazatelj, saj se po-
javlja že na loncih s keltsko tradicijo' pa 
do keramike pozne antike in zgodnjega 
srednjega veka. Spričo tega površinske 
najdbe iz »Belega mesta« pri Čadranu 
doslej ne prispevajo nič konkretnega k 
časovni opredelitvi tamkajšnje antične 
stavbe. Po skromnosti seliščnih najdb, 
kolikor so doslej bile evidentirane (doslej 
ni opor, da bi mogli tudi marmorne kam-
ne iz stare čadramske cerkve — Blatt 
Rogatec, 18 — lokalizirati na to sicer 
najvernejše mesto) in brez poznavanja 
strukture še ohranjenih temeljev je mo-
goče za sedaj ugotoviti le, da gre na tem 
mestu bržkone za pristavo (vilo rustiko), 
ki leži 250 m severno od črte, kjer je 
domnevana rimska cesta (Blatt Rogatec, 
18 in karta). 

V antiki naseljeno območje »Belega 
mesta« leži približno 700 m oddaljeno od 
vznožja prvih pohorskih pobočij, na su-
hih tleh, ob bližnjem Čadramskem poto-
ku in na severnem obrobju Oplotniškega 
polja. Sodeč po marmornih spomenikih 
in sledovih rimske ceste je bilo to ob-
močje v antiki dokaj obljudeno (marmor-
ni bloki govore skupno s kipom Jupitra 
tudi za svetišče, žrtvenik Termunam opo-
zarja na bližnjo provincijsko mesto, sar-
kofag na bogatejše naseljence). Odtod je 
bilo verjetno tudi izhodišče k mi tre ju 
pod Modričem (Blatt Rogatec, 14 s) in 
naselitvi pohorskih obronkov, kot jo iz-
pričuje nagrobnik CIL III 5291 s Korit-
nega, medtem ko bo gospodarski pomen 
tega dela Pohorja (doslej o tem: F. Ferk, 
MhVSt 41, 1893, 23 in V. Skrabar, Štrena 
Buliciana, 1924, 159) treba šele preučiti. 
K vprašanju lokaliziranja postaje »man-
sio Ragaindo« na ledino »Belo mesto« (B. 
Saria, Blatt Rogatec, 76) prim. novejša 
naziranja S. Pahiča v AV 19, 1968, 111 ss. 
Vsekakor gre tu za dovolj intenzivno na-
seljeno območje, ki bi zaslužilo obsež-
nejše raziskave. — S. P. 

Črešnjevec ob Dravi. Na Stupanovi 
njivi, pare. 76, k. o. Gerečja vas, z. od 
vasi proti Fali, smo na prostoru pribl. 
40 X 20 m ugotovili sledove ruševin antič-
ne stavbe. Na površini te »kamnate nji-
ve« so vidni 3 m krpa ožgane zemlje ter 
raztreseni kamni in opeka. Lastnik je v 
predvojnih letih odstranil del ruševin, ki 
so ga ovirale pri oranju, ter pri kopanju 
»več kot poldrugi meter globoko« našel 
tudi precej kosti. — S. P. 

Dobja vas pri Prevaljah. Na robu te-
rase j. od ceste Dravograd—Preval je in 
domačije Oblakovih, Dobja vas 16, so nad 
gramozno' jamo na Tomaževem, pare. 80, 
k. o. Dobja vas, vidni zidani temelji ne-
znanih stavb iz lomi j enih in z malto 
krepko zvezanih skrilavcev. Temelji se-
gajo na dveh mestih tik pod rušo, z vzpo* 
rednim potekom prek rtastega vogala te-
rase pa izdajajo 10 m š. stavbe smeri 
V—Z s porušenima koncema. Del teme-
ljev se je na v. strani že odlomil in padel 
v jamo. Drugih časovno opredeljujočih 
najdb ni, vendar dajo koščki opeke v 
malti slutiti, da gre za antičen objekt. To 
mesto leži približno 400 m z. od pred leti 
odkritih antičnih najdb z žganim grobom 
pri posestvu Dobji dvor na enako visoki 
terasi (VS 9, 1965, 142) ter skoro tik nad 
rimsko cestoi Celeia—Virunum, ki je tekla 
po ravnini približno 15—20 m niže. Zato 
je upravičena domneva, da gre za antič-
no seliščnoi najdbo, ki bi utegnila biti 
morebiti v zvezi z grobnimi najdbami v 
Zagradu 1 km proti zahodu (Kronika 1, 
1953, 15 ss). — S. P. 

Grmovlje. Pri kopanju jarkov za vo-
dovod in rezervoar v Grmovljah pri Škoc-
janu na Dolenjskem so sredi novembra 
našli na njivi posestnika Marinčiča sta-
rine. Hitri spomeniškovarstveni poseg 
ZSV SRS je rešil pred popolnim uniče-
njem rimski grob pravokotne oblike, ki 
sodi v vrsto z obdelanimi peščenčevimi 
kamni obloženih (suh zid) grobov. Dno 
groba je bilo tlakovano s ploščami pe-
ščenca. Ob prihodu strokovnjaka na teren 
sta bili ohranjeni le še s. in v. stranica 
(dl. 150 in 170 cm) groba, drugi dve sta 
bili že porušeni. Grobni pridatki so bili 
skoraj uničeni, le večji lonec, žara, je 
ostal sicer zlomljen, a cel v sv. kotu gro-
ba. V grobu so1 bili: 1. večji lonec rdeče 
rumene barve z visokim trebuhom, ozkim 
vratom in močno izvihanim gornjim ro-
bom, 2. drobci večje rdeče posode, 3. dno 
keramične čaše, 4. večja sivo črna skle-
da, ohranjena samo v fragmentih, in 



5. večja poškodovana sivo črna skleda. 
Keramika še ni restavrirana, zato ne 
moremo dati natančnejšega opisa z me-
rami. — T. K. 

Grubelce pri Piranu. Pomorski muzej 
v Piranu je nadaljeval načrtno odkriva-
nje antične stavbe v. od že odkrite povr-
šine, na parceli 15/3 k. o. Korte, kjer smo 
letos odkopali novih 128 m2. Po doseda-
njih najdbah, obliki in razporeditvi pro-
storov sklepamo, da so odkriti temelji 
pripadali prostorom kopalnice. Opredeliti 
je bilo mogoče kalidarij, tepidarij, apodi-
terij ter frigidarij z banjo. V. od teh pro-
storov smo odkrili temelje večjega pro-
stora, katerega z. stena se vleče v smeri 
S po vsej širini stavbe vzporedno s steno 
frigidarija in apoditerija. Odkrita je v 
dolžini 8 m, verjetno pa sega še dalj proti 
J v neprekopani del parcele, saj j. stena 
tega prostora še ni odkopana. 

Vse kaže, da gre za obsežnejši pro-
stor, katerega tla so bila pokrita z estri-
hom iz apnene malte, mešane z drobci 
opeke. V tlaku so bili slabše ohranjeni 
pasovi 2 vrst belih in črnih mozaičnih 
kamenčkov, ki so sestavljali 2 stikajoča 
se kvadrata s prekrižanima črtama v sre-
dini. Doslej je odkrit tlak 8 X 12 m. O 
njegovem resničnem obsegu in namenu 
pa še ne moremo govoriti. Kaže, da je bil 
med novo odkritim prostorom in kopal-
nico 1,6 m š. hodnik, ki se na s. strani 
razširi. — E. B. T. 

Hajdoše. Ob izkopu jarka za hidrocen-
tralo so 1966 našli v gramozu v gl. 5 m 
poškodovan oltar iz pohorskega marmor-
ja s profiliranim ovršjem (vi. 74 cm, š. 
42—56 cm, db. 27 cm) z nastavkom (vi. 
13 cm, š. 42,5 cm, db 27 cm). Manjkata sp. 
poolvica in baza oltarja. Napisno polje je 
izprano, ohranjeni le sledovi 6. nečitljivih 
vrst. Na obeh str. ploskvah je še delno 
viden reliefni okras, levo: kantaros z brš-
ljanovimi viticami, desno: kantaros, nad 
njim patera. — Z. Š. 

Izola. Narodni muzej iz Ljubljane je 
1960 izkopal na območju Simonovega za-
liva 10 sond, da bi ugotovil velikost rim-
ske naselbine. 

Sonda 1 na pare. št. 446/4, vel. 5 X 1 m, 
gl. 1,2 m. V gl. 60 cm ob s. profilu sonde 
je bila ploščad 0,8 X 0,35 m iz pravokot-
nih apnenčevih plošč. Ob v. profilu sonde 
so v gl. 70 cm ležale 4 večje pravokotne 
kamnite plošče, med tema skupinama pa 
manjši neobdelani kamni, koščki rimske 
opeke in oglja. Plošče obeh skupin ležijo 

Izola, Simonov zaliv, situacijski načrt arheo-
loškega območja in sond. — Risal V. Šribar 
Izola, Simonov zaliv, plan de la situation de la 
site archeologique avec des sondes. — Dessin 
V. Šribar 

na podlagi iz lomljenca, db. do 15 cm. Na 
ploščah in lomljencu so sledovi malte. 
Najbrž gre za vogala stavbe. 

Sonda 2 ob s. robu pare. št. 446/, vel. 
5 X 1 m, gl. do 0,5 m. V gl. 30 cm je bil 
tlak iz zglajenega ometa, ki pokriva vso 
z. polovico sonde. Na v. delu sonde je bilo 
veliko koščkov malte in med njimi 3 
večji kosi zidnega ometa, med njimi ima 
eden na beli osinovi sledove temno zelene 
in vijoličaste barve. Temno zeleno polje 
je trikotno, proti vogalu polja teče 2 cm 
š. pas 3 barvnih odtenkov: temno zelen, 



vijoličast in svetlo vijoličast. Na razdalji 
0,6 m in vzporedno s tlakom na z. robu 
sonde je tlak iz rdeče žgane ilovice z ro-
bom iz opek s sledovi malte. V v. delu 
sonde je spet tlak, enak tistemu na z. 
delu sonde, vendar 6 cm nižji, na enem 
kraju popravljen z grobo zglajeno malto, 
na drugem pa dopolnjen s keramičnimi 
kockicami 3 X 3 cm. Med tlakoma na V 
in Z sonde so ostanki zidu. 

Sonda 3 ob s. robu pare. št. 446/2, v 
smeri V—Z, vel. 5 X 1 m, gl. 0,8 m. V gl. 
0,6 m so ostanki zidu iz neobdelanih kam-
nov, zvezanih s temno sivo malto. 

Sonda 4 ob s. robu njive kat. št. 446/1, 
usmerjena V—Z, vel. 5X1, gl. 0,9 m. V 
humusu, v gl. 0,7 m so bili ostanki gradb. 
materiala: opeke, malte, kamna itd. 

Sonda 5 na sv. delu ledine kat. št. 
546/1, usmerjena V—Z, vel. 5 X 1 m, gl. 
0,9 m. Sterilna ilovica. 

Sonda 6 m na sz. delu ledine kat. št. 
546/1, usmerjena S—J, vel. 5X1, gl. 
1,2 m. V sondi je bil enoten humus., po-
mešan z redkimi sledovi drobnega gradb. 
materiala. Zaradi talne vode nismo prišli 
do sterilne plasti. 

Sonda 7 ob sz. robu pare. št. 436, 
usmerjena V—Z, vel. 5 X 1, gl. 2,5 m. Do 
gl. 2 m je bil enoten humus, sledila je 
plast morskih usedlin: kamen, pesek in 
zbrušeni kosi lončenine in opeke. V gl. 
2,4 m, smo v osr. delu sonde odkrili 1,2 m 
dl. temelje zidu š. 0,4—0,45 m, ki teče v 
smeri SV—JZ, iz večjih lomljencev, zve-
zanih z malto1. Dno temeljev leži danes 
v talni vodi. 

Sonda 8 na morski obali pod pare. št. 
436, 459 v podaljšku meje med njima. 
Vel. 10 X 2,5 m, gl. do talne vode. Po 
daljši osi sonde teče zid dl. 9,7 m, š. 0,6 
do 0,7 m. Na j. koncu pokriva nadaljeva-
nje zidu 2 m db. plast humusa. Zdi se, da 
sta zidova v sondah 7 in 8 sočasna in po 
vsej verjetnosti sodita k pristaniškemu 
objektu. 

Sonda 9. Ob izkopu vodnjaka na meji 
med pare. št. 457/2 in 445/7 so v gl. 2 m 
zadeli na ostanke antičnih zidov in moza-
ični tlak. 

Sonda 10. V morju je ok. 120 m z. od 
pomola rimskega pristanišča vogal neke 
večje stavbe. Daljši zid teče vzporedno s 
pomolom, dl. ok. 50 m in od pomola odda-
ljen ok. 90 m. Krajši zid, dl. ok. 20 m, je 
pravokoten. Zidova sta iz masivnih, lepo 
obdelanih blokov apnenca. Z notr. strani 
zidov leži več obdelanih blokov, najbrž 
ostankov nekega večjega antičnega pri-
staniškega objekta, katerega 2 steni sta 
stali ob vodi (5. 9. 1960 ob 16. uri je bil 
objekt 1 m pod morsko gladino). 

Sonde so dale podatke o razprostra-
njenosti antične naselbine v Simonovem 
zalivu. Po ostalinah v sondah 2, 3 in 7 je 
naselbina segala do s. roba Simonovega 
rtiča, proti V do 446,1 in 448 oz. do stru-
ge hudourniškega potoka, na J pa do str-
mega obrežja, proti Z meji na pristanišče. 
Torej je bil v antiki pozidan ves prostor 
na Simonovem rtiču ter vsa planjava 
med strmim bregom in j. obalo Simono-
vega zaliva. Zanimivo je, da so zidovi v 
sondah 1 in 2 (na Simonovem rtiču), 7 in 
8 (na ravnini ob j. obali Simonovega za-
liva), kakor tudi zidova v sondi 10 (v 
morju z. od pristanišča), vzporedni. 
Usmerjeni so tako kot zidovi 1. 9. 1958, 
ki smo jih ugotovili ob v. obali Simono-
vega zaliva (AV 9—10, 1958—59, 271 ss; 
Anthemon 1955, 134; VS I, 1960, 331). 

Izola, Simonov zaliv, pregled sond. — Risal 
V. Šribar 
Izola, Simonov zaliv, apergu des sondes. — 
Dessin V. Šribar 



Načrt rimskega pristanišča, ki ga je 
dal 1922 izmeriti A. Degrassi (ponovno 
objavljen v A V 9—10, 278) je treba do-
polniti: obalni zid je dl. 101,3 m, nakar 
zavije v pravem kotu proti valovom, zato 
lahko govorimo o sv. zidu pristanišča in 
ga štejemo za podaljšek bankine, kar je 
bil tudi po funkciji. Bankina in sv. zid 
sestavljata gradbeniško pravilno vezan 
vogal. V podaljšku stare smeri nismo 
mogli zaslediti nadaljevanja bankine. 
Sv. zid smo opazovali mestoma v d. do 
25 m. Oba zidova sta po izvedbi enaka: 
zložena iz večjih obdelanih blokov, ki so 
med seboj nepovezani. Bloki v nižji vrsti 
so postavljeni tako, da se ne stikajo na 
istem mestu kot kamni v kroni. To je 
tehnika križne povezave vrat. Kamni oz. 
kvadri so različnih velikosti, od najmanj-
ših 50 X 80 X 40 do največjih 110 X 80 X 
50 cm. Višinska razlika med začetkom in 
koncem bankine je 32 cm. Pri bankini in 
sv. zidu je ohranjena rimska krona zidu. 
— Od 1. 1958 do poletja 1967 se je po-
maknil breg v. obale Simonovega zaliva 
za 1—2 m proti V. Kompleks zidov št. 
5/A V 1958/59, IX/3—4, 271, priloga 5, ki 
ga je 1958 pokrival še deloma profil 
vzhodne obale zaliva, je danes ok. 2 m 
z. od zdaj formiranega brega. — V. Š. 

Ljubljana. V pritličju gostilne Vitez 1. 
od glavnega vhoda Breg 20, so pri dre-
naži tal odkrili več premetanih glinastih 
plasti, v katerih so ležali drobci antične 
opeke, lončenih posod, kocke antičnega 
tlaku ter kos grobo klesanega, verjetno 
antičnega stebra iz podpečana. — Pri iz-
kopu gradbene jame za prizidek Mestne-
ga gledališča smo na frančiškanskem vrtu 
našli ob dvoriščni fasadi gledališča na-
slednji zemeljski prerez: pod 20 cm db. 
tlakom je ležala 40 cm db. plast humusa, 
sledila je rjava prodnata plast (80 cm), 
pod njo pa čist prod. V rjavi prodnati 
plasti in nekaterih premetanih plasteh 
smo zasledili ostanke antične keramike 
ter koščke živalskih kosti. — Pri zemelj-
skih delih v kleti in na dvorišču nekd. 
Obrtniškega gledališča Ramenskega 12 so 
našli pri zemeljskih delih v kleti in na 
dvorišču na Komenskega 12 ostanke 3 
skeletnih in 2 žganih antičnih grobov s. 
pridatki. Zaščitna izkopavanja izvršil 
ZUSL. — V priti, prostorih 1. od vhoda 
hiše Novi trg 4 so delavci pri poglab-
ljanju tal našli v premetanih plasteh 
ostanke amfore in druge antične kerami-
ke. — 5 m od križišča s Tržaško cesto 
so ob 1. robu Oražnove ulice delavci iz-

Ljubljana, Vošnjakova 8, pogled na rimsko 
pepelnico. — Foto M. Slabe 
Ljubljana, Vošnjakova 8, vue d'une urne 
romaine. — Photo M. Slabe 

kopali jarek za vodovodne cevi. Pri tem 
smo izrisali naslednji profil plasti: pod 
nasut jem (40 cm), gruščnato plastjo 
(25 cm) ter plastjo mivke (35 cm) je ležala 
15 cm db. prodnata plast, na dnu katere 
je bilo opaziti sledove rimske ceste. V 
plasti so ležali tudi drobci antične opeke 
in lončenine. — Na dvorišču hiše Vošnja-
kova ul. 8 so delavci pri izkopu za vhod 
v kletne prostore našli ostanke antičnega 
žganega groba. Ohranila se je delno po-
škodovana kamnita pepelnica z okroglo 
vdolbino (vi. 35 cm, š. 46 cm, dl. 45 cm, 
gl. vdolbine 20 cm, pr. odprtine 33 cm.) 
— M. S. 

Miklavž pri Mariboru. V mariborski 
muzej so prepeljali pepelnico (1,55 X 1,0 X 
0,75 m), ki so jo našli Horvatovi v Mi-
klavžu št. 10 a, ko so pred leti začeli iz-
ravnavati 12 m š. in 1,6 m v. gomilo pred 
svojo stanovanjsko hišo. Pepelnica iz ko-
renskega apnenca je stala v jami, poglob-
ljeni za 50 cm v nekdanja tla in je bila 
pokrita s kamnitim pokrovom, ki so ga 
kopači razbili, a se je ohranil in je skup-
no s pepelnico' v muzeju (inv. št. A 2869). 
Po izjavi lastnika je bila v pepelnici le 
»črna zemlja-«. Gomilo je ugotovil že F. 
Ferk (Ferien-Tagebuch 1901—1902, 11 za 
1902) in je bila pribl. 300 m od velikih 
gomil ob ptujski cesti (VS 8, 1962, 246), ki 
prav tako ležita ob robu terase, pod ka-
tero naj bi bilo po ljudskem izročilu na 
današnji mokrotni ravnici nekoč »potop-
ljeno mesto« (CZN NV 2, 1966, 19, op. 
150). — S. P. 



Pavlovci. Glede na topografske ugoto-
vitve VS 7, 355) smo 16. 10.—4. 11. za-
ščitno izkopavali na pare. št. 153/1 in 
151/4 k. o. Pavlovci, ogroženih s polje-
delskimi deli. Na raziskani površini 
220 m2 smo po ostankih ugotovili tri grad-
bene faze antične podeželske vile s pro-
stori, tlakovanimi z estrihi in ogrevanimi 
hipokavsti; druga faza je opredeljena z 
antonianom Klavdija II. — Z. Š. 

Pristava pri Trebnjem (Praetorium 
Latobicorum). Pri poglabljanju zemljišča 
pred vhodom v hišo št. 8 in pred garažo, 
last Janeza Gabrijela, so v začetku maja 
našli rimska groba. O najdbi je obvestil 
DM Tone Gabrijel. Pred našim prihodom 
je Tone Gabrijel groba že deloma odko-
pal, tako da vrhnji deli niso bili več in-
taktni. Zemljišče na tem mestu pada od 
S proti J, tako da je bil bolj s. ležeči grob 
18 najden v gl. 180 cm, vrh groba 17 pa 
komaj 65 cm gl. Teh globin pa ne mo-
remo imeti za prvotne, saj so tu zem-
ljišče nasipali, verjetno ob gradnji nekd. 
glavne ceste Trebnje—Ljubljana, ki teče 
tik pod Gabrijelovo hišo. V zbito rjavo 
ilovico vkopana groba sta nadaljevanje 
pristavskega grobišča proti V (VS 8, 1960 
do 1961, 209 s). Opis grobov (zaporedne 
številke se vežejo na najdbe iz prejšnjih 
let): Grob 17 (tab. ) je bil pravokoten, 
130 X 103 cm, gl. 60 cm in sodi med gro-
bove z žganim pokopom, obdane s kam-
nitimi ploščami, ki so tu iz domačega si-
vega apnenca, razmeroma tanke in neob-
delane, na s. strani 2, drugod pa ena, vse 
pa na vogalih tesno staknjene. Ob od-
kritju grob ni bil pokrit s kamnito ploščo, 
vendar nekatere okoliščine kažejo na to. 
Plošči na s. strani groba sta se zaradi pri-

Pristava pri Trebnjem, pogled na grob št. 17. 
— Foto T. Knez 
Pristava pres Trebnje, vue d'une tombe — 
Photo T. Knez 

tiska zemlje nagnili proti notranjosti 
groba. Vse posode v grobu so bile v z. 
polovici groba, tik ob steni. V velikem 
sivo rjavem loncu, žari, tesno ob z. steno 
groba je bil manjši rdeč lonec. Okrog 
žare so. bili naloženi: 4 posode, oljenka, 
ostanki 2 steklenih posod in močno zli-
zan bronast novec. Dno groba je bilo na 
tenko posuto s peskom. Po vsej površini 
groba smo našli koščke oglja in drobnih, 
nezgorelih koščic. V jv. kotu smo našli 3 
drobce živalskih kosti. Opis grobnega in-
ventarja: 

1. Velika sivo rjava žara (vi. 41, š. 
30 cm) z močnim, ravno izvihanim zgor-
njim robom, izdelana prostoročno, zato 
nekoliko vegasta, iz grobe gline, ki vse-
buje precej peska, zunaj okrašena z me-
tličastim ornamentom. Tab. IV. 

2. Srednje velik lonec (vi. 22, š. 19,4 
cm) z ozko nogo in visokim trebuhom, 
ustje ozko in kratko izvihano, iz rumene 
gline, zunaj rdeče rjavoi pobarvan. Ta-
bela IV. 

3. Večji trebušast lonec (vi. 21,8, š. 21,4 
cm) z ozko nogo in ozkim, kratko izvi-
hanim ustjem, iz rdeče rjave gline. Ta-
bela IV. 

4. Grobo oblikovan, visok in ozek sivo 
črn lonec (vi. 24, š. 19,4 cm) s široko iz-
vihanim zgornjim robom, izdelan prosto-
ročno iz gline, ki vsebuje dosti peska. Na 
zun. strani so sledovi metličastega okra-
sa, Tab. IV. 

5. Zg. polovica sivo črnega prostoroč-
no izdelanega grobega visokega lonca iz 
gline, mešane s peskom, okrašenega z 
metličastim ornamentom. Tab. IV. 

6. Lončen krožnik (vi. 4,2 cm, š. 18,6 
cm) sivo rjave barve iz grobe, s peskom 
mešane gline. Tab. IV. 

7. Dno in majhen del ostenja žare (pr. 
dna 9 cm) iz zelenkastega stekla. Tab. IV. 

8. Drobci stekleničke iz tankega pro-
zornega stekla s kvadratnim dnom 4,2 X 
4,2 cm. 

9. Delno poškodovana glinasta oljenka 
rdeče barve z žigom COMMVNIS na sp. 
strani (dl. 11,5, š. 7,7 cm). Tab. IV. 

10. Bronast nečitljiv novec. 
Grob 18 (tab. IV.) so našli 3 m sz. od 

groba 17. Sodi v vrsto grobov s pokopom 
v žari. V tesno odmerjeni grobni jami je 
bila visoka žara z debelimi stenami po-
krita z veliko, do 12 cm db. neobdelano 
ploščo iz sivega apnenca. Na dnu žare 
je bila do 18 cm db. plast pepela, drugo 
je bilo' zasuto z zemljo. Opis. žare: 

1. Zelo velika, visoka in ozko obliko-
vana žara s široko izvihanim zg. robom. 
Izdelana je prostoročno iz zelo debele, 



Ptuj, rimske opekarske peči. — Foto M. Grčevič 
Ptuj, fours & briques romains. — Photo M. Grčevič 

neprečiščene gline, ki je mešana s ple-
vami, rumeno rjave do sive barve. Na 
zun. strani metličast okras. (Vi. 62,5, š. 
38,5 cm). — T. K. 

Ptuj. Ob izkopu temeljev samopostrež-
nega paviljona so v Ciril-Metodovem 
drevoredu na pare. št. 341, 342 in 299 k. o. 

Ptuj odkrili 3 rimske opekarske peči ter 
del z estrihom tlakovanega prostora. Raz-
iskali smo peči A in B, ki sta rabili za 
žganje imbreksov in tobulov, ter kurišče 
peči C. Slednja je ostala neraziskana in 
je v celoti ohranjena pod zahodnim po-
dom kleti nove stavbe (poročilo v tisku 
v AV). — Ob izkopu za vodovod v Na-



selju bratov Rešev na robu pare. št. 523/9 
k. o. Krčevima našli drobce sive trebu-
šaste žare. — Na tej parceli so našli sle-
dove 4 rimskih grobov: 1. Skelet, položen 
na ploščo pohorskega marmorja (dl. 113, 
š. 85, db. 8 cm), podaljšano z drugotno 
uporabljenim oklesanim dnom pepelnice, 
ki je imela s profiliranimi robovi razde-
ljeno prednjo steno (dl. 60, š. 98, db. 
10 cm). Večja plošča je bila ob straneh 
obložena s kosi lomljenca. Plošči vkopani 
v sivo rjavo ilovico 45 cm gl. Grob poško-
dovan pri poljskih delih, ohranjeni le 
ostanki levega femurja in tibije ter desne 
tibije. Brez pridatkov. — 2. Tegulni grob 
brez pridatkov, verjetno otroški skeletni 
pokop, poškodovan pri izkopu za stavbo. 
Skelet ni ohranjen, pač pa je v gl. 90 cm 
pod površino dno groba in 2 zaporedno 
postavljenih stresnih tegul (54 X 39 — 
35 X 4 cm). Grob je bil ob ožjih stranicah 
obložen s kosi lomljenca, prekrit pa s 6 
strešnimi tegulami in na vrhu z imbreksi. 
— 3. Tegulni grob, verjetno otroški ske-
letni pokop. Vkopan 120 cm pod površino>, 
zelo poškodovan pri izkopu. Brez pridat-
kov. Grobna konstrukcija enaka kot pri 
grobu 2. — 4. Narobe obrnjen strehast 
pokrov pepelnice iz pohorskega marmor-
ja vi. 36, š. 132, dl. 104 cm, sekundarno 
uporabljen kot podlaga za verjetno ske-
letni pokop. Brez najdb, zg. nivo le 40 cm 
pod površino. Ostanki groba uničeni in 
razneseni pri poljskih delih. V vseh šti-
rih ogelnih akroterijih je reliefno do-
prsje, na sprednjem trikotnem polju pa 
so upodobljena doprsja 3 pokojnikov. 

Ob izkopu za ponikalnico na Spod-
njem Bregu so na pare. št. 318/3 k. o. Sp. 
Breg odkrili sarkofag iz pohorskega mar-
morja (dl. 208, š. 100, vi. 50, gl. 36 cm, 
pokrov — dl. 223, š. 108, vi. 15 cm) z 
ravnim pokrovom, zaprt z železnimi klini 
in zalit s svincem. Rakev je nedokonča-
na, sprednja stena je s profiliranimi 
okviri razdeljena na 3 polja: stranski po-
lji sta pripravljeni za reliefni okras, sred-
nje je zglajeno za napis. V sarkofagu, 
vkopanem 1,85 m pod površino, je bil 
ženski skelet s podatki: steklen vrček z 
ročajem, steklena okrogla steklenička, 
svinčena ploščica s plastičnim okrasom 
(smrekova vejica nad krogom) in bron. 
novec AK — Klavdija I. Zunaj sarkofaga 
smo na gl. vkopa našli še stekleno okroglo 
trebušasto stekleničko z daljšim vratom, 
okrogel bron, okov, zapestnico — na bron. 
žici z odebeljenimi konci nanizane valja-
ste jantarjeve jagode — ter polovico di-
skaste jantarjeve jagode. Na tedanjem 
tlaku smo našli še drobce 2 kadilnic, 3 

krožnikov ter poškodovan lonček, okra-
šen z vrezi in barbotinom. — Ob urejanju 
okolja nove šole v Trubarjevem naselju 
(pare. št. 229 k. o. Ptuj) so našli podstavek 
nagrobnika (vi. 32, dl. 106, š. 76 cm) z 
vdolbino za nasaditev štele (dl. 60, š. 22, 
gl. 15 cm). Ob ožjih straneh vdolbine je 
po ena kvadratna moznica (5X5 cm) za 
vlivanje svinca, ki je v levi še ohranjen. 
Pohorski marmor. — V bližini so našli 
tudi del d. zaključka nagrobne štele iz 
pohorskega marmorja s profiliranim okvi-
rom trikotnega polja (vi. 32, š. 27, db. 
7 cm). — Izkop temeljev stanov, hiše na 
Zgornjem bregu pare. št. 16/2 k. o. Zg. 
Breg rezal ruševinski sloj brez gradbenih 
ostalin. Našli drobce domače lončenine, 
rdeče barvanih krožnikov, terre sig. (D 31 
in 33), fragm. stekla, steklene jagode, 
bron, okovov, obeskov, žebljičkov ter 
bron. okrasno iglo in ključek. — Ob iz-
kopu za ponikalnico so na Zg. Bregu na 
meji med pare. št. 144 in 295/1 k. o. Zg. 
Breg našli miniaturno sivo-rjavo posodico 
s fragm, ročajem. — Ob izkopu za teme-
lje stanovanjske hiše na Zgornjem Bregu 
so na pare. št. 312/15 k. o. Zg. Breg od-
krili sledove dveh skeletnih pokopov: 1. 
Otroški skeletni grob, vkopan 70 cm gl. 
v mivkasto glino. Po pripovedovanju last-
nika parcele je bila glava obložena s te-
gulami, poleg položeni 2 šesterokotni 
prizmotični opeki za tlakovanje, ob ske-
letu pa kosi sivega krožnika. V bližini 
groba so našli bronast novec — as Gordi-
jana III. — 2. Sledovi skeletnega groba, 
obloženega s tegulami. Grob uničen ob 
izkopu. — Z. Š. 

Regerča vas pri Novem mestu. Aprila 
je Marija Židanek iz Regerče vasi 80 ob-
vestila DM, da je na dvorišču svoje hiše 
našla lončene posode, verjetno iz rim-
skega časa in prinesla tam najden bro-
nast novec. Po ogledu terena pare. št. 
848/12 k. o. Gotna vas in kratkem izko-
pavanju smo ugotovili: pri prekopavanju 
dvorišča je lastnica našla že jeseni 1966 
preprost grob z žganim pokopom (grob 1), 
spomladi 1967 pa še en grob v neposredni 
bližini (grob 2). 

Grob 1. Po pripovedovanju lastnice je 
bil ta grob obložen s kamenjem, vseboval 
pa je baje 2 lončeni posodi, od katerih je 
lastnica eno, ker je bila močno razbita, 
zavrgla. Tako se je ohranila le majhna 
lončena gubanka (vi. 16, š. 10 cm) iz pre-
čiščene svetlo sive gline, ki je zunaj in 
znotraj sivo črno pobarvana. Vrat posode 
je visok in konično oblikovan, zg. rob 
je ozek in komaj izvihan (tab. IV.). 



Regerča vas, pogled na grobnico. — Foto 
T. Knez 
Regerča vas, vue d'une tombe. — Photo 
T. Knez 

Grob 2 je bil ovalne oblike in zidan s 
kvalitetno apneno malto, ki je čvrsto ve-
zala kamne lomljenca. Grob je bil grajen 
na obok, vendar je bil ob odkritju zid 
groba visok le še komaj pol metra (dl. 
122 cm, š. 86 cm, zid do 30 cm db.). V gro-
bu so bile 3 lončene posode in bronast 
novec: 1. široka in globoka skleda-teril-
nik (vi. 11,6 cm, š. 32,6 cm) iz rumeno rde-
če gline, znotraj po stenah in na dnu 
potresena z drobnim ostrim peskom in 
pološčena z olivno zelenim loščem, ravno 
izvihan širok gornji rob je profiliran, na 
njem pa je tudi izoblikovan izlivek (Tab. 
V.). 2. Od ramena navzgor fragmentirana 
ločena čaša iz rdečkaste gline (ohr. vi. 9, 
š. 10 cm). (Tab. IV.). 3. Večji lonec z viso-
kim kroglastim trebuhom, ozko stojno 
ploskvijo ter ozkim, kratko izvihanim zg. 
robom, izdelana iz rumeno rjave gline, 
zunaj pa je rdeče rjavo barvana (vi. 24, š. 
20,2 cm). Tab. IV. Bronast novec Licinija. 

Zelo verjetno pripadata oba groba ne-
kemu antičnemu podeželskemu posestvu. 
Novec Licinija nam postavlja grob 2 v 
čas 4. stol. Najdba pove še nekaj več: v 
4. stol. še vedno traja žgani pokop in ne 
samo skeletni, kot govorimo za čas pozne 
antike. — T. K. 

Seča pri Portorožu. Na v. strani gre-
bena polotoka Seča, nad naseljem Jernej, 
so našli med zidovi porušene cerkvice 
rimski kapitel iz peščenca, sodeč po skrb-
no izklesanih akantovih listih iz 2. stol., 
zdaj shranjen v Piranskem muzeju. V 
bližini so našli menda tudi ostanke mo-
zaičnih tal in kose rimske opeke. Točnej-
ših podatkov o tej najdbi nimamo. Prav 
tako tudi ni bilo mogoče ugotoviti naj-
dišča. — E. B. T. 

Slivnica pri Mariboru. Na pokopališki 
ograji j. od cerkve leži danes 2 m dolg 
marmorni pol val j s pr. 50 cm, ki je rabil 
za cerkveni prag in je bil od tam v zad-
njem času odstranjen. Kamen je enako-
merno jamičasto oklesan po vsej obli po-
vršini in po obeh koncih. Na vrhnjem 
delu ima točno v sredini vklesano pravo-
kotno luknjo (dl. 12, š. 4,5, gl. 6 cm). V 
tej obliki najbolj spominja na vrhnje pre-
klade ograje grobišča v Šempetru (J. Kle-
mene, Rimske izkopanine v Šempetru, 
1961, 56 ss, si. 55 in 61). Dosedanje najdbe 
iz marmorja v Slivnici (Blatt Rogatec, 56 
s; VS 8, 1962, 158 s in 9, 1965, 153) dopu-
ščajo možnost bogatejšega grobišča ali 
groba v tem kraju, kjer je rimska cesta 
iz Celeje proti Flavii Solvi prek Straž-
gojnee in Rač dosegla pohorsko vznožje. 
Točne j še lege tega najdišča danes še ni 
mogoče ugotoviti, kot migljaj v tej smeri 
pa bi lahko rabili nekoč bržkone v pr-
votni legi odkriti fragmenti sarkofagov 
na bližnjih njivah (Blatt Rogatec, 57). — 
S. P. 

Slov. Konjice—Slov. Bistrica. V juliju 
in avgustu je podpisani pregledal traso 
rimske ceste, ki jo je med tema krajema 
1892 ugotovil F. Ferk ter jo opredelil kot 
del vojaške ceste Celeia—Flavia Solva 
(MhVSt 41, 1893/222). Pri tem je bilo ugo-
tovljeno, da gre za glavno rimsko cesto 
Aquileia—Carnuntum, ki tod ni tekla, 
kot je domneval R. Knabl (AfKOGQ 26, 
1861, 54 s) tik pod Pohorjem mimo Oplot-
nice niti, kot je razlagal F. Ferk (MhVSt 
41, 1893, 218) mimo Šmarja pri Jelšah in 
Poljčan, temveč do Križevca pod Strani-
cami v glavnem pod današnjo cesto Ce-
lje—Maribor, nato pa od Slov. Konjic do 

Slivnica, del ograje rimske grobnice. — Foto 
S. Pahič 
Slivnica, partie de 1'enclos d'une tombe ro-
maine. — Photo S. Pahič 



Slov. Bistrice po lastni trasi, dokler se 
pri Šikolah ne spoji z njo današnja cesta 
Pragersko—Ptuj. Na tem odseku so veliki 
deli cestišča še ohranjeni ali dobro vidni, 
deloma pa so ga poškodovali prečni po-
toki. Na kratko povedano je potek rim-
ske ceste takle: do pričetka Slov. Konjic, 
kjer so bile v Sp. Prelogah ugotovljene 
ruševine antičnih stavb (Blatt Rogatec, 
50 — pod Gornja Pristava), ni površinskih 
sledov, ker poteka po njej današnja cesta 
oz. je teren uničila erozija potoka Kopriv-
nice. Od kraja antičnih ruševin zavije 
rimska cesta prek Dravinje pod vznožje 
Škalc, kjer je zaradi novogradenj veči-
noma uničena vse do njiv v Vešeniku. 
Tod se v ravni črti nadaljuje prek potoka 
Bezine in mimo dvorca Golič v Dobrnež, 
deloma vidna kot proga gramoza po nji-
vah, prečka ob vznožju gričevja današnjo 
cesto ter teče po robu ravnine pod njo 
do ovinka pred Tepanjem. Tam poteka 
spet v ravni črti prek doline do gričevja 
v Sp. Grušovju, večinoma pod današnjo 
krajevno cesto v Perovec in kolovozi, ob 
potokih Oplotnica in Čadramica pa je 
zmanjka. Nato prečka prvi greben gri-
čevja na najožjem mestu in se spusti v 
dolino Ličnice pod Prepužem, ki jo do-
seže precej naravnost prek ozke stranske 
dolinice, kjer so v gozdovih sledovi cesti-
šča v pobočnih usekih in nasipih razločno 
vidni. Po prekoračenju doline Ličnice se 
vzpne na drugi greben gričevja in po šte-
vilnih, pobočju prilagojenih ovinkih do-
seže dolino Ložnice pri Cigonci, ki jo 
prečka v ravni črti. Vzhodno od tega po-

toka se približa današnji cesti, skupno 
z njo prečka tako imenovani »Šugarski 
graben« na z. obrobju SlOv. Bistrice, po-
tem pa cesto Slov. B i str i'd a-^Pol j čan e ter 
v ravni črti prek njiv južno od mesta 
doseže potok Bistrico in gričevje pri Sp. 
Novi vasi, odkoder se nadaljuje proti 
Pragerskemu. Zunaj gozdov so njeni sle-
dovi najočitneje vidni še na njivah pri 
Slov. Bistrici, medtem ko je v okolici po-
tokov cestišče večinoma razdejano. 

Glavne značilnosti kaže ta cesta tudi 
na tem odseku: kar se da premočrtna 
trasa, čim lagodne j še prečkanje gričevja, 
kjer so vzponi večinoma 5—6'°/o in le na 
kratkih odsekih 10°/o (medtem ko ima 
severno od nje potekajoča, sedanja cesta 
ob Ličnici npr. dolge 18,0/o klance), 6—7 m 
š. cestišče, pri čemer so sp. mere nasipov 
9—-10 m, ter iz nasutega gramoza izdelano 
cestno telo. 

Ves potek rimske ceste na tem odseku 
smo izmerili in vrisali na katastrske na-
črte, kopanje prečnih profilov pa so to-
krat morale nadomestiti skromne sonde, 
s katerimi je bila ugotovljena debelina 
nasutega gramoza do db. 1 m in vsaj dvo-
je temeljitejših popravil. Poleg že ome-
njenih ruševin pri Slov. Konjicah so bili 
lokalizirani tudi sledovi rimskih stavb v 
Sp. Grušovju (VS 7, 1960, 342), ki se po 
legi in razdaljah ujemajo z vmesno po-
stajo mansio Ragando ter ruševine pri 
Slov. Bistrici (VS 7, 1960, 293), ki ob od-
cepu poti k marmorolomom na Pohorju 
najbrž prav tako predstavljajo obcestno 
postojanko. 

Tloris poteka rimske ceste Aquileia—Carnuntum ( ) med Slovenskimi Konjicami in Slo-
vensko Bistrico z vrisanimi najdišči antičnih ruševin pri Slov. Konjicah, Sp. Grušovju 
in Slov. Bistrici ter potek današnje magistrale, nekdanje »glavne komercialne ceste« Dunaj— 
Trst na tem odseku. — Risal S. Pahič 
Plan du trace de la route romaine Aquileia—Carnuntum ( ) entre Slovenske Konjice et 
Slovenska Bistrica avec les endroits ou Fon a dčcouvert des ruines antiques prčs de Slo-
venske Konjice, Sp. Grušovje et Slovenska Bistrica, et trace de la grand'route actuelle, 
ancienne »route commerciale principale« Vienne—Trieste dans ce secteur. — Dessin S. Pahič 



Opisani odsek predstavlja poleg tistih 
v. od Ptuja najboljše ohranjene ostanke 
rimske ceste Aquileia—Carnuntum na 
Slovenskem. Vzporedna raziskovanja ob-
močja pod Pohorjem so o Knablovi trasi 
iste ceste dala mnogo bolj skromne re-
zultate in dovoljujejo za zdaj le možnost 
vzporedne ceste ali lokalnih povezav. — 
S. P. 

Sobenja vas pri Čatežu ob Savi. Pri 
kopanju zajetja za vodvod so delavci na-
šli na parceli »Pri studencu«, pare. št. 
846/13 k. o. Sobenja vas, 4 novce: Klav-
dij I, as, kovan med leti 41—54 — Hadri-
jan, as, kovan med leti 125—128 — Gali-
jen, antoninijan, kovan med leti 260—268 
— Konstantin I, folis iz kovnice Siscia iz 
leta 335/36. Novce hrani PM. En novec in 
železni nož so delavci izgubili. — S. Š. 

Sp. Hajdina. Pri urejanju okolice sta-
novanjske hiše so na pare. št. 1116 k. o. 
Hajdina v ruševinskem sloju našli drob-
ce sivo in rdeče zabarvanih posod, tere 
sigilate in bron. fibulo (Almgren 236). — 
Ob izkopu za stanov, hišo so na pare. št. 
ll'53/2 k. o. Hajdina prerezali ruševinski 

sloj brez gradbenih ostalin. Našli smo 
kos.e terre sig., rdeče barvanih krožnikov, 
večjih sivo črnih loncev z metličastim 
okrasom (eden z žigom NINNIA), rdeče 
pobarvanih posod z vrezi in barbotinom, 
v obliki dleta obdelano živalsko- kost ter 
fragm. terilnic in sivih lončkov z žigo-
sanim okrasom. — Z. S. 

Straža pri Novem mestu. Dne 28. 7. 
smo izvršili manjše zaščitno izkopavanje, 
ker so pri kopanju temeljev za novo 
upravno poslopje tovarne Novoles zelo 
plitvo pod rušo (20—25 cm) zadeli na zi-
dove, ki smo jih odkopali ter odkrili rim-
sko grobnico, ki pa je bila v preteklosti 
že porušena in oplenjena (tloris 300 X 
245 cm, zidovi db. 45—50 cm, ohranjeni 
pa največ do 30 cm vi.). V jz. vogalu je 
zid grobnice podaljšan za 70 cm. Grobni-
ca je bila sezidana iz lomi j enega kame-
nja in prečiščene malte, dno je bilo tla-
kovano s kamni in premazano z estrihom. 
Našli nismo niti ene črepinje, samo nekaj 
oglenine. Grobnica sodi k nekropoli, ki 
smo jo delno odkopali že 1959 (AV 15—16, 
1964/65, 145 ss.), pribl. 15 m s. od groba 7. 
Leta 1967 odkopana grobnica je po veli-

Straža pri Novem, mestu, pogled na zidano grobnico. — Foto T. Knez 
Straža pršs Novo mesto, vue d'une tornbe b&tie. — Photo T. Knez 
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kosti daleč največja na straškem grobi-
šču. — T. K. 

Šempeter v Savinjski dolini. V času 
od 12. 7. do 26. 7. smo nadaljevali izko-
pavanja antične nekropole v. od naselja. 
Preiskali smo še zadnjih 7 kvadrantov. 
Sledili smo rimski cesti do roba brega, 
kjer je odtrgana, Dobro je ohranjen s. ob-
cestni jarek, ki se na tem mestu že po-
glablja. Skozi cesto smo v kvadrantih 
277, 278, 279 potegnili 70 cm š. in 12 m dl. 
jarek v smeri S J. Dobili smo presek ce-
stišča: ohranjeno je le še 20 cm drobnej-
šega gramoza, pod njim pa trda rjava 
plast zemlje z večjimi oblicami. Cesta 
meri od jarka do jarka točno 9 m. — Gro-
bišče poteka še skozi kvadrante 310', 314 
in 317. Tu je večja grobna parcela z 
osrednjim grobom (gl. 118 cm) skoraj 
kvadratne oblike. Prek vsega kompleksa 
je debel sloj — tlaka, prav tako na gro-
bu. V grobu je bilo med večjimi ožga-
nimi oblicami precej drobcev raznih po-
sod, 3 kosi stekla, 14 bronastih gumbov 
— okras pasu, del fibule, pašne spone, 
predrta pločevina pašne spone in 4 že-
lezni žeblji. Med žganino so bili ostanki 
kosti. V kvadratnem zidu je bil grob ne-
pravilnih oblik, poln oblic. Zunaj osr. 
groba je nasip iz oblic debel ponekod do 
150 cm, drugod le 58 cm; razlika je po-
sledica izravnave terena ob gradnji par-
cele. V kvadrantu 314 je zid 300 X 50 cm. 
Tik pred njim je v cestišču kvadratast 
tlak, ki se je ob poplavi premaknil iz te-
melja grobnice in se zagozdil v cestišče. 
Pred nadaljnjim drsenjem ga je obva-
roval zadnji del slemena in kos plošče 
s profiliranim robom, sestavna dela ste-
briščne grobnice iz peščenca. 

Z izkopavanji v letih 1964, 1965 in 1967 
smo odkrili 315 m dl. grobišče s 96 grob-
nimi parcelami in grobnicami ter rimska 
cesta ob njem. Poleg tega smo odkrili v 
rimskem tlaku 6 prazgodovinskih gron 
bov. Grobni pridatki in druge drobne 
najdbe so dali 2331 in v. št. Ves izkopani 
teren je izrisan v merilu 1 :10 in 1 :100 
— profil skozi cesto pa v merilu 1 : 50. 
Za dokumentacijo je bilo izdelanih 356 
fotografskih posnetkov. 

V vrtu hiše šit. 2 (Štokl) so kopali jamo 
za smreko in pri tem odkrili velik bro-
nast novec Antonina Pij a, Av.: Cesarjeva 
glava z lovorjevim vencem na desno. — 
Rev.: V sredini jezdec na konju v desno. 
Levo in desno po ena moška postava. 
Slabo ohranjen. Napis nečitljiv. — V. K. 

Šmartno na Pohorju, podstavek stebra. — 
Foto S. Pahič 
Šmartno na Pohorju, piedestal d'une colonne. 
— Photo S. Pahič 

Šmartno na Pohorju. V ž. c. hranijo 
marmorni podstavek stebra, ki je bil ne-
davno odkrit pri preureditvenih delih. 
Podstavek ima 34 cm š. kvadratno bazo, 
je v celoti 19 cm vis., pr. vrhnjega dela je 
25 cm. Izdelan je precej rustikalno, kot 
je pri podeželskih stavbah večkrat opa-
ženo (npr. E. B. Thomas, Romische Villen 
in Pannonien, 1964, T. 7—11), vendar že 
glede na marmor skrbneje od navedenih 
primerov. V Podravju je najbližja pode-
želska primerjava podana v podstavku iz 
peščenca, odkritem v stavbni skupini II v 
Grobelcah pri Šmarju pri Jelšah (F. Lor-
ger, CZN 31, 1936, 80, si. 4). Podrobno 
mesto najdbe ni znano, ker je bil pod-
stavek v cerkvi že v drugotni rabi, ven-
dar skupno z doslej znanimi najdbami 
(Blatt Rogatec, 62 s) ponovno opozarja na 
pomen tega kraja kot kamnoseškega sre-
dišča na Pohorju. Podobne najdbe — 
»razbitine glavičev, stebrov, napuščev, 
ograj, korit, plošč« itd. — omenjata že 
A. Muchar, Steiermark 1, 1844, 400 in F. 
Pichler, Text zur archiologischen Karte 
von Steiermark, 1879, 32. — S. P. 

Videm pri Ptuju. Pri obnovitvenih de-
lih na p. c. sv. Janeza na Dravinjskem 
vrhu so 1966 pri čiščenju zunanjih sten 
odkrili na j. steni prezbiterija vzidana 
2 rimska reliefna spomenika: 

Del pepelnice ali sarkofaga, pohorski 
marmor, dl. 80, vi. 53, š. vidno le 10 cm. 
Ohranjeno je 1. stransko polje s profili-
ranim okvirom, ki ga zgoraj zaključuje 
noriško panonska voluta. V polju je lik 
golega vojaka s čelado, sulico in ščitom 
ter del srednjega polja v profiliranem 



okviru s prizorom, ko Ifigenija beži s 
Tavride in stopa na ladjo. Poleg nje stoji 
Orest ali Pilades, ki je premagal enega 
izmed zasledovalcev. V ozadju je upo-
dobljeno svetišče. 

Del pepelnice ali sarkofaga, desni vo-
gal z delom stoječega genija s prekri-
žanimi nogami. Pohorski marmor, dl. 12, 
vi. 61, ši. 88 cm. 

Vrhnja plošča oltarne menze v p. c. 
je izklesana iz sp. dela rimske pepelnice 
z ostanki profilacije. Pohorski marmor, 
dl. 145, š. 80, db. 14 cm. — Z. Š. 

Zg. Hajdina. Ob izkopu za temelj ga-
raže so na pare. št. 131 k. o. Hajdina 
našli tri poškodovane glinaste vrče z ro-
čajem. — Z. Š. 

ZGODNJI SREDNJI VEK 

Batu je, V gramozni jami s. od Batu j 
je Leopold Ušaj iz Batu j št. 32 našel pred 
leti skeletni grob. Gramozna jama leži na 
ledini »Za gričem« (pare. št. 296 k. o. Ba-
tu j ei). Grob je bil vkopan 40—60 cm glo-
boko v rjavo humusno zemljo, ki pokriva 
gramoz, usmerjen S—J. Brez pridevkov. 
— Na njivi »Za pozdevci« (pare. št. 286 
k. o. Batuje), okoli 100 m sv. od gramozne 
jame »Za gričem« je Leopold Ušaj opazil 
širok pas peska, ki je potekal poševno 
preko njive v smeri Z—V; verjetno an-
tično cestišče. V dolini Konjščaka je z. 
od Batuj na kompleksu z ledinskim ime-
nom »Pri Sv. Juriju«, pare. št. 1527/66 
k. o. Batuje, v septembru in oktobru Go-
riški muzej v sodelovanju z Narodnim 
muzejem iz Ljubljane raziskoval staro-
slovensko' grobišče. Raziskovanje so omo-
gočili ZSV SRS iz Sklada SRS za posp. 
k. d., SO Ajdovščina in SO Nova Gorica. 
Raziskovanje sta vodila dr. V. Š rib ar in 
Drago Svoljšak. Prvotno so izkopavanja 
v Batuj ah mišljena le kot sondaža z na-
menom odkriti lego cerkve sv. Jurija. V 
tej fazi je bilo izkopanih 5 sond: 

Sonda 1 na nizki terasi nad potokom 
Konjščakom na mestu, kamor izročilo 
postavlja najdbo 2 plošč s pleteninasto 
ornamentiko in drugih predmetov, ki jih 
povezuje s cerkvijo sv. Jurija, usmerjena 
V—Z, vel. 10 X 5 m, gl. do 70 cm, na z. 
delu pa podaljšana kot 8 m dl. in 1 m š. 
jarek 8 X 1 m. V sondi smo odkrili 25 
skeletnih grobov. 

Sond 2, 8 m z. od sonde 1 m v smeri 
SZ—JV, vel. 10 X 1, gl. do 0,90 m. Dno 
sonde je bik> na raščeni skali — laporju. 
V gl. ok. 45 cm je bilo več drobcev malte 
in živalskih kosti. 

Sonda 3 v smeri S—J (12 X 1 m gl. do 
0,53 cm), ok. 100 m j. od sonde 1 na manj-
ši vzpetini, ki jo je učitelj M. Toplikar 
označil kot mesto, na katero se nanaša 
ledinsko ime »pri sv. Juriju«. V sondi ni 
bilo najdb. 

Sonda 4 v. od sonde 1 v smeri SV—JZ, 
vel. 19,10 X 1 m. V profilu smo ugotovili 
lomljenec laporja, posamezne kose drob-
nega apnenca, drobce rdeče žgane opeke 
in sirednje siv ter rdečkast omet. Med 
12,90 in 13,60 m se je raščena skala dvig-
nila do> 20 cm nad dno. Na tem grebenu 
smo našli drobce malte. Pri 9,70 m sta 
bila na dnu sonde 2 večja kosa apnenca, 
vzporedna z omenjenim grebenom. Razen 
sledov malte in ometa v sondi ni bilo 
najdb. 

Sonda 5, smer SZ—JV, ok. 50 m z. cd 
sonde 1., vel. 12 X 1 m, 40—150 cm gl. tako 
da je prerezala poudarjen greben. Na 6. 
metru je bil v gl. 80 cm kos ročaja an-
tične amfore. 

Z razširjanjem sonde 1 smo začeli si-
stematsko izkopavanje. Izkopno polje je 
zajelo pribl. 146 m2. Izkopano je bilo v 
sedmih planumih, ki so si stopničasto 
sledili od Z proti V, tako kot pada ma-
tična osnova. S sedmim planumom smo 
povsod dosegli raščeno skalo, lapor, v 
katerega so bile praviloma vkopane grob-
ne jame. V jz. vogalu smo ugotovili vkop 
nekega jarka, ki je bil starejši od grobi-
šča, in vkop, zasut s kamenjem in grad-
benim materialom najbrž iz porušene 
cerkve sv. Jurija. To gradivo datira vkop 
v čas. po porušenju cerkvice. Po mnenju 
domačinov je to bila drenaža ob vino-
gradu. 

Značilnost vseh profilov je bila za-
sipna plast, db. 60—100 cm, dokaj enotna, 
zdi se, da je nastajal z razkrajanjem la-
porja, tako da sta nastali 2 osnovni plasti: 
humus in subhumus. Pojav večjih kosov 
malte in ometa je bil v profilih izkopnega 
polja izjemen. Množina malte in ometa 
se je večala v smeri proti sondi 1. Na 
grobišču smo odkrili 56 okostij. Grobne 
jame so bile v 8 vzporednih vrstah, 
usmerjenih S—J, poglobljene v lapor do 
50 cm gl. praviloma pravokotno obliko-
vane ter z zaobljenimi vogali. Velikost 
jam je bila zelo* različna. V mnogih pri-
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merih je bila prvotna oblika jame le tež-
ko določljiva zaradi poznejših pokopov. 
V 13 primerih so bile stene grobne jame 
deloma ali povsem obložene s kamni, ki 
so prekrivali deloma tudi skelet. Prav 
tako v 13 primerih je bil položen kamen 
v grob ob glavi, le v 2 primerih smo našli 
kamen tudi pri nogah. Osteološko gra-
divo je slabo- ohranjeno. Pokojni so pri-
padali obema spoloma raznim starostim. 
Smer pokopa je razen v 2 primerih enot-
na in sicer V—Z z odklonom od smeri 
S~J za 75° do 135°. Groba št. 2 in 25 sta 
bila usmerjena S—J z odklonom za 195° 
in 190°. Pridevki so bili v 20 grobovih. 
Najbolj številni so obsenčni obročki, in 
sicer bronasti in srebrni s presegajočimi 
se konci, ki so praviloma razčlenjeni. 
Med najdbami so srebrn obsečni obroček 
s »S« zanko, bronast obsenčni obroček s 
kvačico in bronast obsenčni obroček 
okroglega preseka s sploščenim delom, ki 
je omamen tiran z vrezi v obliki črke »x«. 
— Prstani so bili kot pridevek v treh 
grobovih: dva sta preprosta bronasta ob-
ročka okroglega preseka, eden je plo-
ščat z rahlo presegajočimi se konci in 
ornamentiran z vtisnjenimi krožci in več-
jimi polkrogi, četrti pa je bronast obro-
ček s sklenjenimi konci. — Uhani so bili 
v 4 grobovih: fragmentiran luničast uhan, 
ulit bronast luničast uhan, ki ima lunulo 
okrašeno z navpičnimi vrezi, 2 srebrna 
uhana z zvončastimi dodatki na obročke 
itd. — V grobni jami 25 je bila okrogla 
broša s podobo »agnus. dei« izdelano z 
vloženim jamičastim emajlom. — Med 
najdbami so še: železna pašna spona, 
droben košček zelene steklene mase, šest 
železnih nožev, srebrn gumb, v sipu tudi 
kovani žeblji. Kos kamnitega stebra in 
del ometa s slikarijo pa so poleg malte 
priče, da je v bližini cerkev. — D. S. 

Dobrava — Otok pri Šentjerneju. CSZŠ 
NM Lj je poleti izkopal 5 sond na pro-
storu. V sondi 1 smo odkrili 3 površine: 
rimsko in 2 poznosrednjeveški. Starejša 
poznosrednjeveška je dokumentirana z 
ostanki neke stavbe, mlajša pa s cesti-
ščem. — V sondi 2 tik vasi Drama (pare. 
št. 2670 k. o. Drama, last Mencin), smo 
ugotovili ostanke 3 časovno zaporednih 
objektov: najstarejši so ostanki v loku 
oblikovanega zidu. Ob njegovi notr. stra-
ni je bilo kurišče, ob zun. pa plast 
reša«, tj. ilovice, pomešane z drobnim 
kremenčevim peskom. Zaradi kosov žele-
zove žlindre, barvnih kovin in »vareša« 
domnevamo, da najdba predstavlja osta-
nek talilne peči. V srednjem delu sonde 

so bili temelji kamnitega zidu (db. 60 cm) 
s tlakom mačjih glav ob vhodni strani 
zidu. — Najmlajši zid je na koncu sonde, 
zgrajen iz deloma obdelanih kamnov, zve-
zanih z malto. Za zidom je večji blok 
obdelanega peščenca, sodeč po obdelavi 
in ostankih kanelire ob robu rimskega 
izvora. — Sonda 3 je na koncu te njive. 
V gl. 2. pnauma sta najmanj dve povr-
šini: starejša v gl. 1 m, zložena iz mačjih 
glav in lomljenca; mlajša v gl. do 90 cm, 
prepečena od ognja, ki je uničil tudi ob-
jekt te faze, katerega ostanke smo našli 
v v. delu sonde. Ob tem objektu je nako-
pičen »vareš«. — V sondi 4, na pare. št. 
2689, k. o. Drama, last posestnika Kralja 
iz Dobrave, v gl. ok. 90 cm, so bili suh 
zid in ostanki tlaka iz lomljenca. Med 
kamni so bili drobci poznosrednjeveške 
lončenine. Na z. koncu sonde so bili pod 
suhim zidom črepi rimske lončenine. Na 
enem je obrazna maska. Med poznosred-
njeveškiimi najdbami je poškodovana že-
lezna ostroga. — Sonda 5 je bila v sa-
dovnjaku z. od cerkve na pare. št. 2690, 
j. od poti, ki vodi od Miklavževe cerkve 
proti cesti Dobrava—Šentjernej (last I. 
Selaka). V gl. do 50 cm sta bila dva tlaka 
iz mačjih glav ter ostanki kurišča na z. 
koncu sonde. Ob tem in na obeh hodnih 
površinah so bili poznosrednjeveški čre-
pi. — Sonda 6 je na robu pare. št. 2697, 
ok. 20 m od pokopališkega zidu. V gl. 2 
do 3 m smo odkrili strugo kanala (š. ok. 
4 m, gl. ok. 5 m). Pribl. 2,5 m pod po-
vršino smo v strugi našli poznosrednje-
veško lončenino. 

Po mnenju prof. dr. Ferda Gestrina 
in publicista I. Pirkoviča so najdbe ostan-
ki poznosrednjeveškega španhajmskega 
Gutenwertha, ustanovljenega v zač. 13. 
stol. in od Turkov uničenega v drugi po-
lovici 15. stol. — V. S. 

Gradišče nad Pivko pri Naklem. Nad 
vasjo Pivka je ob robu Udin boršta na 
20 m vi. pečini gradišče. Obsega skrajni 
pomol lapornate terase, ki prepadno pada 
proti S in Z. Proti V je teren raven, s te 
strani sta branila dohod na gradišče do 
4 m gl. v ilovico vkopan obrambni jarek, 
in polkrožen nasip iz tlačene ilovice, pre-
drt na najbolj napetem delu polkroga. 
Odprtina je rabila za vhod v notranjost 
gradišča. Za v. delom nasipa je bil po-
možni del gradišča, obdan le z v. strani s 
plitke j šini jarkom in nižjim ilovnatim 
nasipom verjetno iz trenutne potrebe na-
stal pomožen obrambni prostor. — V nô -
tranjosti terena A smo odkrili kvadra-
tasto jamo z deli do 2 m db. zidanih te-



meljev obrambnega stolpa, ruševine nje-
govega zidu, jame za kole in drobno kul-
turno gradivo. Na osrednjem dvignjenem 
prostoru je bila do 20 cm db. plast oglja 
(jesen, jelka, bukev, hrast), kjer so našli 
največ puščičnih osti, žebljev in delov za-
paha, krem eno vo puščico, kremenov od-
bitek, pod njo pa v sami ilovici posamez-
ne črepe iz halštatskega obdobja. Zid 
obrambnega stolpa je bil sestavljen iz 
oblic, obdelane labore, razbitih kamnitih 
klad, delov nagrobnikov različnih okvir-
nih profilov, delno z napisi, in kosa pe-
pelnice. Ti ostanki pripadajo grobnim ar-
hitekturam s prostora današnje vasi Piv-
ka, kar potrjuje tamkajšnja najdba 
okrogle pepelnice in železne dolge kose, 
ostanki napisov pa postavljajo nekropoli 
v zgodnjeantično obdobje. Gradivo je 
uporabljeno^ pač tako kot na kasnoantič-
nih gradiščih v Velikih Malencah, Vra-
nju pri Sevnici in na Ptujskem gradu. — 
Stolp je varoval križišče tovornih poti iz 
Kranja (Carniuma) čez Ljubelj na Viru-
num oz. proti Radovljici v Bohinj in da-
lje v dolino. Soče oz. odcepom proti Trbi-
žu, ena pa je vodila mimo Pivke proti 
Mengšu; te poti so postale posebno po-
membne v kasni antiki oz. v času prese-
ljevanja narodov. Drobno kulturno gra-
divo pa nam priča o občasni uporabi tega 
mesta že v starejših časovnih obdobjih. 
Nastanek jarka in nasipa lahko povezu-
jemo z nastankom obrambnega stolpa. 
Navpične jame pilotov v nasipu pričajo 
delno o konstrukciji nasipa — prehod iz 
jarka v nasip je bil navpičen. Slabo ohra-
njena keramika z oblikami ustij in orna-
mentiko ne dopušča večjih možnosti ča-
sovnih in tipoloških primerjanj. Med že-
leznimi predmeti, ki pripadajo času 
obrambnega stolpa, so kovani železni deli 
zapaha, železni dvokrilni žeblji različnih 
dolžin, železno klesarsko dleto, dva že-
lezna noža in del koščenega držaja. Med 
ostanki pod ruševinami so bile tudi posa-
mezne kosti živali: svinja, srna, ovca in 
verjetno kozorog. Najdba puščic v plasti 
oglja nam kaže način in okoliščine raz-
rušitve objekta, obenem pa njihovo ča-
sovno uporabo. Verjetno so obrambni 
stolp razrušili stari Slovani ob prvih na-
selitvenih navalih na današnje gorenjsko 
ozemlje. Različne oblike pa so značilne 
tudi za etnično opredeljevanje njihovih 
nosilcev. V doslej znanih staroslovanskih 
grobiščih opredeljujejo z njimi starejše 
slovanske grobove. — A. V. 

Predlog za ureditev terena na gradi-
šču nad Pivko pri Naklem je naslednji: 

Dobro ohranjeni dvojni zemeljni nasip 
in jarek gradišča je varovati v nespreme-
njeni obliki. Ureditev slabo ohranjenega 
objekta znotraj gradišča pa ima dve re-
šitvi, uolje dve modulaciji iste rešitve. 
Ker stavbnih ostalin ni ohranjenih v pr-
votnem stanju (kompakten zid, tlorisna 
zasnova) niti toliko, da bi omogočale ne-
sporno idejno rekonstrukcijo, bi konser-
vacija stanja, vidnega po zaključnem iz-
kopavanju zahtevala zelo obsežno rekon-
strukcijo* in dodajanje veziva. Tako re-
konstruiran je in dodajanje veziva pa bi 
bilo s strokovnega gledišča potvorba. Ta-
ko preostane za konservacijo le druga 
pot, in sicer zasutje terena, ker moremo 
le tako ohraniti ostaline takšne, kot so 
bile pred izkopavanjem. — Vendar osta-
line že pred izkopavanjem niso bile po-
krite z debelo plastjo* zemlje (humusa na 
teh gozdnih tleh skoraj ni, ostaline je 
prekrivala gozdna ilovica), zato bi se od-
ločili, da jih spet enako zasujemo. Že 
pred izkopavanjem je bila na površini 
vidna oblika ruševinskega nasipa in del-
na poglobitev vkopa za temelj. To govo-
rico površine pa bi želeli po zasipanju 
ohraniti. Zato bi ruševinski nasip spet 
pokrili s plastjo ilovice (večja kamniti 
bloki v njem ostanejo vidni), najbolj 
strme stene poglobitve bi nekoliko utrdili 
s plastjo ilovice. Tloris jarka za temelj 
(poglobitve) bi ohranili tako, da bi v dno 
pod vrhnjo plast ilovice, dali tenko plast 
betona (db. ca. 4 črn),, ki bi preprečevala 
rast gozdne vegetacije. Tako bi ruševin-
ski nasip povrnili v stanje pred izkopa-
vanjem, ohranili pa bi tudi oblikovanost 
terena, da je že na prvi pogled viden tlo-
risni rezultat izkopavanj. Na tako urejeni 
objekt bi namestili še oblikovano tablo 
s kratko razlago in načrtom izkopišča. — 
Ureditvena dela po tem predlogu so bila 
opravljena jeseni 1967 in poleti i968. — 
I. M. C. in P. F. 

Rifnik pri Šentjurju. Od 10. 7. do 5. 8. 
in od 3. do 18. XI. 1967 smo prekopali 
400 m2 in odkrili 64 grobov, ki so. ležali 
v različnih globinah; delno zaradi erozije, 
delno zaradi rigolanja — tu je bil svoj 
čas vinograd — so> bili posamezni skeleti 
le 20 cm pod rušo, najglobji v gl. več kot 
1 m. Skeleti so ležali, z majhnimi odkloni, 
v smeri V—Z. Noge so iztegnjene, roke 
ležijo v večini primerov ob telesu ali pa 
so položene na prsih in v naročju. Samo 
pod 1 skeletom so bili sledovi lesene 
deske. Vsi drugi so bili prosto položeni 
v grobno jamo. V 44 primerih smo lahko 
ugotovili grobne pridatke in le 20 gro-



Rifnik, grob 86, fibula in lonec s pečatnim 
okrasom. — Foto L. Bolta 
Rifnik, tombe 86, 
decor estampille. -

boucle et vase orne d'un 
- Photo L. Bolta 

bov je bilo brez -okrasnih ali praktičnih 
predmetov ob skeletu. 

Iz pridatkov v grobovih je razvidno, 
da so ženski pokopi zelo številni. Zelo 
številne ogrlice so iz steklenih jagod, ja-
god, pa tudi iz jantarja, gline in brona. 

Jagode so1 okrogle, oktogonalne, podolgo-
vate in narebrene. Večina steklenih ja-
god, predvsem okroglih, je tudi poslika-
na. — Uhani so> bronasti, nastopajo pa s 
kocko v različnih inačicah in s košarico. 
En par uhanov s. košarico je srebrnih. — 
Glavniki imajo robe na eni ali na obeh 
straneh. Držaj je skoraj redno lepo okra-
šen. Zakovice so običajno železne, v enem 
primeru so bronaste. — Glavice igel so 
običajno sploščene, vrat pa lepo okrašen. 
Med njimi velja omeniti pozlačeno iglo 
s pleteninastim okrasom. Pri bronastih in 
srebrnih je trn oblikovan ščitasto in or-
namentiran. — Železne pašne spone so 
bolj preproste. — Doslej je bilo na vsem 
grobišču odkritih 6 kosov lončenine. Ka-
zen zadnjega so vsi neokrašeni. Zadnji, 
lepo ohranjen lonček pa kaže za 6. stol. 
značilni ornament 2 vodoravnih vrst ži-
gosanih krožcev, ki jim sledijo v viseče 
trikotnike nanizani žigosani rombi. 

V letošnjem letu smo našli 3 S fibule, 
značilne (po Wernerju) za Longobarde, in 
2 dobro ohranjeni okrogli fibuli. Na eni 
je rozeta, druga pa ima človeško glavo* in 
del popirsj a s krili ob straneh in gloriolo 
okrog glave. 

Tu naštevamo le nekatere predmete, 
ki vsaj do neke mere osvetljujejo drago-
cene najdbe s poznoantičnega grobišča 
na Rifniku. Našli smo tudi nekaj rim. 
novcev iz 4. stol. Grobišče še ni do konca 
izkopano, čeprav je odkritih že 93 grobov, 
ležečih v vrstah in z glavo obrnjenih pro-
ti sončnemu vzhodu. V več primerih smo 
lahko ugotovili namerno oblaganje s ka-
menjem. Pridatki v grobovih so dokaj 
pogosti. Od skupaj v letih 1963—66 93 
odkopanih skeletov jih je 58 imelo ta ali 
oni pridatek in jih je bilo le 35 brez pri-
datkov. Večina predmetov govori za po-
znoantično tradicijo, ki se obdrži še tja 
do sredine 6. stol. Le redki predmeti pa 
razumljivo kažejo tudi posamezne tuje — 
langobardske in in vzhodnogotske — ele-
mente. — A. B. 

Spodnje Duplje, Pri gradnji hiše na 
pobočju Udin boršta je Andrej Urbane 
iz Sp. Dupelj 44 odkril in deloma uničil 
staroslovanski skeletni grob ženske, stare 
ok. 30 let. Ob lobanji so našli 2 delno po-
škodovana luničasta uhana, kovana in 
okrašena na prednji strani z vgravirani-
mi vzporednimi črtami (1. vel. 4,7 X 3 cm, 
2. vel. 4,2 X 9 cm). — A. V. 

Svete gore nad Bizeljskim. Na predlog 
ZSV SRS je Pokrajinski muzej v Breži-
cah izvedel raziskovanje na Sv. Gorah 



nad Bizeljskem kot pripravo za načrtno 
izkopavanje, da bi ugotovili, ali so tu po-
leg kapelic sv. Jurja in sv. Martina še 
kakšne starejše kult. ostaline. Po pregle-
du zemljišča je bilo jasno, da bo treba 
delo voditi v 2 smereh. Prva naj bi zajela 
zemljišče na prostem, druga pa naj bi 
se omejila na raziskavo arhitektonskih 
ostalin in pridobila še nove odgovore k 
vprašanju zgodnjesrednjeveške arhitek-
ture. 

Za raziskavo zemljišča okoli cerkva 
na planoti smo izkopali 8 sond na mestih, 
kjer je biLo videti zemljišče še dokaj ne-
spremenjeno in nedotaknjeno, in sicer na 
j. delu hriba: 2 med glavno cerkvijo in 
kapelico sv. Jurija na z. robu, 1 ob sami 
steni kapelice sv. Jurija, na s, delu pa 
3 ob z., s. in v. steni kapelice sv. Boštja-
na, 1 nekaj metrov od s. sonde ob steni 
omenjene kapelice ter 1 v skrajnem s. ko-
tu za kapelico Marije Lurdske. — Od 8 
sond so bile 4 glede tvornih ostankov ja-
love na slagah 3 sond smo našli več drob-
cev človeških kosti, kosov zgodnjesred-
njeveške slovenske lončenine naselbinske 
narave, nekaj ostankov recentnih pred-
metov ter poškodovano železno sulico v 
obliki lovorovega lista s tulastim spod-
njim delom za nasajanje. V sondi za 
apsido Boštjanove kapelice pa smo od-
krili nepoškodovan staroslovanski grob. 
Grobna jama je bila vklesana v skalo, na 
sp. v. strani zaradi padca terena zaprta 
z večjimi kamni. Okostje mlajše ženske 
je bilo v hrbtni legi z rokami iztegnje-
nimi ob telesu, usmerjeno Z—V. Ob njem 
smo našli: 2 lita bronasta uhana, uhan 
pilinskega tipa, obroček s S pentljo in 
2 bronasta zaprta prstana. Ob glavi smo 
zasledili kosti manjše živali, ob nogah pa 
več drobcev glinaste slovanske posode. 
Po pridatkih smo grob časovno opredelili 
v čas od druge polovice 9. do začetka 10. 
stoletja, 

V zvezi z arhitektonskimi vprašanji 
tega najdišča smo poleg omenjenih sond 
(ob stenah Boštjanove in Jurjeve kape-
lice) naredili večjo sondo v presbiteriju 
Jurjeve kapelice. Zajela je skoraj ves 
svobodni prostor današnjega presbiterija 
ter del ladje do sredine cerkve. V presbi-
teriju smo pod današnjim tlakom ter pod 
2 plastema (ena iz zloženih kamnov, dru-
ga — plast črne prsti) našli tloris starejše 
gradbene faze tega dela objekta. Z ele-
menti, pridobljenimi s sondami v slavo-
ločni steni in sledovi na podstrešju te 
stene (obakrat s presbiiterijske strani), je 
izpričano, da je bil odkriti tloris povezan 
z ladjo današnje kapelice. 

Sp. Duplje, bronasta uhana. — 1:1 , risal 
A. Valič 
Sp. Duplje, pendants d'oreille en bronze. — 
1 : 1, dessin A. Valič 

Sv. gore, pridatki iz staroslovanskega groba 
ob apsidi Boštjanove kapele. — Foto P. Ko-
rošec 
Sv. gore, objets provenants d'une tombe vieux-
slave pres de 1'abside de la chapelle St. Se-
bastien. — Photo P. Korošec 



Iz ugotovljenih podatkov lahko že da-
nes izvedemo nekaj sklepov kot osnovo 
nadaljnjega dela, ki jo bodo nove ra-
ziskave še dopolnile. Pomembna je ugo-
tovitev, da je bila na planoti hriba v 
zgodnjem srednjem veku slovanska ne-
kropola. To potrjuje domneve, da je na-
stanek prvih cerkvenih stavb v slovan-
skem srednjem veku povezan z grobišči. 
— Drugo pomembno dognanje je, da pri-
pada kapelica sv. Jurja tipu kultnih 
stavb s štirioglatim presbiterijem. Ver-
jetno sodi k temu tipu tudi prvotna ka-
pelica sv. Martina. Obe sta zgrajeni v ka-
rolinškem čevlju, kar ju opredeljuje tudi 
časovno. 

Kar zadeva prihodnje delo na tem 
kompleksu, bi bilo zaradi osvetlitve na-
stavljenih vprašanj nujno treba dokončno 
raziskati še Martinovo kapelico. Posebno 
pozornost bo treba posvetiti glavni cerkvi 
in Boštjanovi kapelici. Nadaljne raziska-
ve teh dveh svetišč bi verjetno dale ključ 
za srednjeveško kulturno in topografsko 

podobo tega najdišča. Verjetno bi tudi 
potrdile domnevo o daljši neprekinjeni 
poselitvi te točke, katere začetki segajo 
verjetno celo v prazgodovino. Poleg ome-
njenih del smo opravili še razne meritve 
in med drugim tudi verili mere in ne-
katere druge že dognane in objavljene 
podatke. 

Med izkopavanji smo pregledali oko-
lico- hriba (sedlo in dolino v Bistrici ob 
Sotli). Na sedlu so zemeljski preseki po-
kazali na posameznih mestih kulturne 
sledove. Štiri tu izkopane sonde so bile 
negativne, ker pripadajo ostaline polpre-
teklem obdobju. 

Na predlog Komisije ZSV SRS smo iz 
stene fasade Jurijeve kapele izloščili ka-
men, na katerem je upodobljena človeš-
ka postava, in ga prenesli v delavnico 
ZSV SRS na konserviranje. Dela so tra-
jala od 3.—17. novembra 1967. leta. So-
delovala sta še Josip Korošec in Marija 
Blagojevič. — P. K. 

NEOPREDELJIVO IN REZULTATI 
NEGATIVNIH SOND 

Avee. Južno od Avč je ledina »Na 
lajšču«, ki- se kot izrastek s strmimi po-
bočji zajeda v dolino^ potoka Avščka. Tu 
je med obema vojnama kopal neki do-
mačin, in našel, po pripovedovanju do-
mačinov, več predmetov (zdaj v Museo 
civico, Gorica). Ledina na »Lajšču« je 
razdeljena med več lastnikov, zajema pa 
prostor okoli parcele št. 556/4 k. o. Avče, 
ki je last Skok Vladimir j a iz Avč. — D S. 

Belo v Goriških brdih. Nad vasjo Belo 
se dviga hrib »Pungart«, na katerem so 
ruševine nekega stolpa (kota 314). Doma-
čini pravijo, da je »na vrhu Pungarta 
grad«. Zun. stranica stolpa meri ok. 10 m, 
notr. pa ok. 6 m. Stolp je bil sezidan iz 
pravilnih kamnitih kvadrov, vel. do 20 X 
20 cm, zvezanih z dokaj slabo apnejno 
malto. Stolp je ohranjen do v. 1,5 m, le j. 
stranica je povsem porušena. Vzhodno od 
stolpa je v živo skalo vkopan 15 m dl., 
2 m gl. in 2 m š. obrambni jarek, ki za-
pira edini neoviran dostop k stolpu z v. 
Z., j. in s. pobočje pa strmo padajo v do-
lini potokov Reka in Kožbana. Verjetno 
predstavljajo ruševine na Pungartu nad 
Belim ostanke neke zgodnje fevdalne 
utrdbe v Brdih, t. i. hausberga. — D. S. 

Čriiiče. Pri kopanju gramoza v zdaj 
opuščeni gramozni jami »Na hribu« (pare. 

š<t. 1292 k. o. Črniče) v. od Crnič je Slamič 
Vladimir iz Črnič št. 6 pred leti našel 
skeletni grob, usmerjen S-—J. Ob okostju 
je ležal železen nož in še neki železen 
predmet, po besedah najditelja britev ali 
puščica (predmeti so izgubljeni). Grob je 
bil po< vsej verjetnosti iz zgodnjega sred-
njega veka. — D. S. 

Devina pri Slovenski Bistrici. Mladi-
nec F. Šerbel iz Slov. Bistrice je v gozdu 
na meji parcel 106/1 in 107/1, k. o. Šen-
tovec, odkril gomili podobno tvorbo (pr. 
25 X 26, vi. 1,5 m), na kateri naj bi po 
ljudskem izročilu nekoč stala cerkev (v 
zgod. virih je med Devino in Šerotovcem 
omenjena cerkev Št. Ilja). Da bi preveril, 
ali gre za arheološki objekt, je v spora-
zumu in po navodilih iz mariborskega 
muzeja izkopal v griček prečni jarek, ki 
je dal naslednjo stratigrafsko podobo: 
trda rdečkasta ilovka — sterilna tla, nad 
njo 70 cm rumenkasto rjave humozne 
ilovke — kot nekdanja površina ter 60 cm 
rumenkasto rjave lisaste in 40 cm mehke 
rumenkaste ilovke — nasuta plast. V pro-
filu smo ugotovili 40 cm v nekd. tla vko-
pane in 1 m š. temelje s preperelo malto 
vezanih lomljencev in oblic, ki so v deb-
loma prekopani zemlji segali — razme-
tani — še 1 m visoko. S sondo je bil 
ugotovljen le 2 m dolg potek teh temeljev 



v smeri proti SSZ, sicer pa je bila v 
močno in globoko razkopani ^gomili« v 
zasipni plasti odkrita le črepinja antič-
nega (?) lonca iz porozne gline, okrašena 
z vdolbenimi vodoravnimi črtami in va-
lovnico. 

Najdba vzbuja pozornost že zato, ker 
leži ob stari, sedaj kot usek ohranjeni 
cesti, ki je nekoč peljala s šmartinskega 
Pohorja po tem obronku v dolino Devine. 
Nekoliko višje na pobočju, ob sedanji 
cesti Slov. Bistrica—Šmartno na Pohorju, 
naj bi bilo na ledini »gomile« nekoč po-
kopališče, vendar pri rigolanju za vino-
gradniški nasad ni bilo nobenh najdb. 
Pač pa v sosednjem gozdu pare št. 104, 
sz. od tega najdišča še vidna 30 cm vi. in 
7 m š. gomili podobna tvorba. 

Po poizvedbah F. Šerbela izvira pri 
Korenovih na Devini št. 37 za mizo na 
prostem porabljena marmorna plošča vel. 
1,20 X 0,76 X 0,08 m (zgoraj gladka, spo-
daj grobo oklesana, krajša grobo obdela-
na robova imata spodaj 4 oz. 7 cm š. od-
klesana okrajka, sledov črk ali okrasja 
pa ni) z njive pare. 560, k. o. Šentovec, 
na obronku poobčja tik v. od ceste Ljub-

ljana—Maribor na ovinku pred mostom 
prek potoka Devine. Tam so jo pred 
1. svet. vojno izoirali in našli zraven 
menda še 1 ali 2 zdaj izgubljena novca, 
plošča pa je menda pokrivala obzidan 
prostor oz. navpične plošče, ki naj bi bile 
pozneje oddane kamnosekom v predela-
vo. Mogoče gre za žgan antični pokop? 
— S. P. 

Dravinjski vrh nad Vidmom pri Ptu-
ju. Na platoju ob p. c. sv. Janeza smo 
izkopali sondo (dl. 12, š. 1, gl. 2 m), dia-
gonalno na s. steno cerkve; rezultat nega-
tiven. — M. T. 

Kozarno v Goriških brdih. Severno od 
vasi Kozarno se dviga hrib, ki mu pra-
vijo »Grad«. Na njem so ruševine z mal-
to in velikimi kamnitimi bloki sezidane-
ga stolpa, močno poraščene z drevjem in 
prekopane, ker so tu iskali zaklad. Pri 
tem so> našli majhno okensko lino. Ruše-
vine »gradu« nad Kozarnim so na parce-
lah št. 200, 201, 202, k. o. Dobrovo, ki so 
danes v družbeni lasti. — D. S. 

Velika planina, pregled sond. — Risal F. Leben 
Velika planina, apergu des sondes. — Dessin F. Leben 



Velika planina. Na željo ZSV Ljublja-
na je Inštitut za raziskovanje krasa SAZU 
ob pomoči strokovnjaka Mestnega muze-
ja iz Ljubljane sondiral v zijalki v Dovji 
griči na Vel. planini. Delo smo opravili 
v času od 4. do 11. 8. 1966. Vhod v zijal-
ko »Nandetova jama« (kat. št. DZRJS 
376) se odpira v strmem, j z. pobočju Dov-
je Griče na nm. 1460 m, in sicer 1680 m 
in 51° sv. od vrha Njivic (Gradišča — 
kota 1665 m). Jama je 30 m dl. fosilni 
požiralnik, ki se je izoblikoval v triadnih 
apnencih. Jamski rov poteka zvečine pro-
ti V, v zadnji tretjini pa zavije pravo-
kotno proti J in se slepo konča z majh-
nim, nizkim prostorom. Jamska tla so 
večidel živoskalnata; le v vhodnem, sred-
njem in končnem delu jih pokrivajo pe-
ščeni in glinasti sedimenti. 

Izkopali smo 3 poizkusne izkope. Son-
da A je segala od pred jamskega pobočja 
v vhodni del jame po vsej širini rova. 
Za vhodom je plast zemlje 0,70 m db. in 
se v notranjost vedno bolj tanjša. Sonda 
B je v sredini, sonda C pa v zadnjem 
delu jame. — Palinološke analize usedlin 
so bile negativne, kar kaže na preprosto 
preperevanje apneniških skladov. V 
vhodnem delu so> na vrhu usedline pome-
šane s humoznimi nanosi od zunaj. — 
Kulturne ostaline smo našli samo v sondi 
A (VS 8, 1960—61, 259). Pri dnu sonde 
smo našli skupaj z že okamenelo kostjo 
(disitalni del levega jelenovega radiusa — 
Cervus elaphus) štiri drobce rdečkasto 
rjave lončenine iz gline z drobci peska 
pomešane. Po legi bi morala biti ta kera-
mika starejša od srednjeveške, verjetno 
prazgodovinska. — F. L. 



T. I. l. Borovnica; 2. Jama pri Dvoru; 3. Jarše; 4. Hlaponci; 5. Slivnica; 6. Radenci; 7—10. Stična. 
— 4 = 1 :4 , ostalo 1 : 2 
1 Borovnica; 2. Jama pres Dvor; 3. Jarše; 4. Hlaponci; 5. Slivnica; 6. Radenci, 7—10. Stična. 
4 = 1 : 4, le reste 1 : 2 



T. II. 1. Sv. Martin pri Valični vasi; 2—9. Metlika; 10. neznano tolminsko najdišče; 11, 13, 14. 
Zabče; 12. Avče. 2, 13 = 1 : 4, ostalo 1 : 2 
1. Sv. Martin pres Valična vas; 2—9 Metlika; 10. fouilles inconnues de Tolmin; 11, 13, 14. 
Zabče; 12. Avče. 2, 13 = 1 : 4, le reste 1 : 2 



T. III. 1. Neznano tolminsko najdišče; 2. Most na Soči; 3. Dolje; 4—5. Bukovica; 6—13. Modrej; 
14. Drnovo. — 1—5 in 13-14-= 1 :2 , 9, 11, 12 = 1 : 4 6 = 1 : 8, 7, 8, 10 = 1 : 6, risal D. Svoljšak 
1. Fouilles inconnues de Tolmin; 2. Most na Soči; 3. Dolje; 4—5. Bukovica; 6—13. Modrej; 
14. Drnovo. — 1—5 et 13—14 = 1 :2 , 9, 11, 12 = 1 : 4, 6 = 1 :8 , 7, 8, 10 = 1 : 6, dessin D. Svoljšak 



T. IV. 1—7. Pristava, grob 17; 8. Pristava, grob 18; 9—12. Regerča vas. — 1 = 1 :4 , ostalo 1 : 8, 
risala S. Knez 
1—7. Pristava, tombe 17; 8. Pristava, tom.be 18; 9—12. Regerča vas. — 1 = 1 : 4, le reste 1 : 8, dessin 
S. Knez 



UMETNOSTNI IN URBANISTIČNI 
SPOMENIKI 

AVTORJI: 

A. D. — Anton Demšar 
A. V. — Andreja Volavšek 
F. G. — Franc Golob 
F. K. — Franc Kokalj 
F. N. — Franci Novinec 

I. S. — Ivan Stopar 
J. Š. — Jernej Šušteršič 
M. P. — Miha Pirnat 
O. Z. — Olga Zupan 
P. F. — Peter Fister 

Ajdovščina* ZSV Gorica je nadaljeval 
pozidavo rimsko-srednjeveškega stolpa v 
ohranjenem v. traktu rimskega obzidja. 
Pozidan je gornji del stolpa in sicer tako, 
da njegov parapetni zid presega arkadno 
teraso za ok. 70—80 cm. Vsa dozidava je 
bila izvršena v kamnu na način, ki se 
kolikor mogoče prilagaja rimskemu tipu 
zidave. Denar sta prispevala ZSV Gorica 
in ZSV SRS. — Pregledali in odobrili smo 
načrte ing. arh. S. Križaj a za adaptacijo 
nekd. poslopja pošte za namene trg. pod-
jetja »Hubelj«, ki so v največji meri upo-
števali posebnosti stavbe in okolja. — 
Izdali smo soglasje za adaptacijo hleva 
na Cankarjevem trgu 4. Fasada stavbe, 
ki je obrnjena na tirg, bo oblikovana v 
soglasju s fasadami ostalih stavb nepo^ 
srednega okolja. — Načrt za adaptacijo 
hiše v Gregorčičevi ulici je predvideval 
radikalno spremembo fasade, ki jo> danes 
oblikujejo' tri samostojne hiše, katere so 
le v notranjščini funkcionalno povezane, 
zato smo ga v celoti zavrnili. Na našo 
pobudo je ing. arh. J. Suhadolc izdelal 
nov načrt, ki ohranja sedanjo fasado- ne-
spremenjeno. Investitor je soglašal. — K 
načrtu za adaptacijo hiše v Slomškovi 
ulici 20 smo zapisniško predlagali svoje 
pogoje za ureditev fasade. — ZSV Goh 
rica je izdal soglasje za adaptacijo hiše v 
Slomškovi ulici 23 z nekaterimi zapisni-
ško postavljenimi omejitvami glede fa-
sade. — V zvezi z adaptacijo stavbe v 
Sibeniški ulici 1 je ZSV zahteval, da osta-
ne kamnito okno v j. fasadi nespreme-
njeno, da mora imeti vhod v tej fasadi 
kamnit okvir, druga okna pa cementni 
okvir, balkon pa mora v oblikah upošte-
vati lokalno tipiko. — Investitor za adap-
tacijo hiše v Sibeniški ulici M je pred-
videval večje notranje spremembe, ki pa 
bi z novim prizidkom vplivale tudi na 
spremembo fasade. Stavba je ena najzna-
čilnejših v starem delu Ajdovščine, zato 
je ZSV ugovarjal vsakršni spremembi fa-
sade ob cesti. Investitor je sprejel zavo-
dove zahteve. — ZSV Gorica se ni stri-
njal s projektom adaptacije hiše v Štran-

carjevi ulici 11, ker je kvaliteten etno-
grafsko-urbani spomenik na obsežnem 
trgu. Izdelavo načrtov smo zaupali ing. 
arh. J. Suhadolcu. — Ob samovoljni 
adaptaciji fasade hiše Titov trg 1 je ZSV 
interveniral. — Navodila ZSV o obliko-
vanju nove stavbe podjetja »Nanos« na 
Titovem trgu so upoštevali. Zahtevali smo 
poprejšnje arheološko' izkopavanje na 
zemljišču, kjer bo stala stavba, saj gre 
za že s sondami ugotovljeno arheološko 
najdišče antične dobe. — E. S. 

Sv. Benedikt pri Mestinju. Iz Avstrije 
so bile vrnjene plastike sv. Frančiška 
Ksaverija, sv. Henrika in 2 angelov, ki so 
bile 1966 ukradene in so del renesančnega 
zlatega oltarja iz 17. stol. — I. S. 

Bodešče pri Bledu. V ladji p. c. sv. 
Lenarta je restavratorska delavnica ZSV 
SRS (restavrator A. Demšar) nadaljevala 
z restavratorskimi deli. Zaplombirane in 
lokalno tonirane so- bile freske (odkrite v 
letu 1966) na j. steni s prizori iz Pasi j ona 
ter na slavoločni steni (Oznanjenje). Utr-
jene so bile s kalatonom. 

Restavriranje sta financirala SOb Ra-
dovljica in Sklad za pospeševanje kul-
turnih dejavnosti SRS. 

Zupnemu upravitelj stvu je bil pred-
lagan nadaljnji ureditveni program no-
tranjščine ladje, prezbiterija in popravilo 
zvonika. Za izsušitev sten je bil že 1967 
obtolčen omet v ladji do višine ca. 70 cm. 
Ureditvena dela se bodo nadaljevala v 
letu 1968. — O. Z. 

Leta 1966 so bile v celoti odkrite fre-
ske na vseh stenah ladje v podružni cer-
kvi sv. Lenarta v Bodeščah pri Bledu. 
Na j. steni, ki je vsa poslikana s pasi jon-
skimi prizori Kristusovega trpljenja, je 
razporejenih 12 slik v dveh vrstah (veli-
kost enega prizora 110 X 90 cm). Skupna 
poslikana površina na tej steni je 13 m2. 
Freske z isto tematiko segajo na z. steno 
pri vhodnih vratih (4 slike) s površino 
4 m2. Na slavoločni steni predstavljajo 



Bodešče, del gotskih fresk po restavraciji. —Foto A. Demšar 
Bodešče, partie des fresques gothiques apres la restauration. — Photo A. Demšar 

odkrite freske Marijino oznanjenje s 
skupno površino 10 m2. 

Pri barokiziranju cerkvene ladje so 
freske močno nakljuvali s kladivom, da 
so valoviti gotski omet zravnali z novo 
plastjo v gladko površino zidu. Tako so 
bile freske, nastale ok. 1520, pokrite z 
ometom db. 2 cm. Tega smo 1966 odstra-
nili s kladivi zelo narahlo, da ne bi zrah-
ljali originalnega, poslikanega ometa. 

Plast beleža smo mehansko odstranili s 
skalpeli, z&sigana mesta pa z vidi j a rezili. 
Večje okvare na luknjastem ometu sino 
takoj utrdili. 

V letu 1967 smo nadaljevali s konser-
vacijo fresk. Gosto nakljuvani prvotni 
omet je bilo zelo rahel in ga je.bilo treba 
povezati z novimi plombami. V bližini 
cerkve smo našli ležišče iste mehke miv-
ke, kot jo ima gotski omet, in smo z malto 



(staro apno, mivka — v razmerju 1 : 2) 
zaplombirali vse nakljuvane luknje in 
večje manjkajoče ploskve ometa. Tej 
malti smo primešali barvo istega tona, 
kot je bila na freski, in sicer za vsako 
barvo originala posebej, le s to razliko, 
da je bil vsak ton za nianso svetlejši. 
Tako se dobro loči original od dodane 
plombe. S tem je bil dosežen estetski vi-
dez kompozicije, ki zdaj deluje harmo-
nično in umirjeno. Ta novi princip kon-
serviranja fresk, da ostane original ne-
dotaknjen, se je popolnoma posrečil, 
plombe so poslikani prvotni omet pove-
zale in obenem nanovo utrdile, saj bi 
sicer začel spet odpadati. Vodja restavr. 
oddelka F. Kokalj je določil, da se po 
končanem plombiranju fresk barvna plast 
fiksira s calatonom CB, samo fresko Ju-
dežev poljub (1,10 X 90 cm) smo utrdili s 
3,0/o polimetilmetakrilatom, topljenim v 
tulolu, zato, da jo bomo še proučevali. 

Na pročelju cerkve smo s calatonom 
CB utrdili tudi freske sv. Jurija in sv. 
Florjana. 

Od talne vlage prepereli »žokel« 
(omet) smo odstranili do kamna 1 m vi-
šine. Ko bo zid suh, ga bo treba na novo 
ometati. — A. D. 

Branik. ZSV Gorica je sodeloval pri 
lokacijski obravnavi za gradnjo stano-
vanjske hiše, ki naj bi bila locirana v 
kompleksu porušenega spodnjega brani-
škega gradu. Z lokacijo nove stavbe je 
spomeniška služba soglašala, zahtevala 
pa je, da ohranijo še stoječi del obzidja 
s kolonami in portalom z Lanthierijevim 
grobom iz 1650. — E. S. 

Brje. ZSV Gorica je pripravil navodila 
za obnovo gotske cerkvice sv. Martina 
na Brjah, ki je brez ustrezne kritine v 
ladji in ima tudi močno poškodovan vrh-
nji del zvonika. Del sredstev za obnovo 
so pri zavodu deponirali zasebniki, ven-
dar jih še ni dovolj za začetek obnovitve-
nih del. — E. S. 

Brod pri Bohinju. ZSV Kranj je nada-
ljeval restavratorska dela zunaj in zno-
traj p. c. M. Magdalene. S sodelovanjem 
vaščanov so bila izvršena razna gradbena 
in krovska dela. S skodlami je bila pre-
krita streha na j. strani prezbiterija in 
narejena zaščitna streha nad fresko sv. 
Krištofa, delo Jerneja iz Loke. Z novo 
pokositreno pločevino so bili prekriti 
stiki zvonika in prezbiterija. Nameščen je 
bil nov žleb za odvod meteorne vode. Po-
pravljena so bila lesena vrata na j. strani 
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cerkvene ladje in oblečen v bakreno plo-
čevino sp. rob glavnih in stranskih vrat. 
Škarpa potoka, ki teče v neposredni bli-
žini zadnje stene prezbiterija in zvonika, 
je v dolž. 6 m zgrajena iz betona. S tem 
je preprečen vdor vode v prezbiterij. V 
ladji in prezbiteriju so bila opravljena zi-
darska dela (krpanje sten) Na zunanji 
steni sta bili restavrirani freski MB v 
mandorli (prileško-suški krog) in Krištof 
(furlanski krog). Utrjena je bila kompo-
zicija Krištofa in svetnikov, delo Jerneja 
iz Loke. Vse tri freske so prevlečene s 
kalatonom. V notranjosti prezbiterija so 
bile plombirane freske Katarinine le-
gende. Na 1. strani slavoločne stene v 
ladji je delno odkrita močno zasigana 
freska, ki predstavlja moško figuro z me-
čem v desnici. — F. G. 

Bukovci. Zaradi preglednosti na ovin-
ku proti Borlu bi bilo treba odstraniti 
kapelico. Da bi jo ohranili, so jo domačini 
premestili na ugodnejše mesto. — A. V. 

Celje. Ponovno so se pojavile težnje 
po odstranitvi razpadajočih baročnih kri-
ževpotnih kapelic na Jožefoveim hribu. 
ZSV je dal še ohranjene plastike deponi-
rati v pokrajinskem muzeju Celje, zavr-
nil pa je predlog za rušenje, saj so pred-
računi pokazali, da bi obnova kapelic 
veljala komaj še enkrat toliko kot ru-
šenje. ZSV bo zato ponovno zaprosil za 
sredstva za njihovo sanacijo. — Stari 
grad je očiščen drevja, ki ga je zakri-
valo. S tem se je njegova vedutna vred-
nost močno povečala. Celjsko turistično 
društvo je v njem s soglasjem ZSV pre-
uredilo gostišče, opravljena pa so bila 
tudi večja obnovitvena in vzdrževalna 
dela na grajskem obzidju. — Restavra-
torska in konservatorska dela pri ž. c. sv. 
Daniela organizira in financira ž. urad 
Celje. Ostanki slikarije na z. steni ka-
pele ŽMB predstavljajo po mnenju dr. 
Cevca hortus conclusus. (zgodnje 17. stol.), 
pod njim pa so fragmenti fresk iz 15. stol. 
Slikarija je bila začasno samo odkrita in 
fiksirana, problem prezentacije ostaja od-
prt. V letih 1967/68 je bila obnovljena 
vsa zunanjščina. Izbrali smo tanek apnen 
omet, prilagojen strukturi površine, tako 
da kamnoseško obdelani členi naravnost 
prehajajo v steno. Ko je bil novi omet 
odstranjen, smo ugotovili, da so oporniki 
kapele ŽMB in prezbiterija samo prislo-
njeni in torej recentni. Izpostavljeni deli 
opornikov so bili prekriti z bakreno plo-
čevino, kamnitni profili pa obrušeni. Na 
j. steni prezbiterija so se po odstranitvi 
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recentnega ometa pokazali deli stare got-
ske bardure, naslikane z rdečo barvo — 
motiv obrnjene križne rože. Ugotovljeno 
je bilo, da je okno v s. steni kapele ŽMB 
neavtentično (opečno psevdogotsko oste-
nje), zato smo ga zazidali. Okna v sklepu 
kapele imajo še pristne kamnitne okvire, 
na v. stranici sklepa pa je ohranjeno tudi 
prvotno krogovičje. Nasprotno so ost en j a 
oken v sklepu prezbiterija nepristna, kar 
kaže, da so ta del prezbiterija nekoč te-
meljito predelali. Pri delih na zunanjščini 
smo za enim opornikom na s. steni ka-
pele ŽMB našli kamnit antični relief iz 
pohorskega marmorja, ki ga je ž. urad 
sporazumno z ZSV dal prestaviti, tako 
da je zdaj fiksiran v steni med dvema 
opornikoma. Na enem od opornikov ob 
v. stranici sklepa kapele je zašiljena niša, 
izklesana iz kosa peščenca, ki smo jo 
pustili odprto. Letos srno odstranili tudi 
omet z notranjih sten kapele ŽMB. Pri 
tem se je pokazalo, da so v stenah po-
vsod vzidane zvočne posode, na oboku pa 
so se pokazali sledovi fresk, ki jih je dal 
župni urad odkriti. Obok je v celoti po-
slikan. V osrednjem polju na v. strani je 
upodobljen Prestol milosti, okoli njega so 
v 10 poljih razvrščeni angeli z orodji Kri-
stusovega mučenja. V naslednji poli križ-
nega oboka so razporejeni simboli evan-
gelistov in cerkvenih očetov, v zadnjih 
2 polah pa je naslikana gotska rastlinska 
ornamentika. V ločnih poljih pod sosvod-
nicami je v v. polju naslikan Veronikin 
prt, levo od njega pod svosvodnicama je 
domnevno Marijino kronanje, desno pa 
podoba Janeza Evangelista z atributi. 
Slikarija je za naše razmere nadpovpreč-
no kvalitetna. Po stilnih elementih sodeč 
jo lahko postavimo- v čas med leti 1410 
do 1420, vse pa kaže, da jo lahko1 natanč-
no datiramo v leto 1413, ko je bila kapela 
(če je naše sklepanje pravilno) posveče-
na. — Preurejen je tudi prizidek na j. 
strani ž. c., današnja zakristija: odstra-
njeni so nekateri nekvalitetni neogotski 
elementi, prekrit je z enotno dvokapno 
streho, obenem pa je bil sproščen prez-
biterij, kjer se zdaj polno uveljavlja ve-
nec obdajajočih ga opornikov. — V pri-
hodnje bo treba kompleksno urediti ka-
pelo ŽMB, ki bo spomeniško najbolj 
poudarjeni del stavbe. Odstranjeno bo 
neogotsko krogovičje in okras okna na v. 
strani sklepa kapele, na novo odkrite ol-
tarne niše na s. in j. steni bodo dobile 
novo funkcijo, očiščene bodo vse konzole, 
fiale, sedilije itd. — skratka, kapela bo 
po najbolj doslednih spomeniškovarstve-
nih načelih prezentirana in tako preure-

jena, da bo lahko rabila svoji novi na-
membnosti. Posebej velja poudariti, da je 
vso skrb za prezentacijo objekta prevzel 
župni urad. Restavratorska dela na fre-
skah opravlja restavrator Viktor Povše 
ob pomoči študentov ALU. — I. S. 

Cvetkovci. Kamnito znamenje ob cesti, 
postavi j en oi 1657, je konservirala kipar-
ska restavratorska delavnica ZSV Mari-
bor. — A. V. 

Črnci. Obnovljena je bila zunanjščina 
gradu, pri čemer so ohranili dosedanji 
ton fasade. — A. V. 

Črniče. Na stroške ž. urada so bila iz-
vršena preureditvena dela v notranjščini 
ž. c. sv. Vida. ZSV Gorica je določil 
barve novega opleska ter predlagal, kako 
naj prezentirajo notranjščino, ki ima 
ohranjeno, toda deloma po Del Neriju 
preslikano slikarijo slikarja Janeza Wol-
fa. — E. S. 

Dobrovo. ZSV Gorica je sodeloval pri 
razpravi o možnostih preureditve dobrov-
ske graščine v gostinski lokal. Izkazalo 
se je, da investitor trenutno nima de-
narja za takšno ureditev. Nevarno je, da 
bo grad zaradi slabega vzdrževanja začel 
vidneje propadati. — E. S. 

Domžale. V okviru praznovanja občin-
skega praznika v Domžalah 21. do 31. ju-
lija 1967 sta Muzej Kamnik in ZSV Kranj 
pripravila razstavo »Kulturni spomeniki 
v občini Domžale«, ki naj bi seznanila 
občane s kulturno dediščino bližnje in 
daljne preteklosti iz njegovega domačega 
okolja. Razstavljeno dokumentarno gra-
divo, ki so ga dopolnjevali nekateri origi-
nalni eksponati, je zajemalo spomenike 
iz narodnoosvobodilne borbe, spominske 
plošče pomembnih mož, ljudsko stavbar-
stvo, ljudsko umetnost in domačo obrt, 
sakralno arhitekturo, stensko slikarstvo, 
tabelne slike in plastike ter grajsko arhi-
tekturo in arheološke najdbe in lokali-
tete. Večji del gradiva se je omejil na 
najkvalitetnejše in najznačilnejše pri-
mere, razen srednjeveških fresk s tega 
področja, ki so bile prikazane v celoti. V 
razstavno gradivo so bili vključeni tudi 
fragmenti fresk, ki še čakajo* na odkri-
vanje (Miklavž nad Drtijo in Krašce pri 
Moravčah). — O. Z. 

Dornava. Na prošnjo Mladinskega za-
ščitnega doma je ZSV SRS dovolil nadzi-
davo z. krila po vzoru vzhodnega in pre-
delavo oken v pritličju glavnega krila v 



Celje, glavi angelov iz zač. 15. stol. na oboku kapele ŽMB v opatijski cerkvi. — Foto V. Berk 
Celje, tetes d'anges du dčbut du I5e sieele sur la voute de la chapelle de la Mere Douloureuse 
dans 1'eglise abbatiale. — Photo V. Berk 

vrata, da bo mogoče voziti nepokretne 
otroke iz spalnic naravnost na vrt. — 
Plastike pritlikavcev, ki so bile v dor-
navskem gradu neprimerno vzdrževane, 
je po našem posredovanju prevzel v oskr-
bo Pokrajinski muzej v Ptuju. — A. V. 

Družmirje. Rudnik lignita Velenje na-
merava odpreti novo proizvodno polje v 
smeri proti Šoštanju. Pri tem bo odko-
pavanje prizadelo tudi 2 spomeniška ob-
jekta, družmirsko cerkev in Vošnjakovo 
pokopališko kapelo. Ker gre za življenj-
ske interese rudnika, je ZSV Celje zah-
teval samo, da ju pred rušenjem tehnično 
in fotografsko' dokumentirajo, vsi umet-
nostni predmeti iz cerkve, zlasti baročni, 
pa naj se ohranijo in prezentirajo bodisi 
v sestavi predvidenega novega sakralne-
ga objekta, bodisi kako drugače. — I. S. 

Famlje. V letu 1967 se je nadaljevalo 
odkrivanje fresk. Sistematično so* bila 
odkrita vsa prepleskana polja na oboku 
in na stenah prezbiterija. Desna stena 
prezbiterija je bila fiksirana z natrijevim 

pentaklorfenolom, ker je bila zelena od 
glivic. Odkrito je bilo biforno gotsko 
okno* z ohranjeno rozeto. Freske so me-
stoma močno odstopale od podlage, zato 
jih je bilo treba ponovno pritrditi. Vsa 
mesta, kjer manjkajoi freske, so bila 
očiščena, nanesen je bil nov grobi in nato 
še fini omet ter zaglajen tako, da je po-
vršina podobna originalu. Slavoločna 
stena s freskami je dobro ohranjena, za-
kitati je bilo treba le razpoko, ki je bila 
široka 1 cm in je tekla po celi širini 
svoda. V ladji sta bili odkriti dve roman-
ski okni prvotne cerkve ki je bila precej 
manjša in nižja. Restavratorska dela se 

Sistematično in dokončno smo odkrili 
vsa prebeljena polja na oboku in stenah 
prezbiterija in utrdili d. steno z natri-
jevim pentaklorom fenolom, ker je bila 
*elena od glivic. — Mesta, kjer so odkrili 
rebra, smo očistili. Na več mestih smo 
našli ostanke reber, polnila zidu, kjer so 
rebra odbili. — D. stena je skoraj popol-
noma uničena, verjetno od takrat, ko so 
posekali rebra. — Okno za oltarjem je 
ornamentirana bifora, krogovičje je še 
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ohranjeno, treba je samo ustaviti nova 
stekla. — D. poševnica predstavlja zgoraj 
sv. Mihaela z zmajem in je dokaj dobro 
ohranjena, vendar skoraj do polovice od-
stopa od prvotnega ometa. Sp. del je sko-
raj docela uničen. Nekaj pred leti po tleh 
pobranih kosov bomo spet povezali s 
kompozicijo. Mesta, kjer freske manjkajo, 
smo očistili, nametali grobi omet, nato še 
finega in ga zgladili, tako da smo dobili 
izvirniku podobno površino. Pesek okra-
sto sivega odtenka z Bleda je po barvi in 
zrnatosti doslej najboljši. Prezbiterijska 
stran slavoločne stene z daritvijo Kajna in 
Abela je dobro ohranjena. Skoraj po celi 
sredini svoda pa je bila do 1 cm š. raz-
poka, ki smo jo zakitali. Ladijska stran 
slavoločne stene je bila ob prezidavi uni-
čena, dobili smo samo majhen košček, po 
katerem lahko sklepamo, da je bila posli-
kana. V ladji smo odkrili 2 romanski okni 
prvotne, precej manjše in nižje cerkve. 
Na 1. steni ladje sta vidna 2 posvetilna 
križa. — F. K. in F. N. 

Gabrje pri Štanjelu. Lastnik hiše 
št. 39 v Gabrjah je nameraval preurediti 
notranjščino stanovanjske hiše tako, da 
bi močno prizadel fasado. Stavba pred-
stavlja izredno kvalitetno arhitekturo 18. 
stol., pozidana je bila kot izpostava šta-
njelskega gradu, odlikujejo jo lepi pro-
porci, v centralni fasadi pa sta zlasti kva-
litetna lep kamnit vhod in portal in 
kamnit balkon na konzolah v osi nad 
njim,. Kamnita okna imajo profilirane 
okvire. Stavba, ki ima še vogalni erker 
in slikovito izstopajoč napušč, je tudi do-
minanta manjšega vaškega trga. Zavod je 
odklonil spremembo fasade in nova tro-
delna okna, — E. S. 

Gorišnica. Neznanci so prevrnili zna-
menje iz 1. 1668. S sredstvi OS Ptuj ga 
restavrira kipar ZSV Maribor. — A. V. 

Gornji grad. Veletrgovina Mercator je 
nameravala prevzeti stavbo »Stekel«, del 
starega utrdbenega sistema, da bi jo pre-
uredila za svoje potrebe. V zvezi s tem 
so bile opravljene dodatne sondaže na s. 
steni stavbe, ki so pokazale, da je stari 
vhodni portal s kamnitnimi podboji pod 
recentnim ometom še v celoti ohranjen. 
Izluščili smo njegov profil s posnetim 
robom ter teme njegovega loka. V pro-
gramu je bilo, da bodo v pritličju pre-
urejene stavbe odstranili recentne stene 
in s tem odprli nekdanji prehod, vendar 
se je investitor iz neznanih vzrokov 
umaknil — I. S. 

Gradišče pri Divači. Popravili so 
ca. 4 m2 škrlaste strehe, ker je v notranj-
ščino zamakalo. Za popravilo smo upo-
rabili škrlje stare kritine p. c. v Famljah, 
ki je bila prav tako na novo prekrita. Pri 
odstranjevanju beleža na d. steni ladje je 
bilo ugotovljeno, da je omet zelo pokvar-
jen, hkrati pa seveda tudi freske. Pri ob-
novi strehe smo zasledili v strešni kon-
strukciji ostanke kasetiranega stropa. — 
Freske bodo dokončno restavrirane v za-
ključni fazi 1968. — E. S. 

V dogovoru z ž. u. Lokve in Vremski 
Britof smo obnovili pribl. 4 m2 strehe, no-
silec in hrastove deske. D. steno smo do-
končno odkrili, vendar so nekateri prizori 
samo še v fragmentih. Odkrili smo tudi 
stranski gotski okni. Tisto pri slavoločni 
steni je bilo povečano in je ostala le še 
1. stran, zadnje, tretje, pa je še dobro 
ohranjeno. Prizori se nadaljujejo v oken-
ske niše. Zgornji prizori med okni so 
skoraj popolnoma uničeni, verjetno že od 
povečave cerkve. Grobi omet je bil za-
radi preslabega veziva že dotrajan in smo 
ga tam, kjer ni bilo fresk, odstranili, tam, 
kjer so še, smo ga delno utrdili, dokončno 
pa ga bomo prih. leto. — F. K. in F. N. 

Griže pri Vrabcah. Ob sistematičnem 
sondiranju kraških cerkva je ZSV Gorica 
našel freske v p. c. sv. Martina. Po son-
dah sodeč je poslikana vsaj vsa stena 
ladje. Odkrili jo bomo 1968. — E. S. 

Griže. ZSV je pri obnovi p. c. Marija 
Lurd na Gradišču iz 1890 odsvetoval upo-
rabo teranove, priporočil pa obnovo fasad 
v tehniki glajenega ometa. — I. S. 

Idrija. ZSV Gorica je po predhodnem 
dovoljenju za rušenje p. c. sv. Križa v 
Idriji izdal še soglasje o prenosu inven-
tarja v pokopališko cerkev. Objekt sam 
so začeli rušiti in graditi na njegovem 
mestu novo cerkev po načrtih ing. arh. 
T. Bitenca. Od stare cerkve je ohranjen 
le zvonik. 

ZSV Gorica je odklonil načrt za adap-
tacijo hiše št. 12 v Prelovčevi ulici v 
Idriji, ker projektant ni upošteval suge-
stij zavoda za ureditev j. in v. fasade 
omenjene stavbe. — E. S. 

Jelšingrad pri Šmarju pri Jelšah. V 
neposredni bližini gradu tik ob parku je 
Radio Šmarje hotel postaviti nov oddaj-
nik. ZSV Celje je lokacijo odobril s po-
gojem, da grad vedutno ne bo prizadet 



in je zato zahteval, da mora biti stavba 
tako globoko vkopana v zemljo, da njena 
streha ob pogledu z glavne ceste ne bo 
vidna. Nedotaknjen mora ostati tudi graj-
ski drevored, posebej pa je paziti tudi 
na možnost arheoloških najdb, saj je v 
neposredni bližini tekla mimo stara rim-
ska cesta. — I. S. 

Sv. Jošt na Dobro vi jah. P. c. so pred 
letom dni prekrili, vendar jo še vedno 
uničuje talna vlaga. ZSV je predlagal, naj 
stene obklepljejo ca. 2 m visoko, obenem 
pa naj na s. strani zunaj izkopljejo dre-
nažni jarek. Razpoke v stenah kažejo, da 
se cerkev na j. strani pogreza, vendar se 
konservatorju zaenkrat še ne zdijo nevar-
ne. Večjo škodo povzroča cement, s ka-
terim so pred nekaj desetletji preoblekli 
gotske arhitektonske elemente. Ob ogle-
du so bile sondirane tudi stene prezbi-
terija. Pokazalo se je, da je vsa notranj-
ščina prezbiterija poslikana s freskami iz 
14. stol., ni pa mogoče reči, koliko so sli-
karije iz 19. stol. prvotne poslikave uni-
čile. Isto velja za ladijske stene, saj je 
na podstrešju cerkve nad gotskimi oboki 
že dr. Stegenšek ugotovil freske iz 14. sto-
letja — I. S. 

Jurklošter. Vprašanje ostankov nek-
danjega gradu je postalo spet aktualno. 
ZSV je rušenje sicer načelno že odobril, 
pa je rušilna dela nato ustavil, ker ni 
bila zagotovljena strokovna izvedba del 
in bi rušenje razvalin lahko statično ogro-
zilo še ohranjeni del gradu. — I. S. 

Kamen pri Begunjah. Obseg konser-
vatorskih del v letu 1967, ki jih je izvajal 
ZSV Kranj v okviru programa obnovitve 
razvalin gradu Kamna, se je omejil na 
odkop sesutin v renesančnem sr. traktu 
ter utrjevanje in pozidavo sten. Očiščen 
je bil z opečnim tlakovcem tlakovani 
hodnik ob arkadah. Delno so bile odprte 
arkade, ki so vodile v pritlične prostore 
ter stopnišče v zgornje nadstropje. V 
ometu arkadnega oboka je bila odkrita 
vrezana letnica 1551. Pozidana je bila 
stena nad sp. obrambnim jarkom, manj-
kajoči poikrožno profilirani zidec je bil 
dopolnjen s cemetnimi bloki, odlitimi po 
modelu originalnega kamnitega zidca. 
Utrjeno in pozidano je bilo zidov je vzdolž 
obrambnega jarka in sp. teras. — Izde-
lana je bila študija za utrditev in izrav-
navo stene nad stopniščem, ki vodi v 
zgornji stolp. Dokončni predlog za utrje-
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Kamen, detajl rekonstruiranega stopnišča z vrisano konsolidacij sko vezjo. — Risal P. Fister 
Kamen, detail de 1'escalier reconstruit avec le lien de consolidation dessine. — Dessin P. Fister 



valna dela v letu 1968 bo izdelal statik 
ing. J. Ribnikar. — Konservatorska dela 
1967 sta omogočila SO Radovljica in 
Sklad za pospeševanje kulturnih dejav-
nosti SRS. — O. Z. 

Ob čiščenju renesančnega zgornjega 
dela gradu Kamen pri Begunjah (VS VII, 
160; VS IX, 222; VS X, 223; VS XI, 147) 
je bilo odkrito stopnišče, ki je povezovalo 
nivo grajskega dvorišča s precej više le-
žečim nivojem sz. grajskega stolpa, ob 
katerem so nanizani renesančni stanov, 
prostori. Enoramno stopnišče vodi med z. 
zidom nekdanje grajske kapele (ki je po-
polnoma porušena, ostal je le stopniščni 
zid in del s. zidu) in zidom, ki meji na 
skrajni z. del kompleksa ob z. stolpu. 
Stopnice, ki so položene direktno na 
skalo (najnižja rama), so v celoti ohra-
njene, od obeh zgornjih pa so ostala le 
vsekana ležišča v obeh zidovih, kamor se 
je naslanjal stopniščni obok. Ob čiščenju 
se je pokazalo, da sedaj prosto stoječega 
z. zidu kapele ne bo moč konsolidirati — 
že zdaj je rahlo nagnjen — posebno še, 
ker je tudi vezivo že precej uničeno. Tudi 
z. zid stopnišča je izbočen, ker pritiskajo 
nanj sesutine j. zidu z. stolpa, ki jih je 
treba čimprej odstraniti. — Da bi ohra-
nili oba zidova, ki segata do višine 10 m, 
in da bi obenem rešili še pristop na gor-
nji z, plato, se je ponudila svojevrstna 
rešitev: obnovitev stopnišča. Navadna re-
konstrukcija obokov bi ne bila statično 
mogoča, ker ni nobenih opor za ločitev 
horizontalnih pritiskov. Zato je bilo nuj-
no zagotoviti neke vrste vezi, ki bi omo-
gočale rekonstrukcijo obokov. V ta na-
men bodo skozi oba stopniščna zidova 
prevrtane odprtine in vgrajene železne 
palice s svorniki. Te vezi bodo skrite v 
konstrukcijo stopnic, ki bo sestavljena iz 
dveh delov: obok bo rekonstruiran v 
opečni izvedbi, le da bodo fuge zalite z 
betonom, vanj pa bo vlito armirano bet. 
stopnišče; to bo v vsaki 4.—5. stopnici 
skrivalo horizontalno železno vez, ki bo 
lovila horizontalne sile oboka in obenem 
konsolidirala stene stopnišča. Bet. kon-
strukcija stopnišča bo povsem skrita, ker 
bo površina stopnic prekrita ali s kamn. 
ploščami, kot spodnja stopniščna rama, 
ali pa z opečnim tlakovcem. Vertikalne 
vezi ne bodo potrebne, ker bosta zidova 
v tej smeri ojačena na mestih, kjer bo 
treba del zidu obnoviti. — Ob tem bo na-
stala še neke vrste razgledna ploščad, s 
katere bo omogočen izredno lep pregled 
vseh razvalin. Ker pa ima ZSV v Kranju 
namen rekonstruirati sorazmerno še do-

bro ohranjeni sz. kvadratni stolp in ga 
tudi prekriti s streho, tako da bo mogoče 
v njem dobiti uporabne prostore, bo tako 
rešeno tudi vprašanje dostopnosti za obi-
skovalce (zdaj je bil možen dostop le 
preko ruševin). S tem bo obnovljeno stop-
nišče služilo tako statični konsolidaciji 
kot tudi obnovljeni funkciji povezave 
obeh platojev. — P. F. 

Kamnik. Na Stražnem stolpu na Ma-
lem gradu so bile 1967 plombirane in po-
zidane poškodovane stene, predvsem pa 
s. in z. del temeljne škarpe. Predvidoma 
bo v stolpu urejen manjši gostinski lokal 
z razgledno ploščadjo. 

V letu 1966 je ZSV Kranj urejeval 
zunanjščino kapele na Malem gradu, v 
nadaljevanju obnovitvenih del v letu 1967 
pa je bila skoraj v celoti obnovljena no-
tranjščina kripte in spodnje kapele. V 
ladji sp. kapele so bili očiščeni in utrjeni 
ometi s. in j. stene, obok in fragmenti 
fresk. Utrjena je bila slavoločna stena 
ladje in sneta dekorativna poslikava no-
tranjih slavoločnih pasov iz 19. stol. Z. 
stena ladje je bila obnovljena z novim 
ometom. V prezbiteriju sta bili obnov-
ljeni okni v s. steni in za gl. oltarjem. 
Obnovljena je bila tudi oltarna menza. 
V kripti je odkrita (restavrator ZSV 
Kranj, F. Golob) baročna fresko poslikava 
v smislu grotte. Stene prekrivajo slikane 
dekoracije skalnatih pečin in rastlin ovi-
jalk ter grmič j a. Na oboku se med oblaki 
odpira pogled v nebo. Obočno kompozi-
cijo dopolnjujejo glave puttov in sredi 
kompozicije sv. Duh. Vsekakor predstav-
lja taka poslikava kripte pomembno od-
kritje, zlasti v sakralni arhitekturi. V 
okenski niši v kripti smo obnovili ba-
ročno zastekleno okno. Pri tem je bil 
najden vzidan fragment romanskega ste-
brička iz peščenca s kockastim kapitelom. 
Prezbiterij sp. kapele in kripta sta bila 
novo tlakovana z opečnim tlakovcem. 
Stopnice v prezbiterij so bile obklesane. 
Urejena je bila električna napeljava za 
osvetlitev prostorov. Obnovljene in novo 
izdelane so bile okenske mreže. V vhodni 
lopi je bila pozidana baročna niša nekd. 
zunanjega oltarja. Utrjena je bila d. baza 
služnika ter kamnoseško dopolnjena d. 
stranica romanskega portala. Parapet 
stopnišča smo prekrili s kamnitimi plo-
ščami. Plombirane so bile tudi nekatere 
poškodbe temeljne škarpe pod prezbite-
rij em. 

Vsa dela smo opravili s sredstvi SO 
Kamnik in Sklada za pospeševanje kul-
turnih dejavnosti SRS. Za leto 1968 je 



Kamen, tloris, pogled in prerez, konsolidiranega stopniščnega zidu. — Risal P. Fister 
Kamen, plan, vue et coupe, de la muraille consolidee de l'escalier. — Dessin P. Fister 

izdelan program nadaljevalnih del v 
zgornji kapeli. — O. Z. 

Kanal. ZSV Gorica je ponovno inter-
veniral pri lokalnih faktorjih in pri Tu-
rističnem društvu, da bi čimprej zbrali 
sredstva za restavriranje Neptunovega 
vodnjaka. — E. S. 

Kog. Zaradi razširitve avtobusne po-
staje so prestavili trikotno zidano zna-
menje. Pred prestavitvijo je bil objekt 
tehnično in fotografsko posnet. Kiparsko 
restavratorska delavnica ZSV Maribor je 
restavrirala kamniti kip bičanega Kri-
stusa in ga namestila v na novo pozidano 
znamenje. Obenem je bila vzidana tudi 
napisna plošča, ki govori, da je bilo zna-
menje postavljeno v spomin na kugo 
1661. — A. V. 

Koseč nad Drežnico. ZSV Gorica je 
tudi 1967 nadaljeval odkrivanje fresk v 
p. c. sv. Justa na s., j. in z. steni ladje. 
Po odkritju so bile freske očiščene in 
utrjene. Dela, ki so doslej potekala za-
radi pomanjkanja sredstev v več fazah, 
so zdaj v glavnem zaključena. — E. S. 

Kostrivnica. Ž. urad je obnovil vso 
zunanjščino baročne ž. c. ZSV o teh delih 

ni bil pravočasno obveščen, zato ni mogel 
vplivati na način izvedbe. Novi omet je 
izdelan v tehniki teranova. Zvonikova 
kapa je na novo pokrita s. pocinkano plo-
čevino. Pozneje naj bi jo po predlogu 
ZSV vinsko rdeče prebarvali. — I. S. 

Kranj. ZSV Kranj je 1967 sodeloval 
pri obnovi kranjskih fasad. Ob obnovi-
tvenih delih na fasadi »Pavšlarjeve hiše«, 
Titov trg 18 so se pokazale na 1. strani 
nad vhodnim portalom v vi. I. nadstropja 
barvne sledi. ZSV v Kranju je pričel s 
sondiranjem in odkril dve freski. Na prvi 
je naslikan na 1. strani sv. Krištof, na d. 
strani sv. Florijan. Freska je gotska. Po 
načinu slikanja (roke, oči, draperija) je 
delo istega mojstra kot freska na stopni-
šču te hiše v I. nadstropju. Freska je od-
krita, utrjena in plombirana. Druga fre-
ska, ki sega v 2. nadstr., predstavlja sv. 
Florijan a in je samo sondirana. Freska 
je baročna in signirana z letnico in na-
pisnim trakom: 
HfiLIGER FLORIAN DU EDLER HELD 
DICH HAB ICH ZUM HAUSBESCUTZ 

F. RERWAHLT 
RENOVATUM PRIMO 1750 AC: 

ITERVI... 



Odkritje je pomembno, saj predstavlja 
ohranjena gotska freska na fasadi pro-
fane arhitekture na Gorenjskem izjemo. 
Restavriranje bo končano 1968. — F. G. 

Pritlični del baročne fasade Titov 
trg 2 (trg. lokal Alpina) je bil adaptiran 
pred 10 leti. Segmentni slepi loki so bili 
neugledno in tehnično slabo (zaradi za-
makanja) zakriti z žičnim steklom. Izde-
lali smo načrt preureditve fasade — iz-
polnjeni slepi oboki s profilirano bakr. 
pločevino, obenem pa je bil izdelan še 
načrt za izvesek in napis. — »Peko« adap-
tira trg. lokal Titov trg 13. Secesijsko fa-
sado kazi neokusna lesena izložba izmed 
obeh vojn. Z idejno skico in večkratnimi 
dogovori s projektantom smo dosegli, da 
bo portal ostal ohranjen (kot izložba), na 
mestu sedanje izložbe pa bo oblikovan 
vhod s segmentnimi loki, ki bodo ponovili 
motiv treh sosednjih hiš in bodo z novim 
zidanim slopom uskladili pritlični del fa-
sade z zgornjim. — »Borovo« hoče pre-
urediti svoj lokal Titov trg 21 v bogato 
okrašeni secesijski stavbi, ki je imel do-
slej zelo neprimerno leseno odprtino za 
trgovino. Posredovali smo idejno rešitev 
fasade, ki upošteva razmerja celotne fa-
sade in ne posebej pritličja in posebej 
zgornjega dela, kar je navadno način 
adaptiran j a starejših zgradb. 

Ob izselitvi lekarne iz stavbe Titov 
trg 23 je trg. podjetje Elita preuredilo 
pritličje. To sta v bistvu dve stavbi, ki 
jih je bilo treba obravnavati ločeno. 
Manjšo, starejšo, je podjetje že obnovilo 
z malenkostnimi spremembami, pri no-
vejši pa bo možno delno povečati izlož-
bene površine, ne da bi s tem razbili kon-
cept sicer skromno oblikovane stavbe, ki 
je bila adaptirana med obema vojnama. 

Novi urbanistični načrt mesta pred-
videva na Koroški cesti tik ob vhodu v 
mesto (vrh Jelenovega klanca) na mestu 
nekd. kapuc, samostana nov hotel. Grad-
nja naj bi se začela 1968, zato so pričeli 
z rušenjem starih zgradb avg. 1967. Pred 
tem smo posneli tlorise in fasade nek-
danje baročne kapele samostana iz 1644 
in prizidkov iz 19. stol., nemogoče pa je 
bilo to narediti pri jz. traktu, kjer so bili 
zapori. Sama arhitektura je že močno 
predelana, tako da o posebnih kvalitetah 
ni moč govoriti, kljub temu pa bo skušal 
projektant (arh. Ravnikar) vključiti del 
stavbe v novi hotel — morda kapelo. V 
hotelskem vrtu bodo lapidarijsko prika-
zani detajli iz prejšnje zgradbe: fontana 
J. Nepomuka in Ljudmile, delo kiparja 
Bernekarja iz 1911, ki ga je iz privatne 

lastnine odkupila kranjska občina, ter ba-
ročni kropilnik, ki je bil vzidan v vrtni 
zid. Poleg teh detajlov je ZSV Kranj de-
poniral v svojem skladišču še del stebra 
z letnico 1645, ki so ga ob rušenju seda-
njih zaporov našli vzidanega v steno, ter 
nekaj vrat in oken kar bo vse možno upo-
rabiti kot dekorativne detajle v novem 
hotelu. — Lastnica gostilne »V Kotu«, 
Maistrov trg, namerava lokal preurediti. 
Na trg je postavila (v poletni sezoni) 
mize in stole; take rešitve spet oživljajo 
sedaj le za promet uporabljeno nezazi-
dano površino starega jedra mesta. Dali 
pa smo tudi načelni pristanek za možnost 
dozidave proti Kokri, ki naj bi z obliko 
nekakega bastiona prekril sedanjo ne-
estetsko rešitev na betonskih konzolah vi-
sečega prizidka nad skalami kanjona. Ob 
idejni rešitvi naj bi sodeloval^ZSV v Kra-
nju. — ZSV Kranj je zavrnil prezidavo 
stan. hiše Trubarjev trg 9. Lastnica je 
hotela na fasadi vgraditi garažna vrata, 
ki bi popolnoma uničila skladnost sicer 
ne visoko kvalitetne pritlične klasicist. 
stavbe, ki pa je dobro vključena v am-
bient. Nepravilnost zamišljene adaptacije 
smo dokazali s skico. 

Zaradi večje obremenitve električne 
napeljave je bilo treba najti v starem 
jedru mesta prostor za precej velik trans-
formator. Primerno skrito lokacijo1 smo 
našli v vrtu na vogalu Jenkove in Tom-
šičeve ul. Načrt za velika vhodna vrata 
skozi zidano ograjo, ki so tako edini vidni 
novi objekt, je izdelal ZSV Kranj. — P. F. 

Križ nad Kojskim. ZSV Gorica je 
ugotovil, da se poškodbe na arhitekturi 
gotske cerkve večajo. Predvsem je slabo 
stanje kritine in na enem mestu se je 
streha znižala za nekaj decimetrov. Raz-
pokana je tudi z. stena cerkve, kjer se 
teren mestoma pogreza, bržčas zaradi 
usedanja zasipa nekdanjih strelskih jar-
kov, ki so potekali tik pred z. fasado do 
starega tabornega stolpa, ki je še ohra-
njen in restavriran. V cerkev je bila na-
peljana elektrika, v zvonici je bil name-
ščen nov zvon. — E. S. 

Kromberk. ZSV Gorica je skupaj z 
Goriškim muzejem interveniral pri Obrt-
no gradbenem podjetju iz Nove Gorice 
zaradi zidave betonskega zidnega venca 
na zunanjščini sv. grajskega stolpa ter 
zahteval, da se ta venec izdela v kamnu, 
ker je bil tak tudi pred porušen jem stol-
pa. Podjetje je spomeniško intervencijo 
upoštevalo in odstranilo betonski venec. 
— Posebna komisija, v kateri so sodelo-



vali tudi konservatorji, je nadalje ugo-
tovila, da se v grajskih zidovih pojavljajo 
razpoke zaradi pomanjkljive horizontalne 
povezave, slabe kakovosti malte, ki je na 
zunanjih mestih delno sprana, in nove 
kletne odprtine, zaradi katere se je pri-
tisk v ostalem delu zidne mase povečal. 
Komisija je opozorila, da je treba zidove 
stolpov čimprej sanirati, zidne ploskve pa 
ometati. Komisija je predlagala še vrsto 
ukrepov, ki se nanašajo na statične pro-
bleme urejanja novih prostorov za mu-
zejske zbirke. — E. S. 

Lemberg pri Šmarju pri Jelšah. Na 
hribu nad p. c. sv. Pankracija, kjer so 
ostanki starega lemberškega gradu, so do-
mači mladinci pričeli kopati. Izkopali so 
ca. 2 m š. in 5 m gl. jamo, od tam pa so 
kopali proti notranjščini objekta. ZSV je 
takoj ustavil izkopavanja, fragmente lon-
čenine, ki je pri tem prišla na površje, 
pa oddal celjskemu Pokrajinskemu mu-
zeju. — V avgustu 1967 je bila pri p. c. 
sv. Miklavža obnovljena fasada zvonika, 
ladje in prezbiterija, nato pa so p. c. pre-
belili še znotraj. ZSV je zahteval za zu-
nanjščino in notranjščino belo barvo, ker 
so sonde pokazale, da je bil objekt tudi 
nekdaj tako poslikan. Kamnitne arhitek-
turne člene so v nasprotju z navodili pre-
krili s cementnim beležem. — I. S. 

Lenart. Na d. strani ob vstopu v trg 
je gradbeno podjetje Stavbar projekti-
ralo novo poslovno-stanovanjsko stavbo. 
Zaradi vključitve v trško okolje je ZSV 
Maribor zahteval, da gabarit, strešni na-
klon in kritino prilagodijo hišam v trgu. 
Namesto granita, ki ga je projektant 
predvidel za hišni podstavek, smo pripo-
ročili oseški apnenec, ki je v teh krajih 
doma. — A. V. 

Lešnica pri Vel. Nedelji. Kiparska re-
stavratorska delavnica ZSV Maribor je 
restavrirala gotsko stebrasto znamenje z 
napisom Juri Lesjak 1691. — A. V. 

Limbarska gora, Obnovljena je bila 
zunanjščina baročne cerkve na Limbarski 
gori (arh. Maček, 1735). »Plastično obli-
kovana fasada kot blok« (dr. N. Šumi — 
Lj. bar. arh.) zahteva belo barvo, ki je le 
rahlo tonirana. Izvajalci so ob obnovi na-
vodilo sicer upoštevali, vendar ni uspel 
ton »ubito bele« barve, ker so beli prime-
šali odločno preveč okra, tako da je rahlo 
zelenkasta. Ta barva in nepravilno izve-
dena »obnova« stebrov lope s cementnim 
obrizgom sta zmanjšali monumentalno 
baročno podobo. — P. F. 

Lindek. V sklopu širše zasnovane ak-
cije za odkrivanje in restavracijo graj-
skih razvalin je bil z gozdarskimi stro-
kovnjaki opravljen tudi ogled Lindeka, 
ki šteje med najmarkantnejše razvaline 
celjskega območja. Določen je bil obseg 
sečnje, dobljena pa so tudi že soglasja 
pristojnih organov, tako da bodo razva-
line to zimo očiščene in bo mogoče raz-
mišljati o prezentaciji. — I. S. 

Ljutomer. Kiparska restavratorska de-
lavnica ZSV Maribor je restavrirala 5 
poznobaročnih puttov iz ž. c. v velikosti 
40—45 cm. — A. V. 

Lovrenc na Pohorju. Kip sv. Miklavža 
je delo kiparja Strauba in stoji ob trški 
glavni cesti. Neznanci so mu oddrobili 1. 
roko. Kiparska restavratorska delavnica 
ZSV Maribor je kip nadnaravne velikosti 
restavrirala in konzervirala.— A. V. 

Lozice pri Podnanosu. Krajevna skup-
nost vasi se je obrnila na ZSV Gorica s 
prošnjo, da ji dovoli razdreti sedanji 
strešni stol s škrlasto kritino na Kapeli 
božjega groba, ki naj bi dobila betonsko 
streho, ker je kot sakralna stavba opu-
ščena in trenutno rabi za avtobusno ča-
kalnico'. ZSV je takšen način adaptacije 
odklonil, ker gre za spomeniško pomemb-
no arhitekturo 16. stoletja — E. S. 

Mače nad Preddvorom. V p. c. sv. Mi-
klavža so bile 1967 restavrirane poškodbe 
na freski »Pohoda treh kraljev« na s. 
steni ladje. Delo je izvedla restavratorska 
delavnica ZSV SRS (restavrator A. Dem-
šar). Freske na s. steni in na slavoločni 
steni (prizor iz legende sv. Uršule) so bile 
hkrati očiščene ostankov beleža in sige 
ter utrjene s kalatonom. Očiščen je bil 
tudi dekorativni rob freske sv. Krištofa 
na j. zunanji steni ladje, freska pa utr-
jena s kalatonom. Restavratorska dela 
sta podprla SO Kranj in Sklad za pospe-
ševanje kult. dejavnosti SRS. — O. Z. 

Maribor. V Pristanu smo s sredstvi 
DEM pričeli sanirati minoritsko obzidje 
in Sodni stolp ter pripravljati dvig Vod-
nega stolpa. — V stolnici so preuredili 
kapelo Frančiška Ksaverija v krstilnico. 
Pri tem so stene prebarvali v prvotnem 
tonu, okenske šipe pa proti volji spome-
niškovarstvene službe zamenjali z barva-
stimi šipami, za katere je izdelal načrte 
akad. slikar Stena Kregar. Ob obnovitve-
nih delih je bil restavriran baročni oltar. 
— Ne da bi obvestilo ZSV Maribor, je 
Stanovanjsko podjetje ob obnovi pročelja 



Maistrova ul. 5 zaradi pomanjkanja de-
narnih sredstev zbilo s fasade večji del 
secesijskih okraskov. — ZSV Maribor je 
potrdil projekt za nadzidavo župnišča, ki 
ga je izdelal višji gradbeni tehnik J. Po-
žauko. Dozidana nadstropja bodo imela 
enako členitev kot že obstoječe. — S sreči-
stvi SO Maribor smo pričeli obnavljati 
baročno železno kovano ograjo pred Aloj-
zi jeva cerkvijo, ki je bila že močno do-
trajana. — ZSV Maribor je potrdil pro-
jekt ing. arh. Branka Kocmuta za svetila 
na rekonstruiranem Slomškovem trgu. 
Svetila bodo imela stilizirano obliko plin-
ske svetilke. — ZSV Maribor je potrdil 
obnovitveni projekt ing. arh. Branka 
Kocmuta, po katerem ostane prvo nad-
stropje Naskovega dvorca v dosedanji, 
prvotni obliki, neprimerne izložbe v pri-
tličju pa se nadomeste z ožjimi v lesenih 
okvirih. Nad obnovljenim portalom bodo 
namestili kopije originalnih grbov. — 
Kipi figuralne skupine nad trikotnim 
čelom fasade grajske kapele so bili močno 
poškodovani. Kiparska restavratorska de-
lavnica ZSV Maribor jih je restavrirala 
in konservirala. 

Za razstavo Barok na slovenskem Šta-
jerskem je kiparska restavratorska de-
lavnica ZSV Maribor restavrirala in kon-
servirala 65 eksponatov. — A. V. 

Marija Gradec. Odkrivanje in resta-
vriranje fresk v p. c. je končano. Poleg 
že odkritih polj na s. in j. steni ladje so 
bile zdaj odkrite freske v sklepu prezbi-
terija in na oboku. Na s, steni se j e 
pokazal izpod beleža fragment Marije Za-
vetnice s plaščem, ki je zaradi v 19. stol. 
prebitega okna ohranjen le fragmentarno. 
Sklepne in j. steno prezbiterija prekri-
vajo renesančne arabeske, kjer med vi-
tičjem in rastlinskimi ornamenti sreču-
jemo motive prekopicuj očih se dečkov, 
mask, živali, simbole smrti itd. Posebno 
impresivni so Adam in Eva ob drevesu 
spoznanja, ki odločno kažeta na sorod-
nost s Cranachovo upodobitvijo tega mo-
tiva, ter motiv pogubljene device, ki je 
tu renesančno preoblikovan in vsebuje 
povsem nove ikonografske prvine. Vse te 
slike so razen Marije Zavetnice izdelane 
v tehniki grisaille. V ostenjih oken je 
anonimni slikar naslikal Jesejevo kore-
ni ko, ki se prične z Jesejem v sp. kotu 
okna v sv. stranici prezbiterija in se nato 
konča z Eleazarjem v d. sp. kotu okna 
na j. steni. Figure rodovnika so izrazito 
individualizirane, nekatere med njimi pa 
kažejo* vprav portretne poteze. Posebno 
pozornost vzbuja med njimi podoba oča-

ka Eliahima, ki v mnogih podrobnostih 
kaže, da gre za slikarjev avtoportret. Na 
oboku imamo opravka s secco tehniko. 
Slikar je tu razporedil podobe okoli obeh 
osrednjih rombastih polj s Kristusom 
vladarjem in sv. Ano Samotretjo. Okoli 
Kristusa so razvrščeni simboli evangeli-
stov ter angeli z orodji Kristusovega trp-
ljenja, sv. Ano Samotretjo pa obdajajo 
podobe devic Barbare, Katarine, Dorote-
je, Neže, Apoloni je in Uršule. Zadnja 
pola mrežastega oboka je ostala neposli-
kana. Na sosvodnicah so upodobitve an-
gelov in krogovičja. 

Zapis, ki govori o nastanku teh fresk 
in o katerem poroča Ignac Orožen, ni bil 
odkrit, vendar je bila pod fresko Pohoda 
Treh kraljev na j. steni ladje najdena 
letnica 1526, ki potrjuje avtentičnost spo-
ročila. Odkrita slikarija namreč odločno 
kaže na nastanek v tem času, saj se v 
njej enkratno prepletajo poznosrednjeve-
ške in renesančne stilne prvine. V tej 
zvezi velja posebej omeniti funkcije na-
slikanega krogovičja, ki obroblja figure 
na oboku, ter funkcijo arabesk, ki obvla-
dujejo sklep prezbiterija in ki so tudi na 
s. steni ladje kot okras prizorov iz Mari-
jinega življenja. Zanimiva je tudi priče-
valnost stilno avtentičnih noš. 

Da bi bilo mogoče slikarski opus 
ustrezno prezentirati, so bili potrebni ne-
kateri konservatorski posegi. Za stran-
skima oltarjema ob s. in j. ladijski steni 
je namreč dr. Štele ugotovil freski Oljske 
gore in Sv. Hieronima v puščavi, dve 
gotski oltarni podobi, ki sta ju pozneje 
zakrila renesančna stranska oltarja. Ta 
dva smo zato prestavili v z. del ladje, 
znotraj zazidali stari gotski portal na s. 
ladijski steni ter odstranili umetnostno 
manj pomembno prižnico ob j. ladijski 
steni. Prestavili smo tudi oltarni menzi, 
in sicer tako, da smo ohranili njuni vrh-
nji kamnitni plošči, podstavek pa na 
novo oblikovali. Program dokončne pre-
zentacije tega objekta predvideva rekon-
strukcijo prvotnih gotskih oken ter raz-
iskavo tal, ki naj pokaže, ali imamo 
opravka z morda še starejšim kultnim 
prostorom ali seliščem. Predvidena je 
tudi obnova vse zunanjščine objekta, ki 
je trenutno v skrajno slabem stanju. 

2. urad, ki je preureditvena dela fi-
nanciral, je oskrbel tudi obnovo 2 zlatih 
oltarjev (rezbar Tone Podkrižnik). — I. S. 

Most na Soči. ZSV Gorica je sodeloval 
pri pripravljanju načrtov za ponovno 
prezentacijo notranjščine ž. c. sv. Lucije, 
ki ima še gotsko zasnovo in je bila ka-



sneje spremenjena zlasti v prezbiteriju; 
prezbiterij in ladjo je poslikal akad. sli-
kar T. Kralj. Slikarija je danes na več 
mestih poškodovana ter jo bo treba ob-
noviti, hkrati pa urediti tudi vso notranj-
ščino'. ZSV Gorica je predlagal, naj po-
škodbe na slikah restavrira sam avtor. 
Ureditev notranjščine tega spomenika, 
katerega zunanjščina je že urejena, se bo 
začela 1968. — E. S. 

Mošnje. ZSV Kranj je sodeloval pri 
obnovi zunanjščine in zvonika na ž. c. 
sv. Andreja. Sondiram so bili ostanki 
uničene freske sv. Krištofa (vi. 6 m) na 
s. strani zvonika, ki so skoraj nezaznavni 
in zdaj spet prebeljeni. Na j. steni cer-
kvene ladje v vi. žlebov smo odkrili in 
očistili napis: 

ERECTUM Ao 1654 SUP ANDREA 
NOVACKH PAROCHO MESNEUSE. 
Na j. strani prezbiterija smo odkrili 

ostanke šivanih robov, ki smo jih upora-
bili kot vzorec za sedanjo poslikavo ši-
vanih robov. Na zadnji zun. steni in v 
oknu prezbiterija je bil ponovno odkrit 
ciklus gotskih fresk. Barvna plast fresk 
je zelo obledela. Freske so bile samo oči-
ščene in na nekaj mestih plombirane. 
Restavriranje se bi končalo 1968. — F. G. 

Naklo pri Divači. ZSV Gorica je začel 
odkrivati in utrjevati kvalitetne srednje-
veške freske v p. c. sv. Vrica. Pred odkri-
vanjem je bila urejena streha stavbe. 
Freske so< na stenah in oboku prezbiterija 
kot tudi na slavoločni steni. Zdaj so 
bile odkrite v celoti, nato utrjene, manj-
kajoči deli pa so dobili nov omet, ki se 
po strukturi in tonu ujema s prvotnim. 
Tako smo spomeniško prezentirali no-
tranjščino prezbiterija, ladja pa bo ure-
jena 1968. — E. S. 

Naklo pri Kranju. V letu 1967 je bila 
obnovljena zunanjščina ž. c. sv. Petra, 
ena najznačilnejših baročnih arhitektur 
iz petdesetih let 18. stol., »ki pomeni sin-
tezo desetletnega razvoja lupine« (dr. N. 
Šumi — Lj. bar. arh.). Zato je sklenil 
ZSV Kranj obnoviti prvotno toniranje 
fasad, ki bi edino lahko vrnilo skladni 
arhitekturi prave poudarke. Sondiranje je 
pokazalo, da je bila osnovna barva ba-
ročno rdeča, vsi arhit. poudarki (lizene 
ipd.) pa so bili beli. Kar je bilo detajlov 
iz zelenega kamna (stolpna ograja, por-
tali, okenski okviri), so bili očiščeni. Pra-
vi ton barve smo dosegli z mešanico 1 
dela cinobra (uvoženega iz Avstrije), 2 

Marija Gradec, Adam in Eva v sklepu prez-
biterija po restavraciji. — Foto V. Berk 
Marija Gradec, Adam et Eve, au bout du 
presbyterium aprčs restauration. — Photo 
V. Berk 

Marija Gradec, Kristus vladar in angeli z 
orodji trpljenja na oboku po restavraciji. — 
Foto V. Berk 
Marija Gradec, Le Christ Roi, des anges et 
les instruments de la Passion sur la voute 
apres restauration. — Photo V. Berk 



delov okra in V2 dela črne barve. Rezul-
tat je bil dokaj točen posnetek značilne 
rdeče barve, ki jo nameravamo uporabiti 
tudi pri drugih podobnih delih. Težave 
so nastale le ob saniranju uničenih delov 
ometa, kjer so izvajalci sprva (predvsem 
na zvoniku) uporabljali cementne plom-
be. Zaradi hlastnejšega vpijanja vode so 
se pokazale lise, ki se niso skrile niti po 
3 barvanjih. Po večkratnem pregovarja-
nju so začeli uporabljati plombe z ne-
žganim apnom, ki so po primernem mo-
čenju z vodo dale podobno površinsko 
strukturo kot prvotni živoapneni omet. 
Nato se lise niso več pojavljale. — P. F. 

Nazarje. Obnovljena je bila celotna 
zunanjščina ž. c. Napravljen je bil nov 
gladek apnen omet, obnovljen je bil talni 
zidec, kamnitni arhitekturni členi pa so 
bili očiščeni. Fasade so bile obarvane 
belo. ZSV je tudi soglašal s tem, da slikar 
Jože Horvat-Jaki okrasi pročelje stavbe s 
sgrafitom, ki predstavlja Marijino ozna-
njenje. Dela so lepo uspela, zavod pa je 
izdal tudi navodilo za obnovo notranj-
ščine, kjer naj s sondami ugotovijo tone 
prvotne poslikave. — I. S. 

Okroglo pri Naklem. Obnovljena je 
bila zunanjost Tomanove graščine, sedaj 
Doma slepih. Pri barvah fasade smo pa-
zili predvsem na to, da so bili obnovljeni 
prvotni, sondirani svetli toni, ki poudar-
jajo' poznoklasicistično arhitekturo z zač. 
20. stol. — P. F. 

Orehek pri Postojni. Žup. urad Slavina 
je izrazil željo in pripravljenost, da uredi 
notranjščino gotske p. c. sv. Florjana. 
ZSV Gorica je zato opravil zaporedne 
preiskave, da bi ugotovil razvoj in prvot-
no stanje njene notranjščine. Gre za kva-
litetno gotsko arhitekturo z zgodnjo in 
kasnejšo fazo, samo* ladja je bila ba-
rokizirana. ZSV Gorica je sondiral stene 
v prezbiteriju in ladji ter ugotovil, da je 
bila pod beležem slabo ohranjena ba-
ročna dekorativna poslikava, medtem ko 
prezbiterij ni bil poslikan. Po izvršenih 
sondažah so prebelili prostor prezbiterija, 
očistili rebra, poslikali slavolok ter pre-
belili ladjo in uredili novo električno 
napeljavo. Do jeseni je bila dokončana 
prezentacija notranjščine v smislu nek-
danjega izvirnega stanja. — E. S. 

Ozeljan. ZSV Gorica je interveniral 
pri Stanovanjskem podjetju iz Nove Go-
rice zaradi slabega vzdrževanja graščine 
v Ozeljanu. V notranjščino, kjer so tre-

nutno stanovanjski prostori, zamaka sko-
zi slabo vzdrževano streho, v nevarnosti 
pa je tudi slikoviti in tipični kaminski 
dimnik. Zamakanje povzroča zlasti od-
padanje štukatur v glavni grajski dvo-
rani. — E. S. 

Sv. Peter nad Kamnikom. ZSV Kranj 
je v p. c. sv. Petra snel polovico lesenega 
stropa s šabloniranimi ornamenti, nasta-
lega v 2. pol. 15. stol., in ga prepeljal v 
depo ZSV v Cirčah. Strop je slabo ohra-
njen, močno črvojeden. Barvna plast je 
obledela in se briše. Strop bo 1968 resta-
vriran s sodelovanjem ZSV SRS. — F. G. 

PetrovČe. 1967 je bil prezbiterij ž. c. 
na novo prekrit s pocinkano pločevino. 
ZSV Celje je podprl prošnjo ž. urada, da 
se odobri pobiranje prispevkov za na-
daljna vzdrževalna dela, ker so baročne 
freske že močno ogrožene. Ž. urad name-
rava zavarovati tudi znamenite »petrov-
ške križe«, kiparja Vida Konigerja. — I. S. 

Planina. Znova je bilo presfledano sta-
nje propadajoče graščine — dvorca Has-
berk pri Planini. ZSV je predlagal, naj 
se ta arhitektura uvrsti med najpomemb-
nejše spomenike republike ter se v se-
demletnem planu zagotovijo tudi potreb-
na sredstva za njeno obnovo. — E. S. 

Podčetrtek. Grad pričenja propadati. 
Nekaj strank se je izselilo, tako da strehe 
nihče več ne vzdržuje. Gozdno gospodar-
stvo Celje, ki je grad do pred kratkim 
upravljalo, je ob izselitvi pustilo odprto 
celo sobo z delom starega arhiva. ZSV je 
o tem obvestil celjski mestni arhiv, ki je 
preostale raztresene kose starega graj-
skega arhiva zbral in jih prepeljal v 
Celje. — I. S. 

Podgrad nad Vremami. ZSV Gorica je 
skupaj z ž. uradom Dokev pri Divači so-
deloval pri prekrivanju p. c. DM. Pre-
krivanje je bilo nujno, ker je streha moč-
no puščala. — E. S. 

Podkoren. ZSV Kranj je sondiral na 
s. steni cerkvene ladje p. c. sv. Andreja 
poznorenesančno fresko sv. Krištofa. Ped 
njo je gotska freska sv. Krištofa. — F. G. 

Podmelec. ZSV Gorica je 1967 opravil 
prvo fazo odkrivanja baročne slikarije v 
ž. c. Slikarija, ki je mestoma močno po-
škodovana zaradi kasnejših prezidav, po-
kriva vse stene prezbiterija. Odkrivanje 
se bo nadaljevalo. — E. S. 



Podnanos. V ž. c. sv. Vida so bile pre-
gledane freske iz 2. pol. 15. stol. v sred-
njeveškem prezbiteriju. Nekoliko beneško 
občutene freske so izredno kvalitetne, 
toda mestoma poškodovane in deloma še 
neodkrite. Freske bo treba utrditi, še po-
krite površine pa odkriti. — E. S. 

Podsreda. Konservator je ob ogledu 
gradu ugotovil, da namerava domača 
lovska družina postaviti na mestu manj-
šega stolpiča pred objektom, ki je del 
grajske zasnove, svojo lovsko kočo. Na 
intervencijo pri SO nismo dobili odgovo-
ra. — I. S. 

Polje ob Sotli. ZSV je izdal podrobna 
navodila za izdelavo sončne ure na stari 
ž. c. — I. S. 

Ponikva pri Grobelnem. Pri obnovi 
župnijskega poslopja iz 19. stol. je ZSV 
Celje zahteval, da mora biti omet izveden 
v gladki tehniki in da okenskih odprtin 
ne večajo. Dela so zadovoljivo opravlje-
na. — Slomškov oreh, ki so ga pred nekaj 
leti podrli in je bil začasno shranjen v 
župnišču, je zdaj saniran. Del debla je bil 
utrjen, nato pa obenem s spominsko plo-
ščo prezentiran na z. fasadi ž. c. Deblo 
je utrdil in zavaroval proti nadaljnjemu 
razpadanju Tone Podkrižnik. — I. S. 

Postojna. ZSV Gorica je interveniral 
pri skupščini, ker so bile ob prekopava-
nju zemljišča poškodovane tudi razvaline 
nekdanjega gradu na Soviču. — E. S. 

Pred jama. ZSV je zaprosil Upravo 
Postojnske jame za soparticipacijo pri 
reprezentaciji p. c. Žal, MB, ki je del 
kompleksa kulturnih spomenikov okoli 
Predjamskega gradu. Uprava Postojnske 
jame je prošnji ugodila in votirala v te 
namene 1000 Ndin. Cerkev bomo začeli 
urejati v začetku leta 1968. — E. S. 

Predoslje. Obnovljeno je bilo staro 
šolsko poslopje poleg ž. c. Fasade stavbe 
so skromno klasicistično oblikovane v 
drugi pol. 19. stol. in so likovno vezane 
na cerkveno fasado. Svetovali smo pri-
mernejšo obliko okenskih kril, ki prepu-
ščajoi več svetlobe, obnovitev profilov v 
ometu ter kombinacijo svetlega rdečka-
stega okra z belo barvo, kar so pokazale 
tudi sonde. — P. F. 

Prevalje. Obnovljena je vsa notranj-
ščina p. c. sv. Barbare v Zagradu, tako 
da že po različnih ometih lahko dobro 

razločimo čas nastanka posameznih 
stavbnih delov. — A. V. 

Ptuj — grad, zbirka NOB. Zaradi vla-
ge, ki je močno napadala zidove v tem 
oddelku, so le-te očistili ometa. Za okna, 
ki niso zavarovana z okenskimi mrežami, 
smo priporočili železne okenske mreže, 
kakršne so na vseh drugih oknih v graj-
skem pritličju. — Zunanji sodelavec ZSV 
Maribor tov. Požauko je izdelal načrte 
za zaščito grajskih kazemat, preureditev 
pritličja j. trakta in namestitev novih 
sanitarij ter za odvajanje meteornih in 
kanalskih voda z grajskega kompleksa. 
— Ker je bil kip sv. Florjana na zun. 
vogalu grajskega obzidja ogrožen, so ga 
prestavili na notr. obzidni vogal. — Pre-
gledan je bil podzemni obokani prostor 
vzhodno od poslopja ob j. vstopu v graj-
ski kompleks. Ker skozi oboke zamaka, 
je le-te izolirati cd gornjega nasut j a. — 
Gostinsko podjetje Slovenske gorice, ki 
ima svoje lokale na gradu, je zaprosilo, 
da mu ZSV Maribor dovoli postaviti ra-
ženj na restavracijskem dvorišču. Ker bi 
predlagana konstrukcija zaprla pogled 
na Ptujsko polje, smo skupaj s kustosom 
za umetnostno zgodovino ptujskega Po-
krajinskega muzeja zahtevali, naj bo 
objekt montažen, da ga bo mogoče v 
mrtvi sezoni odstraniti. Kljub temu je go-
stinsko podjetje postavilo fiksno barako. 

Lastnik hiše Hrvatski trg 1 je brez 
naše vednosti prepleskal z oljno barvo 
železne vratnice v pritličju. Zahtevali 
smo odstranitev opleska. — Na podstrešju 
hiše Miklošičeva ul. 2 smo dovolili izde-
lavo 3 sob, ki se bodo z okni odpirale na 
dvoriščno stran. Vsa okna morajo biti 
postavljena v oseh oken v spodnjih pro-
storih. — Ob prezidavi Narodnega doma 
smo zahtevali, da izvajalec ohrani dose-
danjo obliko oken. — V Vodnem stolpu 
smo dovolili odstranitev predelne stene 
v 1. nadstropju, da bi muzej tako prido-
bil nov razstavni prostor. 

S predstavnikoma podjetja Elektro 
Maribor in Projektivnega biroja v Ptuju 
smo določili mesta reflektorjev, ki bodo 
osvetljevali grad, prezbiterij proštijske 
cerkve in Orfejev spomenik v Ptuju. Za 
nove ulične svetilke smo zahtevali stilizi-
rano obliko plinske luči. 

Na prošnjo Stanovanjskega podjetja 
smo skupaj s predstavniki Projektivnega 
biroja, Pokrajinskega muzeja in Stano-
vanjskega podjetja določili način obnove 
fasad mestnih hiš, ki jih je imelo Stano-
vanjsko podjetje v programu obnov za 
leto 1967: Krempljeva 4 — d. aluminijasto 



izložbo je odstraniti in na njeno mesto 
vzidati kamnit (ali iz umetnega kamna) 
podboj, po obliki in v vseh detajlih enak 
večjemu levo od vežnih vrat. Na vse od-
prtine v pritličju je namestiti stare že-
lezne vratnice, ki jih je očistiti in preple-
skati s »šupenpancer« barvo. Reklamno 
tablo je nadomestiti z izveskom. Krernp-
ljeva 6 — pritličje je vrniti v prvotno 
stanje, namestiti manjkajoči del profili-
ranega venca med pritličjem in prvim 
nadstropjem, odstraniti vitrino Planin-
skega društva in fasado na tem mestu 
zapolniti ter neprimerno reklamno tablo 
nadomestiti s primernim izveskom. Mur-
kova 1 — spremeniti je neprimerni nav-
pični reklamni napis, odpreti z reklamni-
mi tablami zastrta okna v 1. nadstropju 
ter vse pritličje predelati. Murko va 7 —• 
ohraniti je vse arhitektonske detajle, tudi 
proti Aškerčevi ulici, tablo nadomestiti z 
izveskom in fasado primerno njenemu 
okolju tonirati. Murkova 5 — po pred-
hodnem projektu spremeniti fasado pri-
tličja, tonacija ostane nespremenjena. 
Slovenski trg 7 — po predhodnem pro-
jektu spremeniti pritlični del fasade. Pri 
toniranju poudariti vzidano kamnito ma-
sko1. Slovenski trg 8 — pritličje preurediti. 
Slovenski trg 9 — pritličje preurediti in 
ugotoviti, če so kje ohranjeni medalj oni 

Radovljica, del gotske fiale, najden v plombi, 
freske sv. Krištofa na vhodni strani župne 
cerkve. — Foto P. Fister 
Radovljica, partie de fiale gothique, trouvee 
dans le plombage de la fresque de St. Chri-
stophe sur le mur oriental de 1'eglise parois-
siale. — Photo P. Fister 

z desne strani fasade. Prešernova 4 — 
vse kamnite podboje in železne vratnice 
očistiti oljne barve, nato vratnice prebar-
vati s »šupenpancer« barvo. — A. V. 

Radlje ob Dravi. Z imetnikovimi sred-
stvi je bila obnovljena notranjščina ž. c. 
sv. Miklavža. Pri tem je bil ves prezbi-
terij očiščen neprimerne poslikave iz 30. 
let tega stoletja, rebra gotskega prezbi-
terija očiščena vseh preslikav in vsa no-
tranjščina na novo prepleskana. — Pet 
baročnih plastik žalostnega dela Rožnega 
venca je dala neka vernica brez vednosti 
g. dekana ali ZSV Maribor prepleskali z 
oljno barvo. — A. V. 

Radmirje. Poleti je v ž. c. udarila stre-
la in napravila precej škode. Prizadeta je 
bila zlasti arhitektura, delno pa so bile 
poškodovane tudi nekatere slike in oltar-
ji. ZSV Celje je pomagal oceniti škodo 
in izdal podrobna navodila za sanacijo. 
Škoda je bila ocenjena na pribl. 3 mili-
jone S din. — I. S. 

Radovljica. ZSV Kranj je odkril in 
restavriral na glavni fasadi ž. c. sv. Petra 
8 m vi. poznogotsko fresko sv. Krištofa. 
Odkrito in restavrirano je bilo 30 m2 sli-
kovne površine. Barvne retuše je opravil 
restavrator M. Pirnat iz ZSV SRS. Povr-
šinsko je freska zaščitena s kalatonom. 

V stari plombi na 1. strani freske smo 
našli del fiale, ostanek prvotnega glav-
nega portala. Reprezentiran je na s. steni 
cerkve. Pri odkrivanju freske je bilo ugo-
tovljeno s sondami, da je fresko omet 
nanesen neposredno na kamnito osnovo 
zidu. Pod njim ni starejših ometov ali 
barvnih plasti. Zato je z letnico na glav-
nem portalu 1495 dan čas, pred katerim 
freska ni nastala. — F. G. 

Rakitnik pri Prestranku. ZSV Gorica 
je prisostvoval lokacijski obravnavi v 
zvezi z adaptacijskimi deli pri p. c. DM, 
ki so jih nekatera že opravili brez ved-
nosti spomeniške službe, vendar še niso 
prizadela spomeniškega značaja cerkve. 
Urediti bo treba streho, ki zamaka in 
nadomestiti odpadajoči omet zunanjščine. 
Za novi omet smo predpisali način, kot 
so ga uporabljali pri prvotnem ometava-
nju zunanjščine. — E. S. 

Ravne na Koroškem. ZSV Maribor je 
izdal soglasje k ureditvenemu načrtu sta-
rega ravenskega trga z zahtevo, da cesto 
tlakujejo, ne pa asfaltirajo. — A. V. 



Ribno. ZSV Kranj je v prezbiteriju 
ž. e. sv. Jakoba odkril na j. strani 3 m2 
predhodno sondiranih (sondirala resta-
vratorja ZSV SRS F. Kokalj in A. Dem-
šar) gotskih fresk. Na j. strani prezbite-
rij a je legenda sv. Jakoba, v obočnih 
polah pa so simboli evangelistov. Sonde 
so pokazale, da je prezbiterij v celoti po-
slikan. Oltarni nastavek glavnega oltarja 
je zelo tesno primaknjen k zadnji steni 
prezbiterij a, ki jo< bo moč odkriti šele po 
začasni odstranitvi oltarja. — F. G. 

Rifnik pri Šentjurju. V okviru akcije 
za očiščenje starih razvalin smo si z 
gozdnimi strokovnjaki ogledali grajske 
ruševine. Zaradi nevarnosti rušenja sten 
ne bo mogoče posekati vsega drevja, am-
pak samo na z. in s. delu razvalin, tako 
da krošnje dreves ne bodo več zakrivale 
spodnjih delov zidov j a. Nakar smo izdali 
odločbo. — I. S. 

Rihemberk. Na gradu se konserva-
torska dela niso nadaljevala, ker je obč. 
skupščina odobrila svojo soparticipacijo 
šele v drugi polovici decembra. Soparti-
cipacija bo porabljena 1968 za nastavitev 
čuvaja. Ta ukrep je nujen, ker so 1967, 
ko ni bilo čuvaja, povzročili obiskovalci, 
še zlasti otroci, nekatere poškodbe. Pre-
ostala sredstva bodo skupno s tistimi, ki 
jih predvidevamo' pri skupščini in Skladu 
za pospeševanje SRS za leto 1968, uporab-
ljena za konservatorska dela na obramb-
nem pasu tega gradu. Za ta dela so bili 
1967 pripravljeni potrebni načrti. 

ZSV Gorica je zaprosil Kmetijsko za-
drugo v Novi Gorici, da omogoči Bandlju 
Dušanu iz Branika št. 74 nakup zadruž-
nega zemljišča enake površine kot jo ima 
zemljišče pod gradom, ki je Bandljeva 
last, predvideno pa je za pripravo parkir-
nega prostora v bodočem urejenem graj-
skem objektu. Kmetijska zadruga je za-
trdila, da bo skušala vprašanje ustrezno 
rešiti. — E. S. 

Rogaška Slatina. ZSV Celje je izdal 
podrobna navodila za ureditev klasicistič-
nega templja ter odklonil zvišanje tlaka 
v njem, ki bi prekril baze slepo v in ste-
brov. Predlagal je tudi, naj baročno pla-
stiko' Janeza Nepomuka prestavijo med 
oba stebra na sv. strani v osi stavbe s. 
pogledom proti parku. Izdana so bila tudi 
navodila za obnovo klasicističnega ob-
jekta za kopališčem Styria. — I. S. 

Runeč pri Ivanjkovcih. Kiparsko re-
stavratorska delavnica ZSV Maribor je 

restavrirala baročno slopasto znamenje 
in leseni kip sedečega Kristusa. — A. V. 

Selce pri Pivki. ZSV Gorica je izdal 
soglasje za obnovitvena dela v p. c. sv. 
Križa, t. j. za obnovo strehe in popravilo 
stropa v ladji. — E. S. 

Senično pri Tržiču. P. c. sv. Jerneja 
z obzidjem predstavlja kult. spomenik 
I. kategorije. ZSV Kranj je organiziral 
strokovno popravilo' križevega pota La-
yerjevega kroga, ki ga obnavlja restavra-
torski oddelek AUU. Z. urad Križe bo 
popravil zunanjščino cerkve in oltarje, 
Krajevna skupnost Senično pa naj bi po-
pravila razpadajoče cerkveno obzidje z 
vhodnim portalom. — ZSV Kranj bo po 
strokovni plati sodeloval pri obnovi zidu 
in portala. — J. Š. 

Senožeče. Izmerjen je bil zvonik ž. c. 
sv. Jerneja. Odločeno je bilo, da se zvo-
nik rekonstruira tako, da se napravi na 
vrhu oktagonalni nastavek. V notranjšči-
ni cerkve je še pet epitafov z grbi in 
napisi, ki so nedvomno ogroženi. V do-
brem stanju sta le dva v stranskih ka-
pelah, ki imata še dobro čitljiva napisa. 
Župnik je en epitaf z domnevnim turja-
škim grbom vzidal v j. zunanjščino zvo-
nika. Tudi druge epitafe bo treba vzeti 
iz tlaka in jih postaviti na primerno 

Ribno, sonde gotskih fresk na južni strani 
prezbiterija župne cerkve. — Foto P. Fister 
Ribno, sondes des fresques gothiques sur le 
mur meridional du choeur de 1'eglise parois-
siale. — Photo P. Fister 



varno mesto. Ponuja se možnost prislo-
nitve na j. zun. steno ladje, vendar bi 
kamni na tem mestu zahtevali posebno 
varovalno streho. — E. S. 

Sladka gora. ZSV Celje je izdal po-
drobna navodila za obnovo zunanjščine 
ž. c. Predlaga odstranitev starega ometa 
ter betonske obloge na talnem zidcu ter 
svetuje nov gladek apnen omet. Vse 
kamnitne dele naj oklesejo, z vratnic pa 
je odstraniti oljnate premaze. Cerkev naj 
ostane bela, lizene in druge arhitektonske 
člene pa naj obarvajo toplo sivo ali rož-
nato. — I. S. 

Slovenska Bistrica. S sredstvi SO Slo-
venska Bistrica in Stanovanjskega pod-
jetja so obnovili vso strešno kritino in 
ostrešje na grajskem poslopju. — A. V. 

Slovenske Konjice. Razvaline starega 
Tattenbachovega gradu so bile očiščene 
drevja, tako da je impozantna grajska 
zasnova spet prišla do polne veljave. ZSV 
pripravlja kompleksno analizo tega ob-
jekta, ki ga bomo prih. leto začeli sani-
rati. Sredstva za začetek akcije so že za-
gotovljena. — V nekd. Windischgratzovi 
graščini (še nekaj dragocene stare opre-
me) je pričel gniti parket. ZSV Celje 
sumi, da se je pojavila goba, zato je izdal 
ustrezna navodila. — I. S. 

Solkan. ZSV Gorica je predlagal, da 
kamniti baročni vodnjak za porušeno sol-
kansko graščino, ki ga ne uporabljajo 
več, prenesejo v park v Novi Gorici. Z 
urbanisti je bila določena lokacija za pc-

Slovenske Konjice, pogled na grajske ruše-
vine z j. strani po odstranitvi drevja. — Foto 
V. Berk 
Slovenske Konjice, vue des ruines du chateau 
du cote sud aprčs enlčvement des arbres. — 
Photo V. Berk 

stavitev vodnjaka in ureditev njegove 
okolice. Izdelani so bili potrebni načrti, 
prej pa bo treba nadomestiti nekatere 
manjkajoče dele vodnjaka. — E. S. 

Spodnji Otok pri Radovljici. Brez ved-
nosti ZSV Kranj so pričeli barvati zvonik 
gotske p. c. J. Krstnika (freske, lesen 
slikan strop Jerneja iz Loke 1530). Močna 
rumena barva je bila povsem nemogoča, 
zato so na zahtevo ZSV Kranj zvonik 
prepleskali z belo barvo (tudi sonde!), ki 
je v njegovem zelenem okolju edino pri-
merna. — P. F. 

Središče ob Dravi. Z lastnikovimi 
sredstvi so obnovili zunanjščino ž. c. sv. 
Duha. Ob obnovitvenih delih smo ugoto^ 
vili, da je prezbiterij sezidan iz opeke, 
cerkvena ladja nekdanje cerkve pa do 
višine 5,30 m iz lomljenega kamna. Iz 
enakega kamna je ves novejši del cer-
kvene ladje. Gotska lina, ki se je poka-
zala na stolpu, in talni zidec prezbiterija 
sta iz rezanega viniškega apnenca. V j. 
steni prvotne ladje je ohranjen desni lok 
gotskega okna. — A. V. 

Strane pod Nanosom. Zaradi poškodb 
na zvoniku je ZSV Gorica organiziral 
strokovno komisijo za pregled že pred 
letom dni nameščenih plomb, ki naj bi 
pokazale premike v stavbni masi. Najbolj 
je počila plomba v notranjosti ladje in 
sicer za ok. 0,2 mm, kar dokazuje, da se 
teren sicer počasi, a stalno premika. Prav 
tako leze navzven vogalna podpora zvo-
nika, veča pa se tudi nagib zvonika v 
smeri ladje. Obstaja torej resna nevar-
nost, da se zvonik poruši v smeri proti 
vasi. Predlagali smo, da se izdela načrt 
za sanacijo zvonika ali pa se zvonik 
podre in znova pozida na trdnih temeljih. 
Komisija je prepovedala dostop pod sla-
bim zvonikom v notranjščino cerkve vse 
dotlej, dokler ne bo utrjen. Za ta čas je 
možno urediti vhod v notranjščino skozi 
steno zakristije. — E. S. 

Stražišče, Podjetje za stan. in kom. 
izgradnjo v Kranju, ki je lastnik šempe-
trske graščine v Stražišču, je hotelo ob-
noviti fasade gradu. Na komisijskem 
ogledu je bil določen način obnove, ven-
dar je bila izvedba nepravilna: podjetje 
je zaradi kratkega roka samo prebelilo 
omet, ki se tako še bolj lušči. H gradu 
spada tudi gotska grajska kapela (okrog 
1500), ki jo namerava ZSV Kranj obnav-
ljati 1968. — P. F. 



Studeno pri Postojni. ZSV Gorica je, 
potem ko je že dokumentiral ž. c. sv. 
Jakoba, odklonil načrt za nadomestitev 
stare konice zvonika z novo, ki naj bi 
bila po predlogu investitorja napravljena 
v betonu, kar bi bilo docela neprimerno 
sedanji arhitekturi in tuje širšemu umet-
nostno-geografskemu okolišu. SO Postoj-
na zato investitorju ni dala dovoljenja za 
spremembo zvonika v obliki, kot jo je 
predložil. — E. S. 

Svete gore pri Bistrici ob Sotli. Ž. urad 
je pričel obnavljati notranjščino Mari-
jine cerkve. ZSV je izdal podrobna navo-
dila za vse predvidene posege, ki jih 
neposredno vodi ing. arh. Ciril Zazola iz 
Maribora. V cerkev so bili znova vrnjeni 
putti, ki so bili pred nekaj leti ukradeni 
s stranskih oltarjev. ZSV je izdal tudi 
podrobnejša navodila za obnovo p. c. 
LMB, ki je tudi še gotska. V notranjščini 
so bile presondirane vse stene, pri tem 
pa je bilo ugotovljeno, da je pod novej-
šim izravnalnim ometom še v celoti ohra-
njen stari, neizravnani gotski omet. No-
tranjščino naj bi povsem uredili, glavni 
poudarek pa naj bi bil na prenovljeni 
gotski plastiki Marije, ki jo zdaj resta-
vrira republiški ZSV. — X, S. 

Svetina. Streha nad prezbiterijem je 
obnovljena: zamenjani so bili dotrajani 
deli strešnega stola, streha pa nato pre-
krita s skrilom. Zvonikove kape ni bilo 
mogoče obnoviti, ker za to ni bilo dovolj 
denarja, tako da je ostal provizorično 
prekrit z leseno streho, obito s strešno 
lepenko. Baročna lopa pred vhodom je 
dobila novo streho, krito s skrilom. V v. 
steni sklepa prezbiterija je spet odprto 
prvotno gotsko okno, ki so ga v baroku 
zamenjali za okroglov lino. Med gradbe-
nim materialom je bilo tudi precej ostan-
kov starega gotskega krogovičja. Na j. 
steni prezbiterija smo zazidali recentni 
portal iz 19. stol. in namesto njega odprli 
prvotnega, gotskega. V delu so načrti za 
nove vratnice, ki bodo ustrezale meram 
prvotnih vrat. V notranjosti prezbiterija 
je bil snet ves omet. Pri tem so bile uni-
čene Brollove freske, ki so bile v že zelo 
slabem stanju. Pod novejšim ometom se 
je pokazal stari omet, za katerega pa ni 
mogoče trditi, da je še gotski. Utegne 
namreč izvirati iz časa po letu 1714, ko je 
cerkev pogorela in so jo v celoti obno-
vili. Vsekakor ni bilo nikjer najti sledov 
fresk. Po odstranitvi ometa smo odprli 
na s. steni prezbiterija tudi zazidani 
prvotni vhod v zakristij s-ki in obramb-

ni stolp, na j. steni prezbiterija pa so se 
pokazali obrisi zazidanega sakramentarija, 
ki smo ga tudi odprli. Odprli smo tudi 
vsa zazidana gotska okna v zvoniku. Na-
daljni program predvideva ureditev no-
tranjščine v prvotni podobi, obnovo ba-
ročne opreme, odstranitev vsega, kar je 
nekvalitetno in stilno nepričevalno (del 
klopi, spovednice itd.) in ponovno name-
stitev poznogotskega razpela, ki je zdaj 
na velikem oltarju p. c. sv. Križa na 
Svetini. V prihodnjem letu bomo skušali 
obnoviti tudi vso zunanjščino. — I. S. 

Svino pri Kobaridu. Skupaj z ž. upra-
viteljstvom pripravlja ZSV Gorica akcijo 
za ureditev notranjščine p. c. sv. Andreja 
in je že prekril streho, izvedel horizon-
talno' izolacijo prezbiterija in restavriral 
freske. V letu 1968 bo treba urediti še 
ladjo. — E. S. 

Šempas. ZSV Gorica je izdal soglasje 
za rušenje kapelice, ki je bila pozidana 
v 1. pol. 20. stol. ter je kot arhitektura 

Svetina, novo odkriti gotski portal v j. steni 
prezbiterija. — Foto V. Berk 
Svetina, portal gothique nouvellement decou-
vert dans le mur meridional du presbyterium. 
— Photo V. Berk 
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skrajno skromna, povrhu pa še docela 
uničena. — E. S. 

Šempeter. ZSV Gorica je izdal soglasje 
za začasno zazidavo j. vhoda v park 
Coroninijeve graščine, ki so jo terjale po-
trebe novogoriške bolnišnice. — E. S. 

Šentvid pri Grobelnlem. Ker gre za 
manj pomemben spomeniški objekt, je 
ZSV Celje soglašal, da doslej s skrilom 
prekrito streho prekrijejo z opeko. V no-
tranjščini so odstranili kamnitno prižni-
co in nekvalitetni veliki oltar, zazidali 
nekaj recentnih niš, napeljali elektriko', 
priskrbeli novo opremo. Žal ni bilo mo-
goče znova uporabiti baročnega oltarja iz 
j. stranske kapele, ki so jo 1964 zaradi 
razširitve ceste odstranili (kipi so zdaj na 
župnijskem podstrešju. — I. S. 

Šilentabor. ZSV Gorica je s svojim 
restavratorjem prof. R. Nemcem odkrival 
gotske freske na oboku in na slavoločnih 
stenah prezbiterija p. c. sv. Martina. Dela 
se bodo nadaljevala še 1968. Nujno po-
trebna bo tudi prezentacija notranjščine, 
predvsem pa temeljito zavarovanje vseh 
vhodov, ker v cerkev pogostokrat vdirajo 
nepoklicani. Poleg tega bo treba osušiti 
stene, ker so spodnje plasti dragocenih 
fresk ponekod že ogrožene. — E. S. 

Škocjan. Popravljena je bila škrilasta 
streha leve stranske ladje, skozi katero 
je zamakalo. — E. S. 

Šmarje pri Jelšah. Leta 1967 so bila 
na že močno ogroženi romarski cerkvi 
sv. Roka opravljena najnujnejša vzdrže-
valna dela. Na novo je bilo prekrito s. 
skrilom 220 m2 strehe, napravljeni so bili 
žlebovi in odtočne cevi iz bakrene ploče-
vine, izdelane so bile tudi nove žlebne 
in vetrne obrobe iz cinkove pločevine. 
Prekriti bo še okoli 60 m2 strehe, ker je 
zmanjkalo skrila in desk. — I. S. 

Štjak. Hkrati z Wolfovimi freskami 
na Vrabčah so bile restavrirane tudi nje-
gove freske v prezbiteriju ž. c. na Štjaku. 
Delo sta opravila restavratorja ZSV SRS 
M. Pirnat in Fr. Kokalj — E. S. 

ZSV SRS je sklenil z župnim uradom 
Štjak pogodbo za restavriranje fresk v 
ž. c. v Štjaku in na Taboru nad Vrab-
čami. Wolfove freske na svodu prezbite-
rija ž. c. sv. Jakoba so bile naslikane 1868. 
Slikar je delal na svež omet, končal pa 
velikokrat že na suho, ker so bile povr-
šine kompozicij prevelike za en dan sli-

kanja. Zato se nekatere barve brišejo, 
posebno oker, oksidno rdeča, temnejši 
toni — risba. Te partije sva s tov. Ko-
kalj em pred čiščenjem utrdila z 2°/o raz-
topino nylona v alkoholu. Zelo so se bri-
sali tudi ornamentalni deli, kjer sva na-
redila isto. Freske so bile v glavnem 
zaprašene in sva jih čistila (umivala) z 
mehko vodo deževnico in mehkimi go-
bami. Odstranila sva trdovratne presli-
kave na 3 Wolfovih modrih in 2 rdečih 
poljih. Preslikava na kobalt modrem je 
bila ultramarin modra, na rdečem polju 
pa siva. Manjše poškodbe sva zakitala in 
lokalno retuširala. Kot vezivo za barve 
sva uporabila 10<Vo celulozo in vodo. Cer-
kev je suha in bodo retuše dobro držale. 
Odstranila sva rumenkasto preslikavo na 
profiliranem štukaturnem okviru na svo-
du prezbiterija pri sliki sv. Trojice in ga 
po prvotnem rdečkasto rjavo tonirala. S 
skalpelom sva očistila 2 kamnita puta in 
profile kamnitega oltarja, ki so bili dva-
krat prebarvani z oljnato barvo. — M. P. 

Štomaž pri Štjaku. ZSV Gorica je ob 
sondiranju našel srednjeveške freske v 
notranjščini p. c. sv. Tomaža. Restavrator 
zavoda je začel takoj z delom ter odkril 
vso s. steno ladje, ki je poslikana s starej-
šimi freskami furlanske smeri ter s fre-
sko iz 15. stol.; te so deloma poškodovane, 
deloma pa odlično ohranjene — E. S. 

Tolmin. Hotel Krn, ki je investiral 
ureditev kletnega prostora tolminske gra-
ščine za »grajsko klet«, kot tudi projek-
tanta so upoštevali sugestijo spomeniške 
službe, da v prostoru ohranijo neometano 
sedanjo obočno konstrukcijo, da spreme-
ne zazidano okno v vitrino za nekatere 
arheološke predmete, izkopane na Kozlo-
vem robu in pod njim, da postavijo v 
prostoru kamnit kamin in kamnit portal. 
Opremo sta projektanta izdelala tako, da 
sta se stilno prilagodila prostoru. — E. S. 

Tomaj. Strokovna komisija, ki so jo 
sestavljali konservatorji, arhitekt in sta-
tik, je ugotovila stanje kamnitega zvo-
nika ž. c. sv. Petra in Pavla. Porušeni del 
stolpa so pred leti delno obnovili na sta-
tično pravilen način; horizontalna beton-
ska vez neposredno nad porušenim delom 
in železobetonska plošča z vezmi pod 
zvonovi. Vmes je obnovljeni stolp zidan 
iz kamna z dobro malto. Ta del cerkve-
nega stolpa je brez razpok. Pač pa je opa-
ziti razpoke v stolpu pod porušenim de-
lom, in sicer v stenah, ki sta vzporedni 
s stranskima stenama ladje. Razpoka v 1. 



Tržič, ureditev vogala Malijeve hiše. — Fotomontaža P. Fister 
Tržič, arrangement d'un angle de la maison Mali. — Photomontage P. Fister 

steni je poševna in je verjetno nastala 
zaradi posedanja 1. zun. stebra, tista v 
d. steni pa je skoraj navpična in je ver-
jetno nastala iz enakega vzroka. Odlo-
čeno je bilo, da se zaradi opazovanja na-
mestijo plombe, sprejeta pa so bila tudi 
priporočila za obnovo zvonika. — E. S. 

Trbovlje. Pri rekonstrukciji ceste Tr-
bovlje—Hrastnik je bilo treba porušiti 
staro mitnico, ki bi v osnovi utegnila iz-
virati še iz konca 16. ali začetka 17. stol. 
Ker je bila že dalj časa v razvalinah, je 
dal ZSV Celje soglasje k rušenju, vendar 
s pogojem, da SO Trbovlje poskrbi za 
predhodno tehnično dokumentacijo ob-
jekta. — I. S. 

Tržič. Lastnica Valjavec Marija je že-
lela dvigniti hišo Blejska 7 v spomeniško 
varovanem jedru Tržiča, za eno nad-
stropje. Čeprav je bil primer sosednje 
hiše z dvignjenim slemenom in novo salo-
nitno streho pokazan kot neprimeren tudi 
na razstavi »Arhitektura naselij« (20. do 
27. 2. 1967, Tržič), je lastnica poskušala 
isto. Predlog je bil odbit, našla pa se je 
sporazumna rešitev v malenkostnem dvi-
gu slemena in z drugače obravnavano tlo-
risno rešitvijo — rešitev fasad je bila pri-
kazana s fotomontažo. — V območju sta-
rega jedra mesta se pojavlja vprašanje 

garaž. Sicer neprimeren zgled na črno 
adaptiranega dela pritličja v garažo z 
vrati na Koroško c., je dal pobudo, za 
naslednja podobna dela, kar smo morali 
ostro odkloniti, ker bi to sprožilo plaz 
vgrajevanja garažnih vrat na trgu. To bi 
seveda povsem uničilo sicer še dokaj 
ohranjenoi staro arhitekturo z značilnimi 
železnimi vrati in polkni. — Dotrajano 
stan. hišo v Kosarski 3 nameravajo adap-
tirati. Stavba je vključena v fasado zani-
mivega starega gručastega jedra okrog 
ž.c. ZSV Kranj je z idejno skico (foto-
montaža) dokazal, da jo je s primernim 
oblikovanjem možno modernizirati, ne da 
bi uničila skladnost anonimnega tkiva 
fasad. — S fotomontažo je ZSV Kranj 
pokazal SO Tržič način in obliko obno-
vitve močno okrašenega izpostavljenega 
vogala Malijeve hiše na Trgu svobode, ki 
je eden najlepših arhitek. spomenikov 
Tržiča, obsežna baročna stavba z arkad-
nim dvoriščem, ki pa je močno poškodo-
vana; ZSV Kranj predvideva, da bo za 
začetek očistil zelo lep kamnit portal. — 
Dali smo na fotografiji vrisano idejno 
rešitev ureditve fasade trg. podjetja Loka 
v zgornjem delu Trga svobode. — Lastnik 
namerava adaptirati ali podreti sedaj 
opuščeno stavbo Trg svobode 8 nad 
strugo Bistrice. Stavba je vključena v v. 
fasado* starega mestnega jedra. Ker je 
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sorazmerno še dobro ohranjena in bi bil 
brez nje porušen ritem mestne fasade, je 
bila na fotografiji vrisana rešitev adap-
tacije, s čimer se je strinjal tudi lastnik. 
— ZSV Kranj je sodeloval pri obnavlja-
nju muzejske stavbe s strokovnimi na-
sveti, vendar so fasado obnovili brez na-
šega sodelovanja; monumentalna baročna 
stavba je precej izgubila z nepravilnim 
barvanjem (siv grobi obrizg), ki je pre-
krilo tudi kvalitetne kamnite okenske 
okvire iz zelenega kamna, portal pa je 
»popravljen« s cementnimi plombami... 
— Februarja 1967 je ZSV Kranj priredil 
v dvorani DU poučno razstavo »Arhitek-
tura naselij«. Razstavljene fotografije in 
risbe so imele predvsem namen pokazati 
stanje kult. spomenikov v občini ter pra-
vilne in nepravilne načine njih vzdrže-
vanja. Poudarek je bil na adaptacijah 
arh. objektov, kjer je bil poleg fotografi-
rane slabe rešitve pokazan s fotomontažo 
ali risbo tudi pravilni način, ki bi ga 
objekt zahteval, predvsem glede na oko-
lje. Razstava je bila dobro obiskana, po-
živeli pa smo jo še s predavanjem in 
diapozitivi. — P. F. 

Velenje. Na gradu se nadaljujejo re-
stavratorska dela. Najpomembnejša so 
bila opravljena v pritličnih prostorih z. 
trakta grajskega jedra, kjer so rekonstru-
irali stari neravni apneni omet, zazidali 
recentno okno v z. obodni steni in uredili 
opečni tlak. Iz funkcionalnih razlogov so 
oba pritlična prostora povezali z decent-
nim prehodom. Urejen je bil tudi prehod 
iz kleti v v. traktu grajskega jedra v 
pritličje malega štirikotnega stolpiča v 
jv. delu stavbe. Pri tem je bilo ugotov-
ljeno, da stolpič ni del prvotne zasnove, 
marveč so ga šele pozneje prizidali k 
stari srednjeveški stavbni gmoti. Dela so 
se pričela tudi na obeh obzidnih prizid-
kih v jv. delu grajskega kompleksa. Od-
krili so prej zazidana okna v j. steni pri-
zidka, zato pa sta bila na s. steni tega 
prizidka zazidani 2 mlajši okni. V z. fa-
sadi v. prizidka so odprli prvotni dostop, 
recentne odprtine pa bodo zazidali. Zavod 
je že pripravil podroben konservacijski 
program za ta del gradu, pripravlja pa 
tudi kompleksno analizo vsega objekta, ki 
bo osnova za izdelavo podrobnega kon-
servatorskega programa. — I. S. 

Velika Nedelja. Z lastnikovimi sred-
stvi so obnovili s. zun. steno ž. c. sv. Tro-
jice. Ko so odstranili dotrajan omet, se 
je pokazala dolžina prvotne romanske 
ladje. Ohranjena je romanska lina in zi-

dava »na ribjo kost«. V zgodnjegotskem 
podaljšku so odkrili šilasto gotsko okence 
s trilistnim vrhom. Po meji romanske zi-
dave lahko sklepamo, da je razmerje med 
prvotno ladjo in današnjo 1:2. — A. V. 

Veliki otok pri Postojni. ZSV Gorica 
je s svojim restavratorjem prof. R. Nem-
cem odkrival dobro ohranjene gotske fre-
ske na s, in j. steni ladje p. c. sv. Andreja. 
Dela se bodo nadaljevala še 1968. Sô  
časno smo poskrbeli za zavarovanje arhi-
tekture, ki je bila nekaj časa brez dobro 
zapirajočih se vrat. — E. S. 

Sv. Vid pri Planini. ZSV Celje je izdal 
navodila za obnovitvena dela v notranjo-
sti ž. c. Predlagal je uporabo svetle pa-
stelne okraste barve za stene, oboki in 
os-tenje oken in vrat pa naj bi ostala 
bela. ZSV je soglašal tudi z odstranitvijo 
nepomembne prižnice in z namestitvijo 
lesenega opaža ob ladijski steni. Posebej 
je priporočil odstranitev ometa s talnega 
zidca ob ladji in zvoniku, da bi se stavba 
lahko izsušila. — I. S. 

Videm pri Ptuju. Ob pričetku obno-
vitvenih del romanske podr. cerkvice sv. 
Janeza je ZSV SRS izdelal konservatorski 
program, po katerem bo lastnik posto-
poma rekonstruiral ta spomenik. — A. V. 

Vipava. Komunalno podjetje iz Vi-
pave je predložilo ZSV Gorica načrte za 
adaptacijo sanitarij v prizidku s. dvo-
riščnega trakta Lanthierijeve graščine. 
Ker je prizidek recenten in se ne sklada 
z arhitekturo tega trakta iz 18. stol., je 
ZSV Gorica izdal soglasje za odstranitev 
prizidka ter soglašal z ureditvijo sanitarij 
v notranjščini grajskega trakta. Ob od-
stranitvi prizidka so se v steni pokazale 
prvotne okenske odprtine, ki jih je izva-
jalec adaptacije dolžan znova aktivirati 
ter urediti tako, kot so druga okna v tej 
dvoriščni grajski fasadi. ZSV Gorica je 
Upravi doma JLA, ki je v Lanthierijevi 
graščini, dal navodila za pleskanje lese-
nih okenskih okvirov na fasadah gra-
ščine kot tudi k izdelavi načrtov za ure-
ditev škarpe in temeljev poslopja ob reki 
Vipavi. — ZSV Gorica je sodeloval pri 
lokacijski obravnavi klavnice. Staro po-
slopje klavnice je ob Lanthierijevi gra-
ščini, hoteli pa so ga razširiti v smeri 
griča ob izviru Vipave. Ker je kompleks 
Lanthierijeve graščine zavarovan arhitek-
turni in zgodovinski spomenik, naravno 
okolje izvira Vipave pa naravni spome-
nik, spomeniška služba ni dala soglasja 



za širjenje objekta. — Ob konservator-
skih pregledih smo znova ugotovili, da 
se poškodbe na ruševini starega vipav-
skega gradu večajo. V zadnjem času je 
padlo nekaj obzidja, ostalo pa je v ne-
varnosti, ker ni z ničemer zavarovano. 
Potrebni bodo hitri in dosledni konser-
vatorski posegi, da se prepreči nadaljnje 
propadanje tega zgodovinskega spomeni-
ka. — E. S. 

Vitanje. V okviru širše zasnovane ak-
cije za odkrivanje in restavracijo graj-
skih razvalin smo si z gozdarskimi stro-
kovnjaki ogledali Vitanje I, ki šteje med 
najmarkantnejše razvaline celjskega ob-
močja. Določen je bil obseg sečnje, dob-
ljena pa so tudi že soglasja pristojnih 
organov, tako da bodo razvaline to zimo 
očiščene in bo mogoče razmišljati o nji-
hovi prezentaciji. — I. S. 

Vitovlje. ZSV Gorica je začel obnav-
ljati gotsko renesančno cerkveno arhitek-
turo v tabornem kompleksu na Vitovljah. 
Za dovoz gradbenega materiala je bila z 
vasi do tabora speljana žičnica. Po izde-
lanih načrtih se bo delo nadaljevalo 1968. 
Sredstva za obnovitvena dela so prispe-
vali občani novogoriške in ajdovske ob-
čine, Sklad za pospeševanje kulturnih de-
javnosti in naš zavod. — E. S. 

Vogrsko. V Bozicijevi graščini, ki leži 
nekoliko vstran iz vasi in jo je kot arhi-
tekturo pripisovati arhitektu N. Pacas-
siju, so se poškodbe v zadnjih letih pove-
čale do take mere, da je objekt že delna 
ruševina, saj je brez strehe, vmesnih sten 
ter stropov v etažah. Kapela je docela 
razdrta ter prav tako razkrita, porušeni 
sta tudi obe stranski poslopji s stolpoma 
vred. V notranjščini raste iz kupov raz-
valin grmovje in drevesa, ki že prera-
ščajo še preostale ohranjene zidove. Ker 
ni nobene možnosti, da bi za obnovo za-
gotovili družbena sredstva, je ZSV po-
skušal zainteresirati privatni sektor, da 
graščino prevzame ter jo obnovi kot sta-
novanjski objekt. — E. S. 

Vrabce. Poseben problem v sežanskem 
spomeniškem gradivu predstavlja tabor 
nad Vrabčami. Ostanki tabornega obzidja 
se venomer rušijo, polagoma pa iz teh 
ruševin jemljejo tudi material za nove 
gradnje. V tem primeru gre za izreden 
koncept tabora, ki je svoj čas zapiral va-
žen prehod med Vipavsko dolino in Kra-
som in ga je leta 1604 narisal tudi Klobu-
čarič, ki je za svoje topografsko delo 
nedvomno izbiral najpomembnejše gra-

dove in mesta. Ostanke tabora z obzid-
jem in stolpi bi bilo treba konservirati, 
mogoče celo* rekonstruirati. Znotraj ob-
zidja je vidna celo dispozicija notranjih 
zidov. 

Prezbiterij in ladjo v ž. c. MB je po-
slikal Janez Wolf. Ostanki fresk v me-
daljonih na stropu ladje pričajo, da so 
bila polja že prej poslikana, vendar jih 
je Wolf uničil in na sveži omet naslikal 
nove freske. Med vojno je streha puščala, 
zato je desna stran prezbiterij a precej 
poškodovana, Na steni in poslikanih plos-
kvah se je pojavila siga, vse freske so 
bile zaprašene, na stropu ladje zelo ples-
nive. Desno poševno polje prezbiterij a je 
bilo popolnoma zasigano, poleg temnih 
madežev pa je prek slikarije potekala 
močna bela koprena, tako da slike skoraj 
niso bile vidne. Restavratorski poseg ZSV 
SRS je odlično uspel. — E. S. 

Leta 1866, dve leti prej kot na Štjaku, 
je Wolf poslikal cerkev na Taboru — 
Vrabče. Poslikal je svod in stene prezbi-
terija, v ladji pa tri medaljone na stropu, 
polkrožne ploskve nad zidci, vmesne pro-
store in slavoločno steno pa z ornamenti. 
— Freske v medalj onih na stropu so bile 
naslikane že pred Wolfom, ki je te freske 
odstranil in na novi omet naslikal svoje. 
Nekatere barve, npr. oker in oksidno 
rdeča, so se, ko je vezivo propadlo, bri-
sale, isti problem kot na Štjaku. S tov. 
Kokaljem sva jih pred čiščenjem utrdila 
s 3,0/o raztopino PVa na alkoholu. Prav 
tako sva fiksirala vse ornamentalne dele, 
posebno v ladji, kjer so ornamenti slikani 
na kredo in je barvno vezivo propadlo. 
Freske sva čistila, kakor v Štjaku, s čisto 
deževnico in mehkimi gobami. V prezbi-
teriju na desni strani je bila streha med 
vojno poškodovana in je puščala. Zato 
se je napravila na dveh kompozicijah, ki 
sta druga nad drugo, tanka plast sige. Na 
površini so se pojavile tudi soli, tako da 
sta se kompoziciji komaj razločili. Čez 
freske sva nato položila celulozo, nakar 
sva jo namakala nekaj dni vsaki 2 uri 
z vodo. Voda je soli raztopila in jih de-
loma potegnila tudi iz zidu. Tako je sedaj 
barvna površina na teh prizorih vsaj 
80,0/o očiščena in sta prizora dobro vidna. 
S profiliranih štukaturnih okvirov na 
stropu ladje sva delno odstranila rjav-
kasto barvo, ki se je prašila. Barva je 
ostala samo v žlebovih okvirjev, ki so 
zdaj čisti in bolj plastični. — Po čiščenju 
sva vse freske utrdila z 2'°/o raztopino PVa 
na alkoholu. Lokalne retuše sva napra-
vila z 10*Vo celuloznim vezivom. — Strop 



v ladji je bil v Wolfovem času — razen 
figuralnih kompozicij — pobeljen na sta-
rejši apneni belež z rahlo okrasto kredno 
barvo. Na to osnovo je Wolf naslikal tudi 
omamen te v ladji. Krednati belež se je 
luščil in v luskah odpadal, na ornamen-
tih malo manj. Na praznih mestih sva 
luske krednatega beleža odstranila in z 
retušami rahlo okrasto izenačila. — Od-
krila sva tudi preslikan ornament na no^ 
tranji slavoločni steni, ki je sočasen s 
freskami. — M. P. 

Vrba. Cestno podjetje Kranj je name-
ravalo zgraditi cestno bazo za področje 
Jesenic na pare. št. 748 in 848/2 k. o. Za-
breznica. Lokacija je bila odklonjena, ker 
bi obsežna skupina barak, skladišč ipd. 
popolnoma uničila enega od redkih ohra-
njenih pokrajinskih ambientov: področje 
od Lesc do Žirovnice z ohranjeno gru-
často razporeditvijo vasi po robovih rav-
nine, poleg tega pa bi bila še v bližini 
Markove cerkve v Vrbi in antične vile 
rustike. Predlagana in osvojena je bila 
nova lokacija na skriti gozdni jasi na 
Črnivcu. — P. F. 

Vremski Britof. ZSV Gorica je pre-
gledal porušeno p. c. sv. Lovrenca, ki je 
stala sredi naselja in od katere se je 
ohranil le še trostrano zaključeni in v 
baroku povišani prezbiterij, medtem ko 
je od ladje ostal le kratek pas zidu nek-
danje južne stene. Struktura tega zidu je 
gotska. Ž. urad namerava cerkev znova 
pozidati, in sicer tako, da se ohrani prez-
biterij, na novo pa se oblikuje ladijski 
prostor. ZSV ne nasprotuje obnovi, na-
črte za novi objekt pa bo izdelal ing. arh. 
B. Mikuž. Začeli so čistiti tisti del nekd. 
cerkve, ki je ostal ruševina. — E. S. 

Zgornja Vižinga. Na p. c. so na novo 
prekrili stolp s skodlami. — A. V. 

Završe pri Grobelnem. S ponovnim 
sondiranjem je skušal ZSV Celje ugoto-
viti obseg in stopnjo* ohranjenosti pred 
nekaj leti odkrite stenske slikarije v 
prezbiteriju. Ugotovljeno je bilo, da je 
poslikana vsa notranjščina prezbiterija, 
in sicer v 2 plasteh. Spodnjo lahko dati-
ramo v čas ok. 1520. Izluščena je bila fi-
gura svetnika, bržkone apostola, naslika-
na dokaj s-hematsko v pravokotnem 
okviru, poudarjena z močnimi ravnimi 
črtami. Ob svetniku se kažejo noge neke 
živali, morda ptiča, tako da utegne biti 
slikarija ikonografsko dokaj zanimiva, 
saj očitno ne gre za simbol evangelista. 

Nad to plastjo je ohranjena tudi baročna 
plast iz 18. stol. Na j. steni se pod bele-
žem kažejo obrisi Marije in angela (Ozna-
njenje). Na cerkvi je bila lansko leto po-
pravljena streha. — I. S. 

Žovnek. V okviru širše akcije za od-
krivanje in restavracijo grajskih razvalin 
smo si z gozdarskimi strokovnjaki ogledali 
Žovnek, ki šteje med najmarkantnejše 
razvaline celjskega območja. Določen je 
bil obseg sečnje, dobljena pa so tudi že 
soglasja s pristojnih organov, tako da 
bodo razvaline to zimo očiščene in bo 
mogoče razmišljati o prezentaciji. — I. S. 

DELO KONSERVATORSKE 
DELAVNICE 

a) Delo v sami delavnici 
Slike, plastike in oltar, ki jih je po-

slala v restavracijo Narodna galerija za 
razstavo slikarstva XVII. stoletja. Za to 
razstavo smo v zadnjih dveh letih resta-
vrirali 16 oljnatih slik, skoraj vse več-
jega formata. Razstava bo pokazala sli-
karstvo XVII. stoletja v novi luči, ker so 
bile skoraj vse slike zelo preslikane, po-
večini zelo nestrokovno in nekvalitetno. 
Skoraj vse slike so bile tudi že dublirane, 
srečali smo se z raznimi lepili, od katerih 
so bila nekatera zelo trdovratna. Nekaj 
primerov: Večja oltarna slika »ROŽEN-
VENSKA MATI BOŽJA« s Pohorja je 
preživela skoraj neverjetne restavrator-
ske in renovatorske posege. Po temelji-
tem očiščenju preslikav in starejšega 
dubliranja je ostalo malo originala. Brez-
vestni slikarji so po svojem in naročni-
kovem mnenju preslikali vso sliko, barve 
in oblačila svetnikov pa prilagodili času, 
v katerem so sliko restavrirali. Desno 
stran slike smo nadomestili z novim 
platnom in jo tonsko prilagodili celoti. 
Popolnoma sta bili preslikani sliki »ŽA-
LOSTNA MATI BOŽJA« in »MUČENJE 
SV. JERNEJA«. Zadnja je zelo dobra 
kompozicija, očitna kopija, saj slikar ni 
bil posebno* dober. V delu smo imeli tudi 
sedem slik iz opusa dolenjskega slikarja 
HGG, in sicer: »SV. DRUŽINO« (iz Go-
riče vasi pri Ribnici), izrez nekoč večje 
oltarne slike, ki je po kasnejših restavra-
torjih zelo trpela in kjer smo spodaj našli 
skico prvotne cerkve, ki jo je bilo treba 
le malo rekonstruirati; dve votivni sliki 
iz ž. c. Nove Štifte, kjer so pri restavraciji 
spodaj odkrili procesijo s cerkvijo Nove 
Štifte; štiri oltarne slike iz p. c. na Vihru, 



katerih tehnična zanimivost je v tem, da 
so skoraj vse rdeče barve izginile (ver-
jetno kraplak rdeča), tako so slike videti 
kot kaki fotonegativi. — Zanimiva je bila 
tudi oljnata slika SV. VIDA (iz. p. c. sv. 
Vida pri Dravogradu), katere XVII. sto-
letju stilno neprimerna figura je zbudila 
našo pozornost. Z ultravioletno lučjo smo 
videli samo nekaj kasnejših retuš, s či-
mer se pa nismo zadovoljili. Rentgenski 
posnetek nam je končno pokazal, da je 
bila slika nekako sto let po nastanku 
preslikana: figura je bila v osi malo pre-
maknjena in tudi glava je bila obrnjena. 
Pokrajina je bila doslikana, Zaradi po-
manjkanja denarja preslikave nismo 
sneli, ampak restavrirali sliko takšno, 
kot je bila, vendar dokumentirano, da je 
preslikana, — Velike težave smo imeli s 
sliko »VSI SVETNIKI« slikarja o. Osval-
da iz Vipavskega Križa, saj meri pri-
bližno' 4 X 4 m in nismo imeli primer-
nega prostora. Ob vsakem prenašanju 
skozi vrata jo je bilo treba nositi na 
bobnu. — Posebno zanimiva je bila slika 
»SV. ANTON« iz Gaberč pri Senožečah, 
datirana 1677, verjetno naročilo' senože-
ških grofov, saj nosi njihov grb. Za raz-
liko od drugih slik je bila ta skoraj po-
polnoma uničena zgoraj, kar ni docela 
razumljivo- (spodaj je logično, ker so slike 
stale za oltarjem večkrat vlažne kot suhe 
in je platno počasi preperelo). Ugotovili 
smo štiri preslikave, zadnja je bila naj-
bolj zanimiva. Slikar Grilc je 1907 močno 
razpokano sliko nestrokovno obnavljal, 
tako da je že večkrat preslikano površino 
slike prevlekel s čebelnim voskom. S tem 
je sliko z lica zravnal. Po obrisih, ki so 
presevali, je potem naslikal novo sliko. 
Slika je bila po tehnični in estetski strani 
izrazito študijski kos, saj je terjala veliko 
natančnega dela. Delno rekonstrukcijo je 
bilo treba prilagoditi fragmentom in del-
no nakazanim ostankom angelov, ki dr-
žijo vence iz rož. Tej težki nalogi je bil 
kos M. Pirnat. Ni je bilo slike iz te sku-
pine, ki ne bi bila vsaj enkrat presli-
kana. 

Drugo* večjo skupino slik smo resta-
vrirali za razstavo Slikarstvo XVIII. stol. 
na slovenski obali, ki jo je organiziral 
Pokrajinski muzej v Kopru. Restavrirali 
smo 9 oljnatih slik večjega formata,7 na 
žalost ne najboljše kvalitete. Ena od njih 
je bila slaba kopija Tintorettove slike 
»Mrtvi Kristus«. Tej sliki je kopist ali 
kak drug slikar dodal dosti kvalitetnejšo 
figuro v ozadju. — Dve sliki večjega for-
mata (220 X 290 cm), deli manj pomemb-

nega provincialnega slikarja iz cerkve Sv. 
Bassa v Kopru, sta bili v zelo slabem 
stanju. Po snet ju preslikav v spodnjem 
delu skoraj ni bilo več figur. Zato smo 
morali spodnji pas figur rekonstruirati in 
na novo naslikati tri vojščake. To delo je 
mojstrsko opravil T. Kvas, Na oltarni 
sliki »Sv. TROJICA« iz cerkve Sv. Bassa 
v Kopru smo odkrili pod preslikavo pod-
pis lokalnega slikarja »Natalis Bertolini 
pinxit anno Domini MDCCXXXII. 

Tretja večja skupina je bila dvanaj-
storica slik iz ž. c. Nova Štifta, Duhovni 
urad je po prenovitvi cerkvene notranj-
ščine sklenil, naj restavriramo vse slike. 
Dve od teh smo že omenili (deli slikarja 
HGG). Razstavljena bo tudi oltarna slika 
Marijino vnebovzetje, ki je slogovno ni 
mogoče primerjati z drugimi. V tej sku-
pini je bilo nekaj prav zanimivih votiv-
nih podob, ker je bila cerkev znana 
božja pot. 

Med slikami, ki smo jih restavrirali 
za razne ustanove, župnije ali privatne 
ljubitelje in zbiratelje, smo prav tako 
imeli nekaj zanimivih primerkov. Od 
znanih slikarjev smo zasledili Layerja in 
njegov krog, Egartnerja, M. Langusa, To-
rninca, medtem ko smo s Primorskega 
dobili v restavriranje dobro Cebejevo 
sliko* »Sv. Ana z Marijo«, iz Štjaka signi-
rano sliko slikarja Mihaela Liechtenreita 
»SV ANTON«, ki pomeni za nas novo 
odkritje. Steska navaja, da je ta slikar 
delal v Gorici okoli 1750. — Končno mo-
ramo posebej omeniti tudi slike impresio-
nistov Groharja, Jame in Jakopiča ter 
Veselove. — Od mlajših slikarjev smo 
restavrirali sliki Stupice »FLORA« in 
»AVTOPORTRET«. Restavriranje prve je 
zahtevalo poseben tehnični postopek, ker 
zaradi pastoznega nanašanja tempera 
barv slika poka in barvna plast odpada. 
Voščeno dubliranje ni prišlo v poštev, ker 
bi vosek spremenil videz tempera barv, 
zato smo sliko dublirali s škrobnim lepi-
lom ter utrdili odstopajoče barvne plasti 
s Calatonom XB (sintetični nylon). 

Tolikšno število slik smo lahko uspeš-
no restavrirali samo z uporabo vakuum-
ske ogrevalne mize, s katero smo izbolj-
šali tehniko dubliranja in kvaliteto resta-
vriranja. Zato se nam ne zdi odveč spre-
govoriti o njej nekaj več. — Vakuumska 
miza nam je omogočila novo tehniko 
dubliranja oljnatih slik, konservirarija 
lesenih slik in ikon. Njene prednosti spo^ 
znamo, če primerjamo oba načina dubli-
ranja slik. Uspešno spajanje platna in 
prenikanje voščene mase skozi podlogo 



na barvni film sta odvisna od pravilne in 
enakomerno porazdeljene temperature ter 
pravočasen in enakomeren pritisk na im-
pregnirano ploskev. 

Uporaba likalnika pri prejšnjem na-
činu dubliranja slike težko rešuje ti dve 
zahtevi, še posebno pri slikah z debelo 
barvno plastjo. Slika mora biti obrnjena 
z licem na mizo, ki mora biti seveda oblo-
žena s klobučevino, da se ne bi ranila 
barvna plast, pri tem pa ne vidimo, kaj 
se dogaja z barvno> plastjo med dovaja-
njem toplote. Proces lahko ocenjujemo 
samo po raztopljenem vosku, ki prenika 
na površje podloženega platna. Poleg 
tega lahko nanašamo toploto samoi na en 
del slike od sredine navzven, kar zahteva 
precejšnjo spretnost in izkušenost, pa še 
se lahko zgodi, da nastanejo »zračni 
žepi-«. 

Uvedba vakuumske mize je precej iz-
popolnila tehniko dubliranja. Lice slike 
je lahko obrnjeno navzgor, torej moremo 
opazovati napredovanje impregnacije, 
porazdelitev toplote pa je enakomerna. 
Vakuumska črpalka nato izsrka zrak, 
tako da nastane podtlak in s tem enako-
meren pritisk na vso površino slike. Od-
večni vosek lahko iztisnemo na robove 
slike. 

Vakuumsko mizo lahko uporabljamo 
za dubliranje oljnatih slik, mrzlo leplje-
nje slik na papirnato podlago, za utrje-
vanje barvne plasti in podlage tabelnih 
slik. Posebno dobre uspehe smo dosegli 
pri dubliranju slik z reliefno barvno 
plastjo, tj. impresionistov in podobnih 
slik. Barvna plast je obrnjena navzgor in 
tenak polietilenski film »Melinex«, pre-
krit s. prozorno gumo Latex, pritiska na 
barvno plast enakomerno, brez nevarno-
sti deformacij. Včasih pri dubliranju ne 
uporabljamo voščene mase, ampak razna 
mrzla lepila. V takšnem primeru nane-
serno lepilo na podlogo in sliko ter vklju-
čimo samo vakuum. Podtlak pritiska ena-
komerno na vso površino. Posebno občut-
ljivo je ravnanje z raznimi pastoznimi 
tempera slikami. Vakuumsko mizo smo 
uspešno uporabljali tudi pri sodobnih sli-
kah, kjer sestavljajo barvne površine na-
nosi mavca, peska ali lesa in nam omo-
goča kombinacija toplote in pritiska pri 
dubliranju odlične uspehe. 

Pri utrjevanju barvne plasti ali pod-
loge lesenih tabel ne moremo vključiti 

toplote, ker bi se lesena deska preveč de-
formirala, zato uporabljamo samo va-
kuum, da podtlak pritisne odstopajoče 
delce v prvotno lego. S površinskim se-
grevanjem voščene utrjevalne mase pa 
dosežemo odlično konservacijo brez bo-
jazni, da bi z mehanskim pritiskom ranili 
občutljivo barvno plast lesene table. 

Naša vakuumska ogrevalna miza zdru-
žuje angleško in nemško izvedbo. Alumi-
nijeva plošča je debela 10 mm ter meri 
180 X 240 cm. Električni elementi so zve-
zani po dva in dva in so oddaljeni od 
plošče 5 cm in prav toliko tudi drug od 
drugega, tako da se aluminijeva plošča 
segreva enakomerno. Aluminijeva plošča 
ima tri sesalne šobe, ki jih lahko raz-
lično kombiniramo eno ali dve ali vse 
tri. Slike, ki so npr. razsežnejše kot miza, 
dubliramo v dveh ali treh etapah, tako 
da zapremo srednjo šobo in uporabljamo 
kraj ni dve. Ta postopek zahteva veliko 
natančnost in dosti truda. Po naših na-
črtih je vakuumsko mizo napravil ing. 
Popit Franc. 

Kar zadeva restavracijo plastike, mo-
ramo omeniti oltar iz p. c. sv. Janeza v 
Bohinju, ki smo ga za razstavo XVII. sto-
letja v celoti pozlatili. Zelo zahtevna je 
bila restavracija 6 štuk oltarjev iz samo-
stanske cerkve v Stični, kjer smo obnovili 
in na novo pozlatili vse figure svetnikov. 
— »Sv. Mihael« s Primorskega je bil pri-
mer obnove, pozlate in posrebritve po 
zgledu manjših ostankov, katere smo pu-
stili kot dokumentacijo. Obnovili in po-
zlatili smo še več okvirjev in manjših 
predmetov. 

b) Terenske akcije 
Tu naj omenim našo največjo in naj-

zahtevnejšo akcijo, konservacijo Lutrov-
ske kleti v Sevnici. Delo poteka že več 
let. S Calatonom smo vse freske fiksirali, 
na nekaterih mestih smo injektirali omet. 
Z osuševalnimi napravami smo izvedli 
talno izolacijo. Delo odlično vodi tovariš 
Pohl. 

Zaključili smo tudi konservacijo sten-
skih slik v Bodeščah pri Bledu. Pod ome-
tom so se pokazale nakljuvane in pre-
cej uničene stenske slike. Te smo v dveh 
sezonah odkrili in konservirali, naklju-
vana mesta pa nato zakitali s tonskim 
ometom. — F. K. 
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ETNOGRAFSKI SPOMENIKI 

Avče. V hiši št. 91 so odstranili ba-
ročni kamniti lijak, da bi ga prodali v 
tujino. ZSV Gorica je to preprečil ter se 
z lastnikom dogovoril o prodaji tega kosa 
Goriškemu muzeju. Predmet bi bil pri-
meren za muzejsko zbirko, možno pa ga 
bi bilo namestiti tudi v parku enega iz-
med grajskih spomeniških objektov (Vo-
grško, Rihemberk ipd.). — E. S. 

Begunje. Lastnik Urh je nameraval 
prizidati na s. strani stan. poslopja po-
daljšek, s katerim bi razširil stan. povr-
šino. Ker je stavba v neposredni bližini 
gradu Kamen (sama nima nobenih arh. 
kvalitet), je bilo možno dati soglasje za 
podaljšek stavbe le v isti širini s stavbo 
in ne s prizidkom v obliki črke L. Tako 
ne bo okrnjena grajska okolica. — P. F. 

Bistrica pri Tržiču. Lastnik Godnov 
Franc je nameraval adaptirati oz. podreti 
stan. hišo št. 58. Stavba, ki je bila prej 
dokaj kvalitetna (poznogotski portal iz 
labore, profiliran stropnjak z letnico 

1708), je sedaj toliko prezidana, da nima 
več arhit. kvalitet. 

Tudi vsa okolica je na novo pozidana, 
zato smo bili mnenja, da ni vzroka le 
zaradi nekaj kvalitetnih detajlov utesnje-
vati lastnika; hišo naj podre, portal in le-
seni strop pa prepusti ZSV Kranj. — P. F. 

Bodešče. V neposredni bližini dragoce-
nega kult. spom. p. c. sv. Lenarta je Po-
točnik Franc hotel prezidati stan. hišo 
št. 24, znotraj sicer že predelano, zunaj pa 
še kar dobro ohranjeno stavbo iz zač. 
19. stol. S fotomontažo smo mu pokazali 
možnost rešitve, ki ohranja zunanji videz 
skoraj popolnoma nespremenjen, kljub 
temu pa pridobi celo stan. etažo. — P. F. 

Breznica na Gorenjskem. Na željo Če-
belarskega društva je bila izdelana re-
konstrukcija rojstne hiše čebelarja Janše. 
Stavba je sedaj gospodarsko poslopje, 
leta 1907 sta bili porušeni lesena »hiša« 
in zidana kamra, na V pa je bil del 
poslopja dodan. Leta 1927 je bila slam-

Breznica, tloris in prereza rekonstruirane Janševe hiše. — Risal P. Fister 
Breznica, plan et deux coupes de la maison Janša reconstruite. — Dessin P. Fister 



Breznica, severna in vzhodna fasada Janševe hiše. — Risal P. Fister 
Breznica, fagades nord et est de la maison Janša. — Dessin P. Fister 

Breznica, južna in zahodna fasada rekonstruirane Janševe hiše. — Risal P. Fister 
Breznica, fagades sud et ouest de la maison Janša reconstruite. — Dessin P. Fister 

nata streha zamenjana s sedanjo (zarez-
niki). — Glede na temelje, ohranjeni del 
stavbe ter fotografije iz časa pred prezi-
davo je bila možna verna rekonstrukcija 
delno zidane, delno lesene podkletene 
stavbe, ki se je podaljševala v gospodar-
sko poslopje. — Čebelarsko društvo, ki je 
prvotno nameravalo' stavbo rekonstruirati 
in v njej urediti Janšev muzej (obstaja 
še nekaj originalne opreme), se je odlo-
čilo, da po načrtu izdela le maketo v 
merilu 1 : 25. — P. F. 

Dolenčev hlev namerava Jalen Ignac 
iz Rodin št. 13 predelati v stanovanjsko 
zgradbo. ZSV Kranj je dal navodila za 
izdelavo idejne skice, nakar je skico po 
nekaterih spremembah odobril. — J. Š. 

Cerklje. Hišo št. 45, last Robas Angele, 
naj obnovijo v soglasju s SO Kranj in 
ZSV Kranj z naslednjimi pogoji: hišo 
lahko nadzidajo do 40 cm, sleme strehe 
premaknejo proti dvoriščni strani, naklon 
strehe kakor tudi napušč morata ostati 
nespremen j ena, 

Za spomeniško zavarovano hišo št. 93 
s freskami na vogalu in nad glavnim 
pcrtalom stoji pravokotno na to stavbo 
pripadajoče pritlično gospodarsko poslop-
je. Lastnica Koritnik Angela namerava 
dvigniti ostrešje za 45 cm ter ga zame-
njati v enakem naklonu. V zidanem čel-
nem zidu naj vzidajo oz. vdelajo odpr-
tino z opečnim okrasjem. — J. Š. 

črniče. Pregledani in dokumentirani 
sta bili naselji Črniče in Tabor nad Črni-
čami. V obeh se je ohranilo še nekaj 
gotskih profanih stavb s številnimi got-
skimi arhitekturnimi detajli. Te stavbe 
pa so večinoma zelo poškodovane, ker so 
večidel nenaseljene. Zaščita razrušenih 
stavb je v današnjih okoliščinah na tem 
mestu skoraj nemogoča, zato bo treba re-
šiti vsaj kamnoseške detajle. En pozno-
gotski portal je bil že izluščen iz podrte 
stavbe in uporabljen drugod. — E. S. 

Črnivec. Lastnik Mihelič M. je kljub 
opozorilu popolnoma predelal stavbo ne-



koč znane »Peraške kamnoseške delav-
nice«, ki je s svojimi izdelki iz zelenega 
tufa (portali, okenski okviri ipd), dala 
pečat gorenjski arhitekturi preteklega 
stol. Uničil je vrsto kvalitetnih detajlov 
(razbil portale, okenske okvire). ZSV 
Kranj je podal oceno spomenika, za kar 
je zaprosila SO Radovljica, da bo lahko 
kazensko ukrepala, — P. F. 

Domžale. SO Domžale je sprejela v 
svoj program očuvanje Petelinove hiše in 
ureditev etn. zbirke v njej. Stavba je le-
sena, pritlična, s konca 19. stol., znotraj 
že močno' predelana. ZSV Kranj je iz-
delal okvirni predračun, po katerem bi 
obnova stavbe in usposobitev za zbirko 
znašala 45 000,00 N din. Material za zbirko 
in njeno ureditev bi prispeval Muzej 
Kamnik. — P. F. 

Dutovlje. ZSV Gorica je ponovno in-
terveniral pri SO Sežana zaradi etno-
grafske hiše št. 60, baročne stavbe s kra-
škimi kamnoseškimi figuralnimi detajli, 
ter zahteval, da oblikujejo osrednji trg 
po vnaprej izdelanem načrtu, ki mora 
upoštevati tudi spomeniške vrednote tega 
ambienta, kar je bilo zanemarjeno, ko so 
pred leti na tem trgu pozidali trgovsko-
stanovanjsko poslopje. — E. S. 

Goče. ZSV Gorica je dal soglasje za 
adaptacijo gospodarskega poslopja št. 33 
na Gočah. Priporočil je, naj fasade ome-
čejo z grobim ometom, ki naj sledi struk-
turi kamnite stene. — Pregledal je načrte 
za adaptacijo gospodarskega poslopja št. 
36 in jih popravil, tako da ostanejo tlo-
risne mere nespremenjene, da s korci 
krita streha ohrani sedanji naklon, da so 
okna manjša, vhodna vrata pa primer-
nejša. — E. S. 

Gunclje. Ambiciozno nadstropno got-
sko zgradbo št. 1 s sočasno polihromacijo 
na fasadi je lastnik hotel 1963 in 1964 
adaptirati. ZSV Ljubljana je obvestil 
Skupščino občine in lastnika: objekt je 
spomenik I. in zlasti na zunanjščini niso 
dovoljeni bistveni posegi. Fasado bi bilo 
treba restavrirati in prezentirati. Isto 
velja za staro jedro naselja, predvsem 
za št. 4 iz 17. stol. s sočasno polihroma-
cijo na fasadi in št. 3, tip revnejše kmeč-
ke hiše s slamnato streho. Staro jedro 
naselja je redek primer, kjer je še mo-
goče prezentirati objekte iz 16., 17. in 
18. stol. Spomladi 1964 ob ogledu stavbe 
Gunclje 1 dogovorjeno z lastnikom, da si 
sezida ob gospodarski zgradbi na robu 
posestva novo stanovanjsko stavbo, od-
maknjeno od vaške poti, tako da ne bo 

Gunclje 1, fasada pred odkritjem fresk in prvotnih oken. — Foto A. Bar-Janša 
Gunclje 1, fasade avant la decouverte des fresques et des fenetres primi ti ves. — Photo A. Bar-
Janša 



Gunclje 1, obnovljena fasada; pod ometom smo odkrili prvotna okna in letnico, ki je bila 
skrita pod ometom. — Foto A. Bar-Janša 
Gunclje 1, fasade renouvelče; sous le crepi, nous avons dčcouvert les fen&tres primitives et la 
date de construction de la maison. — Photo A. Bar-Janša 

zakrivala značilnega pogleda na staro 
stavbo. — A. B. 

Jesenice — Murova. Ob nameravani 
adaptaciji dotrajane stavbe na Murovi, 
last Markeževih, je bila ta posneta in 
zrisana. Ugotovljenih je bil vsaj pet faz 
prezidav — v glavnem prizidkov, tako 
da je iz začetne enostanovanjske hiše, ki 
ima ohranjena še dva gotska portala in 
gotsko* profilirano okno, nastala enonad-
stropna dvostanovanjska hiša z izredno 
zanimivo raščenim organizmom prosto-

rov. Zaradi zelo slabe ohranjenosti in 
majhnih sredstev, ki jih zmore lastnik, 
bo verjetno stavba obravnavana nespo-
meniško, kar pa je problem vsega kom-
pleksa Murove — edinega še dokaj ohra-
njenega ambientalnega dela starih Jese-
nic. — P. F. 

Koroška Bela pri Jesenicah. Dne 7. 8. 
1967 je bila izvedena licitacija za rušenje 
Štefančeve hiše kljub prejšnjim prote-
stom spom. službe (VS IX, 176). Kvalitet-
ne detajle (okna, portal, leva v hiši) je 

Gunclje 1, detajla iz časa pred obnovo in po njej. — Foto A. Bar-Janša 
Gunclje 1, dčtails d'avant la reconstruction et d'aprčs. — Photo A. Bar-Janša 



Lesce, barvna študija baročnih medaljonov na glavnem pročelju Legatove hiše. — Risal P. Fister 
Lesce, etude en couleur des medaillons baroques sur une fagade. — Dessin P. Fister 

spravil po dogovoru Tehniški muzej na 
Jesenicah. — P. F. 

Kranjska gora št. 65 — adaptacija sta-
novanjske hiše, last Marka Udirja. Ker 
vhodna vrata v hišo* niso v osi, temveč 
pomaknjena na levo, se namesto dveh 
oken na levi krajši strani fasade lahko 
vzida eno samo okno, na končnih fasadah 
pa namesto treh oken dve. Okenske odpr-
tine se smejo od sedanjih 115 X 82 pove-
čati na največ 125 X 95 cm. Sanitarije 
naj bi se predvidoma namestile na pro-
storu sedanjih svinjskih hlevov, prostor 
obokane črne kuhinje pa bi lahko upo-
rabili za dnevni prostor, pri čemer bi bilo 
možno ohraniti oboke. Dosedanja vrata 
se obnove, prav tako ometne obrobe oken, 
šivani vogali in drugo umetno okrasje 
fasad. — J. S. 

Lesce. Lastnica Legat T. namerava 
obnoviti fasade stan. hiše št. 98. Stavba 
je izredno lep, sorazmerno še odlično 
ohranjen primer baročne profane arhi-
tekture. Sondiranje barvnih plasti je dalo 
zanimive rezultate, tako da je bilo možno 
točno rekonstruirati velikost in obliko 
barvnih polj: osnovna polja so baročno 
rdeče barve (glej Naklo — ž. c.), slikane 
lizene so bele. Kamnoseški detajli so iz 
zelenega kamna, na fasadi je tudi dobro 
ohranjena baročna freska, ki jo bo očistil 
in restavriral ZSV Kranj. Lastnici smo 

predložili točen načrt poslikave in barvno 
študijo, dela pa bo nadzoroval tudi kon-
servator Zavoda. — P. F. 

Lozice pri Podnanosu. ZSV Gorica je 
predpisal navodila za adaptacijo stano-
vanjske hiše št. 10 v Lozicah. Namesto 
projektirane železne ograje ganjka in 
zunanjega kamnitega stopnišča smo 
predpisali , leseno ograjo, posnetek seda-
nje dotrajane. — E. S. 

Mevkuž nad Bledom. Hiša št. 24, last 
Katarine Žnidar, bo preurejena z nasled-
njimi pogoji, ki jih je postavil ZSV 
Kranj: dohodne stopnice se narede v be-
tonski izvedbi, ne v terazzu ali v lesu, 
in s primerno leseno, ne pa masivno 
ograjo, ki naj se nadaljuje tudi na novo 
oblikovano teraso. Tako se ponovi nekaj 
lesenega balkona tudi na str. fasadi. Sa-
nitarije naj se pomaknejo v notranjost, 
tako da bi odpadle stopnice na podstrešje, 
ki naj se v leseni izvedbi prestavijo na 
zadnjo stran hiše. Predlagani prizidek za 
sanitarije, ki ni primeren, bi se skrčil za 
več kot polovico širine, predvidene v na-
črtu, in bi ga bilo mogoče spraviti pod 
podaljšani kap ostrešja. Omet naj bo iz 
apnene malte, ne pa teranova. — J. S. 

Mojstrana. Hiša 176, last Kotnik Vere; 
adaptacija se dovoli z naslednjimi po-
goji: prostor nad hlevom naj se pozida 



tako, da se vstavita na južni, severni in 
zahodni fasadi po dve okni, velikosti 
75 X 115 cm (velikost oken v pritličju), 
brez rolet in kamnite okenske police. Pri-
poročamo polkna preproste izvedbe brez 
vsakega okrasja. Okna naj imajo ometno 
ali beljeno obrobo. Na v. fasadi so poleg 
2 oken še vrata na gank. Čez vso* j. fa-
sado je lesen gank, ki se proti slemenu 
zaključi z lesenim opažem, ki je od stene 
odmaknjen v širini balkona in tvori 
skupno z balkonom krajevno običajno 
lino. Balkon naj bo takšen kot že balkon 
na v. oz. s. fasadi. Omet naj bo apnen, 
gladek, sivkasto bel in prilagojen seda-
njemu ometu. Obrobe oken naj bodo bele. 
Vrata naj očistijo, pobarvajo ali jih puste 
v naravni barvi. Okovje naj pobarvajo s 
črnim nesvetlečim lakom. Če je obok 
vrat kamnit, naj oboke očistijo ometa, da 
se bo videl kamen. Ob adaptaciji naj se 
dvigne celotno sleme, vendar ne več kot 
za 85 cm. — Kljub našemu navodilu o 
velikosti oken je bila lastnica prisiljena 
vzidati večja, neprimerne j ša okna, ker 
zahtevanih velikosti ni dobila na potroš-
niški kredit v trgovini, saj JUS standardi 
nimajo primernih velikosti oken za adap-
tacije kmečkih hiš, kar prisil ju je investi-
torje, da vzidavajo neprimerno večja 
okna ali pa jih dajejo izdelati, kar je 
znatno dražje. — J. Š. 

Planinsko društvo Mojstrana namera-
va v opuščeni stan. hiši s prizidanim 
gosp. delom urediti nekaj sob za preno-
čišča, klubsko sobo in družabni prostor 
ter informacijsko pisarno za turiste. Stav-
ba kaže štiri gradbene faze, na lesenem 
stropu v »hiši« ima letnici 1715 in 1802. 
Zidan pritlični stan. del ima zaradi pre-
zidav zanimiv tlorisni razpored z umak-
njeno črno kuhinjo ob strani, čeprav se 
da slediti prvotno črno kuhinjo v veži. 
Nad stan. delom je dvoetažno neizrab-
ljeno* podstrešje. V podaljšku zgradbe je 
gospodarsko poslopje s posebej stoječim, 
vendar z isto streho prekritim svinjakom. 
Zanimivost je vodnjak z leseno črpalko, 
ki stoji pribl. 3 m od hiše in iz katerega 
črpajo* vodo s posebnimi vzvodi iz ku-
hinje. Od opreme sta pomembni dve ze-
leni ljubenski peči. Na fasadi je ljudska 
freska M. B. z detetom. ZSV Kranj bo 
izdelal načrte za adaptacijo in skušal 
tako« prikazati enega od načinov primerne 
preureditve, sicer propadu zapisanega, 
dragocenega anonimnega člena ljudske 
umetnosti. Primer bo morda vzpodbuden 
za druge grobe posege v posamezne ele-
mente starih jeder naselij. — P. F. 

Muta. Hiši št. 118 s klasicistično fasado 
so brez vednosti ZSV Maribor znižali 
ostrešje in jo prekrili s salonitom. Ker 
lastnik ne premore sredstev za obnovo 
razčlenjene fasade, jo bodo poenostavili. 
Fotografije in risbe prvotnega stanja 
hrani ZSV Maribor. — A. V. 

Nadanje selo. ZSV Gorica je s svojim 
denarjem in s soparticipacijo Sklada za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti ter 
lastnika prekril obsežno gospodarsko po-
slopje hiše št. 54, ki velja za enega naj-
pomembnejših etnogr. spomenikov po-
stojnskega področja. Težavnost te kon-
servatorske akcije je bila v tem, da je v 
teh krajih le malo* ljudi, ki še znajo dobro 
pokrivati s slamo, katero* je bilo* sploh 
težko dobiti. Prekrivanje je odlično* uspe-
lo. — E. S. 

Nemilje nad Besnico. Lovro Pogačnik 
hoče preurediti svojo stan. hišo št. 13. 
Starejši 1. del je dotrajan in ga lahko 
porušijo, d. del s hišo pa bi bilo možno 
vključiti v adaptacijo. Pred izdelavo na-
črta za adaptacijo naj lastnik dostavi 
ZSV Kranj skico predvidene adaptacije, 
pri čemer naj upošteva naslednja navo-
dila: stavba naj ohrani podolžni tloris, 
okna naj bodo dvodelna in ne večja od 
80 X 100 cm, brez rolet in okenskih polic, 
lahko pa se nameste polknice, ohranijo 
naj se kamniti portali, tako da se kamniti 
okrušeni podboji ponovno kamnoseško 
obdelajo, naklon strehe naj ostane isti, 
sedanja škrilasta kritina pa se lahko za-
menja z gladkimi salonitnimi ali cement-
nimi strešniki. — J. Š. 

Podljubelj. Zaradi neposredne bližine 
dveh lepo ohranjenih značilnih podi j u-
beljskih domačij z razgibanim tlorisom 
in čopastimi strehami s skodlasto kritino 
smo predpisali oblikovanje prizidka k ne-
kvalitetni pritlični stavbi št. 81, zgrajeni 
med vojnama. Skica je bila predložena v 
obliki fotomontaže. 

Valjavec Albin želi adaptirati opušče-
no domačijo (nekd. gostilno) deloma v 
obnovljeno kmetijo, deloma pa oddajati 
sobe turistom. Močno poškodovano po-
slopje, ki zdaj kvari pokrajino (priporo-
čilo urb. inšp. za podiranje!), je možno 
preurediti z malenkostnimi spremembami 
fasade in z moderniziranim tlorisnim 
razporedom v prijetno turistično posto-
janko (neposredna bližina žičnice na Ze-
lenico). Način ureditve fasad je nakazal 
ZSV Kranj s fotomontažo. — P. F. 



Podljubelj, fotomontaža za adaptacijo opušče-
ne domačije. — P. Fister 
Podljubelj, photo-montage pour 1'adaptation 
d'une maison abandonee. — P. Fister 

Podnanos. ZSV Gorica je opozoril or-
gane SO Ajdovščina na vrsto neustreznih 
adaptacij hiš ob glavni cesti v vasi, ki 
zavodu niso bile priglašene, občinski or-
gan za gradbene zadeve pa tudi še ni dal 
ustreznega pojasnila, kako je do njih 
prišlo brez zaslišanja ZSV. — E. S. 

Potarje nad Tržičem. Zanimivo, v 
obliki črke T razčlenjeno pritlično stavbo 
z lesenim etažnim delom je lastnik Me-
glic Miha nameraval dvigniti za 1 nadstr. 
S fotomontažo prikazana rešitev, po ka-
teri je tak dvig nepotreben, ker je možno 
izkoristiti zelo prostorno podstrešje, je 
prepričala lastnika, da bo tako ostala v 
zelo lepem področju doline Lom nad 
Tržičem še ena stavba, ki je vključena v 
okolje in je tudi sama zanimiv arhit. 
spomenik. — P. F. 

Pristava pri Tržiču. Lastnica Špendal 
Ana je želela preurediti pritlično stavbo 
v jedru starega naselja z lepimi baroč-
nimi stavbami. Adaptacija hiše št. 5 je 
možna le, če usposobi v stanovanje pod-
strešni prostor z boljšo izrabo sedanje 
mansarde za svetlobne odprtine, kakor 
ji je to pokazal na fotomontaži ZSV 
Kranj. — P. F. 

Pšata pri Cerkljah. Lastnik Janez Pod-
jed je dobil za obnovo hiše št. 11 soglasje 
SO Kranj po predlogu ZSV Kranj z na-
slednjimi pogoji: stanovanjsko hišo lah-
ko nadzida do višine 50 cm. Na j. strani 
napravi v nadstropju frčado v velikosti 
veže. Okna zamenja z novimi, toda tista 
na frčadi morajo biti enaka sedanjim, 
ohraniti in obnoviti mora železne kovane 
mreže na oknih. Po obnovi hiše naj pri-
merno uredi fasado, parapet naj obnovi 
v grobi cementni malti. Barva hiše naj 
bo svetli oker, obrobe oken in polkrožni 
napušči pa beli. Zamenja naj vso dotra-
jano konstrukcijo in lesene strope. Na-
klon strehe mora ostati nespremenjen, 
kritina pa siva cementna opeka. — J. Š. 

Radlje ob Dravi. Hiša št. 87 je iz 
17. stol., gospodarsko' poslopje pa iz 
16. stol. S skodlami krita streha je po-
trebna obnove. Keir premore lastnik le 
toliko sredstev, da bi ostrešje znižal in 
hišo pokril s salonitom, smo zaprosili SO 
Radlje za dodatna sredstva. — A. V. 

Rateče. Hiši št. 46 in 47 (last Franca 
Kajžarja) imata v pritličju prodajalno 
Planica podjetja Živila Kranj. Fasadi hiš 
je treba reševati skupno. Pri hiši št. 46 
naj v nadstropju ohranijo lesen balkon 
v sedanji izvedbi. Vrata v bife in vhodna 
vrata naj dobe segmentni zaključek in 
naj bodo izdelana iz profiliranih mace-
snovih deščic, po vzorcu, ki je na kletnih 
vratih skednja na nasprotni strani ceste. 
Izložbeno okno bifeja se zmanjša na ve-
likost oken v pritličju. Pri hiši št. 47 naj 
okna v nadstropju skrajšajo za 10 cm, da 
se dvigne spodnja okenska polica. Omet-
ne obrobe oken ostanejo. Vrata obeh 
garaž in nova vrata v trgovino naj bi 
bila macesnova, v enaki izvedbi kot prav-
kar omenjena, Okviri izložbenih oken naj 
bodo leseni. Ker je bilo navodilo pomanj-
kljivo, ne navaja namreč tona novega 
ometa, je prodajalna Živila pritličje pre-
barvala rdečkasto, lastnik pa 1. nadstr. 
zeleno. Podjetje je zagotovilo, da bo to 
napako odpravilo. — J. Š. 



Ribčev laz — Bohinj. Lastnik Rejec M. 
je hotel predelati stanovanjski del stavbe 
št. 16 (stegnjeni dom). Ves predel Ribče-
vega laza je že predelan v vikende, nje-
gova stavba je edina še nepredelana, 
vendar brez oblikovnih kvalitet. Dovolili 
smo mu dvigniti streho stanovanjskega 
dela do enake višine z gospodarskim, da 
bo tako pridobil prostore v podstrešnem 
delu. — P. F. 

Sidraž pod Krvavcem. L. 1965 je SO 
Kranj odkupila Dobovškovo domačijo 
(pri Anžlekar'), priti. stan. hišo, ki je ob-
enem etnogr. in NOB spomenik. Steg-
njeni dom z lesenim gospod, delom ima 
ohranjeno črno kuhinjo, v »hiši« je zelena 
ljubenska peč, mala kamra je kasneje 
prizidana. Na v. strani je vhod z visokim 
dvakratnim enoramnim stopniščem. Stan. 
del bo ZSV Kranj obnovil in v njem ure-
dil prostore z značilno krajevno opremo, 
streho (sedaj zareznik) bo spet prekril s 
slamo. — P. F. 

Srednji vrh. Spomeniško zavarovano 
hišo št. 8 sme lastnik Mertelj Anton pre-
zidati z naslednjimi pogoji: ponovno naj 
vzida kamniti portal z letnico 1651, vrata 
naj zamenja s primernimi polkrožnimi. 
Z. fasado naj glede na spremembo ostreš-
ja izenači z vzhodno, lahko le z marki-
ranimi linami v podstrešju. V s. fasadi 
lahko ostanejo že zazidana okna. Veli-
kost vseh oken naj bo 100 X 120 cm. 
Okenske okvire mora čimbolj vzidati, 
vidna širina največ 2 cm, da se zmanjša 
okenska odprtina, kar je treba upoštevati 
tudi pri že vzidanem oknu v pritličju 
d. od vrat. Okna naj imajo ometno ali 
belo obrobo (beljeno). — J. Š. 

Stara fužina. Monumentalno zidano 
enonadstropno poslopje, pokrito z dvo-
kapno skodlasto streho, datirano v sredo 
18. stol., ležeče na terasi nad cesto, pred-
stavlja izrazit arhitektonski akcent in je 
izreden arh. in etn. spomenik. Brez dovo-
ljenja ali obvestila ZSV Kranj pa je last-
nica zrušila portal na vrtni strani in okno 
ter ju zamenjala z neprimernimi serij-
skimi vrati in oknom. Na glavni vhodni 
fasadi je na levi strani od vhoda vzidala 
prav tako nemogoče »moderno« ležeče (!) 
okno za osvetlitev sanitarij. V veži, kjer 
je bila še ohranjena črna kuhinja s pro-
stim ognjiščem, je ves prostor uničen in 
prezidan. Kljub takojšnji intervenciji po 
obvestilu ni bilo možno doseči nobene 
konkretne rešitve — niti kazni, niti so-
glasne rešitve za popravilo uničenega in 

tako nam je propadel še en izreden arh. 
spomenik. — P. F. 

Suha pri Predosljah. Lastnik Jakob 
Šink lahko obnovi hišo št. 38 z naslednji-
mi pogoji: stanov, hišo lahko dvigne za 
toliko, da se izravna s slemenom gospo-
darskega poslopja, tj. ok. 50 cm, kar velja 
tudi za naklon strehe. Zidni venec naj 
ohrani ter podaljša še na drugo stran 
fasade. Dotrajano strešno konstrukcijo 
naj zamenja z novo. — J. Š. 

Šenčur. Hiša št. 22, last Ane Ušlakar, 
je stegnjen dom, spomeniško zavarovan. 
Lastnica je nameravala del ostrešja nad 
hlevi podreti in narediti prek obokov 
betonsko ploščo ter je cd nameravane 
adaptacije odstopila. Obnova, ki je bila 
nato v redu opravljen j a, je bila dovoljena 
z naslednjimi pogoji: Omet je obnoviti 
v apnenem okru s primešano črno barvo. 
Ometani napušči naj bodo beli. Kamnite 
okenske okvire in portal je treba očistiti 
beleža, da bo spet viden naravni kamen, 
okenske kovane mreže pa pobarvati s 
črnim nebleščečim lakom za železo. Stra-
nišče s kopalnico naj bo v nekd. hlevu, ki 
naj ga pregradijo, drugo polovico pa upo-
rabijo za drvarnico. — Hišo št. 161 naj 
lastnica M. Alvijan obnovi z naslednjimi 
pogoji: na dvoriščni strani lahko vzida 
dve dvodelni pokončni okni 80 X 100 cm 
z obrobo, kot je že pri drugih oknih. 
Odprtino proti sosedu zazida na notranji 
strani, očistiti in ohraniti pa mora kam-
niti okvir in železni križ. Novi leseni 
strop naj bo v višini drugih. — J. g. 

Štanjel. Potem ko je ZSV Gorica 
končal podrobno umetnostnozgodovinsko 
dokumentacijo vsega naselja, so bili na-
pravljeni tudi prvi arhitekturni posnetki 
sedanjega stanja zaradi projektiranja 
prihodnje ureditve tega kompleksno za-
varovanega naselja. — E. S. 

Toma j. ZSV Gorica je bil opozorjen, 
da je bila hiša št. 33 adaptirana brez so-
glasja spomeniške službe, nakar smo si 
jo ogledali in ugotovili, da gre za stavbo 
nedvoumno etnografske narave, ki je ena 
najlepših hiš v naselju. Zunanjo fasado 
so prebarvali v nekoliko temnejšem okru, 
ki ne ustreza docela tipu zgradbe. Na 
dvoriščni fasadi so eno okno spremenili 
v vrata, ob del vhodne veže prizidali 
manjšo stekleno lopo. S spomeniškega 
stališča so bili vsi ti posegi dokaj ne-
ustrezni, vendar niso nepopravljivo ska-
zili stavbe, ker je edini dodatek — ste-



kleno lopo, šteti za provizorij, ki ga je 
treba odstraniti. — ZSV Gorica je zapro-
sil obč. gradbeno inšpekcijo za pojasnilo, 
kako je prišlo- do te adaptacije, ne da bi 
bila obveščena spomeniška služba. Odgo-
vora ni. —• E. S. 

Tupaliče pri Preddvoru. Za obnovo 
hiše št. 52, last Antona Roglja iz Potoc 
št. 8, so bili za obnovo predpisani na-
slrednji pogoji: dotrajane lesene strope 
naj nadomestijo z novimi; novo ostrešje 
naj ima naklon starega; po možnosti naj 
ohranijo obok črne kuhinje, tako da ga 
očistijo in fugirajO'. Kljub tem predpisom 
SO Kranj pa je lastnik hišo obnovil po-
vsem po svoje. — J. Š. 

Vipava. ZSV Gorica je izdal soglasje 
za razširitev zidanega vhodnega loka, ki 
odpira pot na notranje dvorišče med hi-
šama št. 176 in 177. — E. S. 

Vipavski križ. ZSV Gorica je sodeloval 
pri lokaciji v zvezi z adaptacijo stano-
vanjske hiše št. 65 in soglašal z namera-
vano notranjo adaptacijo. Za kakršnokoli 
spremembo zunanjščine pa smo zahtevali 
predložitev ustreznih načrtov. — E. S. 

Voglje pri Šenčurju. Hiša št. 86, last 
Janeza Globočnika, je dobro ohranjena 
nadstropna stavba s fresko nad kamnitim 
portalom ter s kamnitimi okenskimi 
okviri na dvoriščni strani. Pri obnovi je 
treba upoštevati naslednje pogoje: ostreš-
je je obnoviti z enakim naklonom, kri-
tino lahko zamenjajo z zarezno cementno. 
Polkrožni napušč na čelni fasadi je po 
popravilu ostrešja treba obnoviti. Vsa 
okna lahko povečajo na 90 X 110 cm, in 
sicer s polknicami, z izjemo oken v pri-
tličju desno na dvoriščni strani, kjer naj 
ohranijo prvotne kamnite okenske okvire. 
Kamnite portale in lesene dele vrat naj 
ohranijo in obnovijo v enaki obliki. Okna 
naj imajo belo obrobo, belo naj bo po-
barvan venec med pritličjem in I. nad-
stropje, prav tako napušč in štukaturni 
okvir freske. Omet naj bo v apnenem 
svetlem okru. — J. Š. 

Vrba. Hiša št. 24, nekdanja gostilna 
pri Kralu, last Jožeta Zemlje, je potrebna 
obnove in je zato ZSV Kranj predpisal 
naslednji obseg in način adaptacije: fa-
sado naj pobarvajo v apnenem okru, ki 
mu je primešana črna barva. Zidni venec 
med nadstrešjem in pritličjem kot tudi 
ometni pas stranske fasade, ki naj se 
potegne še na glavno fasado pod napu-

Stara Fužina, kvalitetni portal in okno na 
vrtni fasadi Hlipove domačije so zamenjali 
s serijskimi izdelki. — Foto P. Fister 
Stara fužina, le beau portail et les fenetres 
de la maison Hlip, cote jardin, on t ete rem-
places par des articles en serie. — Photo 
P. Fister 

Stara fužina, »moderni« okni Hlipove doma-
čije. — Foto P. Fister 
Stara fužina, fenetres »modernes« de la 
maison Hlip — Photo P. Fister 
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ščem, naj bosta bela. Enake kot doslej 
naj bodo bele okenske obrobe v ometu. 
Okna naj čim bolj vzidajo in po mož-
nosti obnove odstranjene polknice. Okna 
naj bodo brez kamnitih okenskih polic. 
V enakem sivem tonu in grobem ometu 
naj se obnovi zidec okoli hiše. Leseni 
gank naj gre od 1. podboja vrat v pri-
tličju proti prizidku, ne pa od desnega 
proti vogalu hiše, kot ga je nameraval 
zgraditi lastnik. — J. Š. 

Lastnik Šiler prezidava gospodarsko 
poslopje v stanovanjsko. Dotrajana stav-
ba, ki bi jo bilo sicer treba porušiti, 
zaključuje izredno lep urban prostor ob 
vaški lipi. Projektant je prvotno izdelal 
načrt za povsem novo stavbo na kvadrat-
nem tlorisu. Zahtevali smo predelavo 
projekta, tako da se bo nova stavba vsaj 
v proporcih (podolžen tip z isto gabaritno 
višino in obliko kubusa) ter v uporabi 
osnovnih gradbenih materialov (les, bel 
omet, kritina) skušala vključiti v spome-
niški ambient. — P. F. 

Zgornje Jezersko. Na Jenkovi kasarni 
pri Anku je ZSV Kranj 1967 nadaljeval 
obnovitvena dela s sredstvi SO Kranj in 
Sklada za pospeševanje kulturnih dejav-
nosti SRS. Obnovili smo vse fasade z re-
zanim ometom (prvotni omet je bil ohra-
njen) in šivane robove z zaglajenim ome-
tom. Poškodovani in manjkajoči okenski 
okviri iz lehnjaka so obnovljeni, prav 
tako sgrafitne dekoracije okrog oken. Po 

ohranjenem originalnem delu so bili po-
slikani šivani robovi. Poznogotski glavni 
portal je rekonstruiran. Manjkajoči deli 
so bili dopolnjeni, obnovljena je bila gra-
fitna dekoracija nad portalom in posli-
kava notranjega robu. Vsa restavratorska 
dela je izvajala restavratorska delavnica 
ZSV SRS (restavrator F. Kokalj). Dotra-
jani strop v veži in dve manjši shrambi 
iz 2. pol. 19. stol. so bili porušeni. Vsi 
leseni stropi so obnovljeni v prvotni obli-
ki. Jenkova kasarna bo dokončno urejena, 
opremljena in prezentirana kot kulturni 
spomenik spomladi 1968. — O. Z. 

V spomeniško zavarovanem delu do-
line Zg. Jezerskega si je pridobil grad-
beno dovoljenje Močnik Ivan za dotra-
jano stan. hišo št. 113. Tipski načrt za 
novogradnjo smo lahko odobrili, potreb-
nih je bilo le nekaj oblikovnih sprememb, 
da se bo vključila v okolje. Ob tem pri-
meru se je spet pojavilo vprašanje novo-
gradenj na takih področjih in tipskih na-
črtov, ki bi jih bilo mogoče kot tokrat le 
z manjšimi dopolnitvami nevsiljivo 
vključevati v obstoječe ambiente. — P. F. 

Žaga nad Kamnikom. ZSV Kranj je 
očistil in restavriral na št. 10 štiri ljudske 
freske, ki imajo napisne trakove: S. 
AHAZT, MARIA NOVA SHTIFT, S. JO-
SHEF, S. RATI. .. z letnico 1864. Na 
freski S. AHAC je d. v sr. podpis sli-
karja: FERENC GRIL MALOR. — F. G. 



SPOMENIKI LJUDSKE REVOLUCIJE 

AVTORJI: 

A. V. — Andreja Volavšek O. Z. — Olga Zupan 
E. S. — Emil Smole P. F. — Peter Fister 

Brezje. Obnovljen je bil napis na spo-
meniku NOB. — A. V. 

Češnjice pri Moravčah. ZSV Kranj je 
obnovil črke in očistil napisno ploščo v 
gozdu nad vasjo. — O. Z. 

Draga pri Begunjah. Izdelan je bil 
ureditveni načrt in načrt nadaljnega iz-
koriščanja gramoznice v dolini Drage, 
pribl. 500 m nad grobiščem talcev. Načrt 
predvideva opustitev izkoriščanja v glo-
bino, zazelenitev z. in v. dela peskokopa 
ter nadaljnje izkoriščanje proti SZ v dveh 
etapah in v taki višini, da ne bo vidno 
s ceste in od grobišča. — P. F. 

Homec pri Domžalah. Ob razširjanju 
ceste na novo pokopališče na Homcu pri 
Domžalah je bil uničen del spomenika 
NOB. Izdelali smo idejno rešitev ponov-
ne ureditve, upoštevajoč potrebni zamik 
s ceste. — P. F. 

Hrastnik. ZSV Celje je soglašal s pred-
videno postavitvijo spominske plošče pa-
dlemu borcu Francu Romšaku, ker se je 
stavba, na kateri je bila poprej vzidana, 
porušila, in predlagal, naj ploščo name-
stijo v parku poleg glavne ceste, vendar 
tako, da bo od pločnika nekoliko odmak-
njena. — I. S. 

Fotomontaža ureditve taborišča francoskih internirancev na Ljubelju. — P. Fister 
Photomontage de rarrangement du camp des internes frangais a Ljubelj. — P. Fister 
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Koreno nad Krašnjo. ZSV Kranj je 
obnovil napise in obrusil ploščo na gro-
bišču. — O. Z. 

Krašce. ZSV Kranj je obnovil in oči-
stil napise spominske plošče na hiši 
št. 1. — O. Z. 

Krašnja. ZSV Kranj je obnovil črke in 
številke na spominski plošči NOB na gro-
bišču. — O. Z. 

Križe. Spomenik NOB — parkovno 
ureditev z zidom in spominskim blokom, 
delo arh. Šorlija, je bilo treba zavarovati 
pred razpadanjem. Dali smo strokovna 
navodila za zamenjavo korit za rože na 
vrhovih zidov z marmornimi ploščami, za 
nov zid, ki bo preprečil dostop vozilom, 
in dopolnitev spom. bloka z žaro. — P. F. 

Ljubelj. ZSV Kranj je izdelal idejno 
skico in okvirni predračun del za uredi-
tev taborišča francoskih internirancev na 
Ljubelju. Zanemarjeno območje taborišča 
naj bi uredili tako, da obnovijo srednjo 
cesto in dve prečni, kar bi omogočilo do-
stop obiskovalcem, da uredijo parkirne 
prostore, očistijo tlorise barak in jih ne-
vsiljivo' označijo, da na mestu nekdanje 
žične ograje zasadijo živo mejo s skupi-
nami macesnov (stražni stolpi), da na sten 
klenem panoju rekonstruirajo pogled na 
taborišče in uredijo prehod čez cesto k 
spomeniku (arh. Kobe). Tako bi bilo si-
cer dokaj obiskovano nekdanje taborišče 
primerno urejeno tudi kot eden prvih 
vtisov ob vstopu v Jugoslavijo. — P. F. 

Lovrenc na Pohorju. ZSV Maribor je 
obnovil napis na spominski plošči na trgu 
in tistega na spomeniku NOB, ki stoji na 
pokopališču. — A. V. 

Maribor. ZSV Maribor je opravil na-
slednja varstvena dela na spomenikih 
NOB: Gosposvetska c. 14: obnovljene 
črke in očiščena spominska plošča Lovru 
Kuharju; Kobalova 17: na spomeniku so 
obnovljene črke celotnega napisa; Ptuj-
ska cesta 87: obnovljene so črke na spo-
meniku; Pariška komuna 18: na spomin-
ski plošči so bile obnovljene napisne 
črke; Vodnikov trg: obnovljen je bil na-
pis na kamniti napisni plošči; Geršako-
va 46: obnovljen je napis na spominski 

plošči; Mejna 38: obnovljen je bil napis 
na spominski plošči; pokopališče: obnov-
ljen je napis na spomeniku NOB. — A. V. 

Moravče. ZSV Kranj je obnovil napi-
se na plošči spominskega obeležja 6 pad-
lim neznanim borcem na pokopališču. 
Obnovil je črke in obrusil kamnite bloke 
spomenika v Polsnikovem dolu ob cesti 
Moravče—Vače. — O. Z. 

Race. ZSV Maribor je obnovil napis 
na spomeniku NOB v jami in napis na 
spomeniku NOB v naselju. — A. V. 

Radomlje. ZSV Kranj je obnovil črke 
na spominskem obelisku pred Kulturnim 
domom in na napisnih ploščah na gro-
bišču sredi vasi. — O. Z. 

Stražišce. Na območju od Stražišča do 
sv. Duha je poškodovanih več spomeni-
kov NOB. — Spominsko ploščo na stan. 
hiši Škofjeloška c. 19 je treba obnoviti v 
celoti, v enakih dimenzijah in z enakim 
napisom, kot je bila dosedanja. — Pri spo-
meniku ob Domu Partizana v Stražišču 
je treba v celoti obnoviti konzolni pod-
stavek, poškodovano skulpturo pa je tre-
ba obnoviti po navodili kiparja S. Ker-
žiča, ki jo je izdelal. — Pri Sv. Duhu bo 
treba postaviti nov piramidni obelisk, ob-
noviti napise in nasad lepotičnega drev-
ja. — Poškodbe nagrobnih kamnov na 
pokopališču v Stražišču naj uredi ko-
munalna služba pokopališča z lastniki 
posameznih grobov. — J. Š. 

Vir. ZSV Kranj je površinsko obrusil 
spomenik in obnovil napise na spomin-
skem kamnu ob cesti Vir—Ihan za hri-
bom Šumberk. — O. Z. 

Vrhovi je. ZSV Kranj je obnovil črke 
na spominski plošči NOB ob cesti nad 
vasjo. — O. Z. 

Žabnica. Spomenik NOB je treba ob-
noviti z namestitvijo novih napisnih 
plošč na glavnem obelisku. Na tlakovani 
ploščadi je treba namestiti nove štiri 
stebre. Klopca z betonskim podstavkom 
mora biti nameščena prav tako kot ne-
poškodovana na drugi strani obeliska. 
Vazo pred obeliskom je treba primerno 
obrusiti in obnoviti napis, — J. Š. 



RAZNO 

AVTORJA: 

A. V. — Andreja Volavšek 

Javorica. ZSV Gorica je izdelal popoln 
načrt za obnovo spominske cerkvice iz 
I. svetovne vojne. Po nekaterih preven-
tivnih posegih se bodo restavratorska de-
la pričela spomladi 1968. — E. S. 

Kobarid. ZSV Gorica je skupno z Go-
riškim muzejem, ki je vodil dvigovanje 
topov iz I. svetovne vojne iz Soče pri 
Kobaridu, sodeloval pri izbiri in načinu 
prezentacije teh trofej. Odločili smo se, 
naj jih razmestijo v parku pred kino dvo-
rano, potem ko bodo primerno prepari-
rane zaradi zaščite pred korozijo. — E. S. 

Podnanos. Skupina francoskih držav-
ljanov je v Podnanosu pridobila nekaj 
starih skrinj z namenom, da jih izvozi. 
ZSV SRS, ki je v tem primeru odgovoren 
za izdajo izvoznih dovoljenje, je izvoz 
preprečil, skrinje pa ponudil v odkup 
Etnografskemu muzeju v Ljubljani in 
»Antiki«. Ta dva sta skrinje odkupila. 
ZSV Gorica je bil mnenja, da bi morale 
ostati skrinje na področju občine Ajdov-
ščine oz. bi jih morali ponuditi v odkup 
GM, ki opravlja za občino tudi nekatere 
muzejske naloge. — E. S. 

Prekmurje. Izdelan je popis spomeni-
kov severno od črte Murska Sobota—Do-
brovnik. — A. V. 

Šmarje pri Sežani. ZSV SRS je izdal 
dovoljenje za izvoz dveh kamnitnih ste-
brov, ki sta nekoč opirala kor p. c. v 
Šmarjah, nato pa dolgo časa rabila za 
opornika gospodarskega poslopja. ZSV 

E. S. — Emil Smole 

Gorica o postopku za izdajo izvoznega 
dovoljenja, ki je po zakonu v pristojnosti 
rep. zavoda, ni bil obveščen, ko pa je za 
to zvedel, se z izdajo izvoznega dovolje-
nja ni strinjal, ker meni, da vsak tak 
izvoz pospešuje spomeniško obubožan je 
Krasa. — E. S. 

Tolmin. ZSV Gorica je tudi 1967 vzdr-
ževal nemško kostnico iz I. svetovne voj-
ne, ki ima stalnega čuvaja. Kljub temu 
so neznani storilci v mesecu oktobru na-
silno odstranili puškino cev iz ograje. 
Dejanje je bilo prijavljeno TNZ v Tol-
minu, storilec pa še ni bil odkrit. — Po-
novno je bilo nameščeno razbito oken-
sko steklo. — E. S. 

Toma j. Na pobudo ZSV Gorica je SO 
Sežana imenovala posebno komisijo stro-
kovnjakov, ki so si po smrti msg. Albina 
Kjudra ogledali stanje dragocene tomaj-
ske knjižnice. ZSV Gorica je mikrofilmal 
kataloge knjižnice, komisija pa je ugoto-
vila, da knjižnice zaenkrat ni premikati 
iz Tomaja, pač pa ji je treba zagotoviti 
novo ustrezno katalogizacijo, zaznamovati 
spomeniško dragocene primerke in jih 
primerno zavarovati. Kasneje je bila 
knjižnica deloma premeščena v en del 
zgradbe in je danes težko uporabna za-
radi neustrezne ureditve. ZSV Gorica bo 
skupaj s knjižničarskimi strokovnjaki po-
skrbel, da se knjižnica dokončno uredi in 
zavaruje ter jo bo moč uporabljati. — 
ZSV Gorica prepisuje tipkopis »Mozaik 
Primorske« pok. msg. Albina Kjudra, ki 
ga je prepustil ZSV Gorica za prepisova-
nje in ciklostilno razmnožitev. — E. S. 

IZ ZGODOVINE HAAŠKE KONVENCIJE 

I. 

Skrb za obvarovanje kulturnih spome-
nikov, umetnin in zgodovinskih doku-
mentov pred nevarnostmi oboroženega 
spopada je že zelo stara. Širši obseg pa 
je zavzela spričo velikih svetovnih vojn 
dvajsetega stoletja, saj sta dejstvo, da sta 
se odvijali na mnogo večjih ozemljih, in 

večja uničevalna sila modernih orožij, 
silno povečala nevarnosti, s katerimi voj-
na ogroža kulturno dediščino človeštva. 

Ko se je 1918 končala I. svetovna voj-
na, je bilo uničenih veliko število objek-
tov, ki so predstavljali pomembno kultur-
no vrednost. Mnogi od teh primerov so 
sodili v določila pozitivnega prava, mnogi 
so kršili haaške konvencije iz leta 1907. 



Fred versajsk-o mi.Tnovno pogodbo 
sklicana konferernca je razmisljala o ka
znovanju krivcev za krsitve haaskih kon
vencij. Januarja 1919 sestavljena komisi
ja za ugotavljanje odgovornosti za vojno 
in poro8tva je zhrala vse dostopne po
datke o nezakonitih napadih na kulturne 
zaklade; ker ji pa ni uspelo uresniciti 
sankcije, ni imela nohenih nepos·rednih 
uspehov. 

Tu !TlOil'amo pripomniti, da v letih 1914 
do 1918 nastala s~oda ni hila samo po
sledica namerne nezakonitosti ali povrs
nosti s strani oseh, odgovornih za varstvo 
umetnin, ampak je hila v mnogih prime
rih predvsem posledica dejstva, da var
nostni ukrepi nikakor niso hili primerni 
in zadostni sprioo histvenega napredka 
vojne tehnike. Uporaha daljnostrelnih to
pov in razseznost bombardiranja iz zraka 
sta onemogoeili omejitev sovraznosti na 
toeno dolocena ozemlja. 

.Ze 31. okto'bra 1918 je niwzemsko 
rurheolosko drustvo p·redlozilo nizozem
skemu ministru za zunanje zadeve poro
Cilo z zelo dragocenimi podatki in pred
loge v tej zvezi. Poudarili so pomanjklji
vosti haaskih konvencij, ki dolocajo 
samo, kaj in kako je treba narediti v 
primeru sovramosti, ne predpisujejo pa 
primernih varstvenih ukrepov, ki jih je 
treba organizirati ze v mirnem casu. Po
roeilo se je kancalo z opoZlorilom, da zah
teva varstvena mobilizacija prav toliko 
vnaprejsnjih priprav kot vojaska. To 
ugotovitev so lahko podprli z dejstvom, 
da so spomeniki trpeli veliko vee v drza
vah, ki so bile v vojni ze od vsega za
cetka, kot pri tistih, ki so stopile vanjo 
sele pozneje in so imele cas, da so se 
nanjo pripravile. To poroCilo je podC!rta
lo se nekaj: napredek vojne tehnike vodi 
v omejevanje prostorov, ki jih je mozno 
vrurovati, ne pa ozemlja sovraznosti! 

Leta 1922 se je na pobudo washing
tonske konfel'ence zbrala komis,ija prav
nikov, ki naj bi utrdila pravila v zvezi 
z uporabo letalstva v vojni. Komisija 
sicer ni uspela postaviti konvencijo, pac 
pa je italijanska delegacija dobila pod
poro za svoj predl<og, da bi bilo treba 
okrog zgodovinsko pomembnih spomeni
kov utrditi vatrs.tvene pasove, da bi bilo 
tveba vnaprej sporoCiti obseg teh pasov 
in da bi morala mednarodna inspekcija 
preveriti njih stanje nevtralnosti. 

Leta 1935 je bila v Washingtonu pod
pisana pogodha (Roerich-Pact) o varstvu 
umetnostnih in znanstvenih institucij in 
zgodovinskih spomenikov. Bila je sicer 
omejena na poslopja, zaznamovana s po-
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sebno zastavo in podpisale so jo samo 
ZDA 1ter ni predvidevala mednarodnega 
nadzora, pac pa je vsebovala nekatera 
zelo pomembna doloeila: varstvo je razsi
rila s spomenikov in muzejev na stavbe, 
posveeene znanosti, umetnosti, solstvu in 
kultU!I'i in je zanje predpisovala Ze skoraj 
popolno nevtralnost. 

Drustvo narodov je priporoeilo, naj bi 
v solah nasploh poskrbeli za privzgojitev 
vecjega spostovanja do spomenikov in 
umetnin in njih vars.tva v vsakrSnih oko
liScinah. 

Na stevilne pozive mednarodnega in
stituta za inte1ektualno sodelovanje je 
Mednwodni urad za muzeje sklical se
stanek (1936) o teh vprasanjih. Leta 1937 
se je v Parizu zbral odbor strokovnjakov, 
ki so koncno sesltavili osnutek mednarod
ne konvencije o »varstvu zgodovinskih 
stavb in umetnin v vojnem casu« in pra
vil o izvajanju konvencije. Odbor je bil 
pri tern previden, skrbel je za to, da bi 
bila konvencija rajsi manj zahtevna, pa 
zato sprejemljiva tudi s strani vojaskih 
oblasti. 

Ob ugotovi:tvi, da je treba varstvo 
s.pomenikov utemeljiti s tern, da ni nobe
nega resnega vojaskega razloga za njih 
porusenje, so sestavljalci spoznali, da bi 
bila poglavitna naloga konvencije zago
toviti stvarno vrurstvo ogrozenih spomeni
kov in umetnin ze v mirnem casu. Osnu
tek je predvidel ze tudi spisek zavaro
vanih zaklonisc za najdragocenejse kul
tllTile zaklade, ki naj bi imela medna
rodni polozaj, njih organizacijo in nadzor. 
Prav tako je predvideval nevtralizacijo 
zavarovanih spomeniSkih obmoeij. 

Ta osnutek mednarodnega muzejskega 
urada je bil predlozen svetu in skupsci
ni Drustva naTodov jeseni 1938. Nizozem
ska vlada je bila kot. tis.ta, ki se je ze 
prej najvec brigala za to, poobla5cena, da 
se posvetuje z d!rugimi vladami, in, ce bo 
treba, sklice konferenco, ki bi sprejela 
koruvencijo. 

Medtem pa je 1939 izbruhnila vojna. 
Mednrurodni muzejski urad je predlagal, 
naj bi vlade podpisale vsaj nacelno iz
javo z 10 cleni. Podpisali pa sta jo samo 
Nizozemska in Belgija. 

Tako so v vojni 19·39-1945 se vedno 
veljale haaske konvencije. Vseeno pa 
prizadevanja med vojnama niso bila za
man, saj so zbudila veliko sirse zanima
nje za ta vprasanja in povZll'OCila stike 
med vojaskimi oblastmi in varuhi spo
menikov in umetnin, vlade vee dciav pa 
so, ceprav nevezane, izvedle nekatere 
uKTepe za zavarovanje. Tako je npr. ge-



neral Eisenhower kot poveljnik zavezni
sk:ih armad izdal dve povelji (1943 in 
1944) z natancnimi navodili o dolZI1ostih 
spo5tovanja in varovanja kultume dedi
seine deiel, ki jih bodo zasedle zavezni
ske armade. 

Druga svetovna vojna je prinesla po
leg dotlej nepredvidenih pustoSenj se do
dartno skodo: ropanje fasisticnih okupa
torjev - bodisi preprosto dobesedno (ki 
ga je haaska konvencija iz leta 1907 sicer 
strogo prepovedala), bodisi v obliki »pro
s<tovoljnih« daril, izsiljen:ih z zastraileva~ 
njem ali zahtevami odskodnin, bodisi v 
obliki »zakonitih« prodaj, izsiljenih na 
enake in podobne naCine. 

Zato je januarja 1943 osemnajst za
vezniSkih driav podpisalo v Londonu 
skupno izjavo, s katero so slovesno obso
dile vse V·rste ropanja na zasedenih ali 
nadziranih ozemljih in razglasile za ne
veljavne vse prenose lastniskih in podob
nih pravic v zvezi s spomeniki ali umet
ninami, ki so bili ali v lasti ali v upravi 
zasebnih ali pravnih oseb na ozemlju pod 
posredno ali neposredno okupacijo ali 
konrtrolo. Zato je tudi v vsaki od pogodb 
o premirju, sklenjenih s postopno odpa
dajoCimi sateliti (Romunija, Finska, Bol
garija, Madtarska) clen, ki zahteva vmi
tev vseh odtujenih kultumih dragoce
nosti. 

Posledica tega stanja je bila tudi mo
skovska izjava iz oktobra 1943, s katero 
so bila tudi ropanja kulturnih spomeni
kov in umetnin razglasena za mednarod
ne vojne zlocine in so jih zato pozneje 
obravnavali tudi pred number-Skim sodi
seem. 

Ustanovitev Unesca je predvidevala 
<tudi skrb te organizacije za varstvo sve
tovne kul<turne dediscine. Na pobudo ni
zozemske delegacije je torej zasedanje 
generalne konference Unesca v Palrizu 
1949 sklenilo pos.vetiti posebno skrb var
stvu »predmetov kult=e vrednosti pred 
posledicami obore>Zenega spopada«. Na 
petem zasedanju v Firencah 1950 so ob
ravnavali ze poroCilo strokovnjakov o 
teh vpTasanjih, italijanska delegacija pa 
je predlozila osnutek konvencije, ki naj 
bi zagotovila varstvo kultumih zakladov. 
Zasedanje je pooblas.tilo generalnega di
rektorja, >><l.a pripravi in predlozi dria
vam clanicam osnutek mednarodne kon
vencije o varstvu spomenikov in drugih 
kulturno pomembnih predmetov v pri
meru vojne - upogtevajoc besedilo, ki 
ga je predloZila italijanska delegacija in 
poprejsnje delo sekretariata«. Po vrsti 
posvetovanj s strokovnjaki, pravniki itd. 

je sedmo zasedanje generalne konference 
Unesca v Parizu 1952 sprejelo osnutka 
konvencije in pravil o izvajanju le-te ter 
pooblastilo generalnega direktorja, da ju 
razposlje vsem driavam-clanicam Unesca 
ali Zdruzenih narodov v pregled in pri
pombe. Aprila 1954 je bila nato sklicana 
meddriavna konferenca v Haagu, na ka
teri je bilo zastopanih 56 driav in ki je 
14. maja 1954 sprejela Konvencijo, Pra
vilnik in poseben P.rotokol o varstvu kul
ttl'ITlih dobrin v primeru oborozenega 
spopada. 

Poglavitna vsebina sprejetih doku
mentov je naslednja. Potem, ko drzave 
podpisnice ugotavljajo, da sprejemajo 
konvencijo v zavesti vse veejih nevarno
sti, ki graze kultumim dobrinam ob obo
roZenih spopadih, in da vsaka taksna 
skoda zadeva kultumo dediscino vsega 
cloveiltva in je torej treba zagotoviti 
mednarodno varstvo vseh kulturnih do
brin, prvo poglavje konvencije oprede
ljuje kulturne dobrine - premicne in ne
premiene - stavbe, katerih namen je 
hranjenje takSnih predmetov in spomeni
ska srediSca. To poglavje govori se o 
sploonem varstvu kulturnih dobrin in 
lastnem in zasedenem ·ozemlju, prepove
duje tatvine, ropanja in vandalizme vseh 
vrst in zahteva pripravo varstvenih ukre
pov ze v mimem casu za kakr8enkoli pri
mer oborwenega spopada. Drugo poglav
je govori o zakloniSCih za premicne kul
tu'l'Ile dobrine in zavarovanju nepremic
nih spomeniskih objektov in obmoCij. Tu 
je govoca o mednarodnem registru ob
jektov, ki so posebej zavarovani. T•retje 
in cetrto poglavje sta posveeena prevozu 
kultumih dobrin :i!n osebju, ki je z njimi 
zaposleno. Peto poglavje obravnava s~ 
znavno znamenje, sesto o ukrepih ob iz
bruhu oborozenega spopada, sedmo pa o 
varstvenih silah in generalnem komisarju 
za kultume dobrine. V protokolu se pod
pisnice zavezujejo, da bodo prepreeile 
izvoz kulturnih dobrin z zasedenega 
ozemlja, oziroma da bodo zaradi vecje 
varnos.ti morda odpeljane predmete nato 
vrnile pristojnim oblastem. 

II. 

Nasa dciava je ze 1955. leta podpisala 
in ratificirala konvencijo, ki je kot zakon 
veljavna in obvezna tudi za ozemlje 
SFRJ. Mednarodno varstvo bo ucinkovito 
le, ce bo organizirano ze v mimem casu 
z narodnimi kot tudi mednarodnimi ukre
pi. Med take ukrepe sodi t.udi populari-
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zaClJa vsebine konvencije, s katero se 
morajo seznaniti najsirsi krogi prebival
stva, se posebej pa oblasti in voja8ki o:r
gani, ki so za izvajanje konvencije ne
posredno odgovorni. Zato je prav, da se 
z vsebino konvencije seznanijo odgovor
ni organi s poclroCja solstva, kulture, 
uprave, gradbeniStva in JLA; za doloc~ 
nejsa navodila k izvajanju konvencije in 
potrebnih ukrepov pa bo Zavod za spo
menisko varstvo SR Slovenije v skladu 
z Unescovimi pripOII'()(':ili izdelal se po
sebne smernice, ki jih bo v podobni obli
ki kot konvencijo tudi izdal. 

Ze v minulem letu je Zavod za spo
meniSlro varstvo SR Slovenije v spora
zumu z Republiskim sekretariatom za na
rodno obrambo in Republiskim sekreta
riatom za prosveto in kulturo izvedel 
anketo v zvezi s preventivnim zavarova
njem spomenikov za primer oborozenega 
s.popada. Anketa se je v glavnem omejila 
na stiri vprasanja priprav v mirnem casu, 
in sicer na vprasanje najpomembnejsih 
spomenikov (zaradi vpisa v mednarodni 
register in moznosti neposrednega zava
rovanja) ter vprasanja zaklonisc, emba
laie in mikrofilmanja. Odgovori na ank~ 
to kazejo, da smo slabo pripravljeni, da 
so priprave tekle nekoordinirano in da 
smo v tej smeri sto~rili zelo malo. 

Da bi pravocasno izvedli naloge na 
podrocju varstva kulturnih dobrin, je Za-
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vod za spomenisko vrurstvo Slovenije iz
delal akcijski program, po katerem bo 
treba v prihodnjih letih postopno izvesti 
ukrepe v zvezi z mirnodobnimi priprava
mi in skladno s konvenoijo, upo8tevajoc 
koncepcijo vseljudske obrambe. Za leto 
1969 predvidevamo: 

- katego!Iizacijo najpomembnejsih 
premienih in nepremicnih spomenikov v 
smislu konvencije po predlogu medob
Cinskih zavodov in izdelavo predlogov za 
njih preventivno zavarovanje; 

- pripravo in dopolnitev dokumenta
cije za zgoraj navedene spomenike, mi
krofilmanje dokumentacije o teh spom~ 
nikih ter zaeetek nacrtnega mikrofilma
nja premicnih spomenikov in arhivskih 
fondov, se pooebej tiste dokumentacije 0 
spomenikih, ki spomenike identificirajo; 

- pregled prostorov, predvidenih za 
zaklonisca, in izdelavo predlogov za u:re
ditev zaklonisc ter enega ali vee central
nih hranisc za mikrofilme; 

- nabavo embalaze za mikrofilme. 
NaCrtovane naloge so zahtevne in ob

sezne, njihova uresniCirtev pa ne bo od
visna samo od potrebnih denarnih s.red
stev, temvee tudi od aktivnega sodelova
nja vseh neprizadetih ustanov in orga
nov, ki se kakmkoli ukvarjajo z varstvom 
kulturnih dobrin. Le na ta nacin je moe 
pricakovati, da bodo prip:rave usklajene 
in na primerni ravni. 



MEDNARODNA LISTINA 0 KONSERVACIJI 
IN RESTAVRACIJI SPOMENIKOV IN SPOMENISKIH OBMOCIJ 

Zgodovinski spomeniki vseh narodov, 
nosilci duhovnih sporocil preteklosti, nam 
v sooobnosti pomenijo zive price sto in 
tisoeletnih izroCil. Clove8tvo se cedalje 
bolj zaveda obce dragocenosti cloveskih 
vrednot, jih steje za svojo skupno dedi
sCino ter priznava, da je kot celota od
govorno za to, kako jih bo ohranilo pri
hodnjim rodovom. Nasa dolznost je, da 
jim jih predamo v vsem bogastvu njihove 
pristnosti. 

Zategadelj je bistven<O, da skupno ugo
tovimo nacela, ki morajo usmerjati vsa
krsno ohranjanje in obnavljanje spome~ 
nikov, ter jih opredelimo in utrdimo v 
mednarodnem merilu, ob cemer je se
veda vsaka dezela odgovorna za to, da in 
kako jih uporablja v okviru kulture in 
izrocil posameznega naroda. 

Atenska lis•tina (karta) iz leta 1931 je 
P·rvic izoblikovala ta temeljna nacela in 
tako pripomogla k temu, da se je razvilo 
moeno mednarodno gibanje, katerega 
stvarne posledice so bili predvsem razni 
nacionalni dokumenti, dejavnost medna
rodnih organizacij !COM in UNESCO ter 
dejstvo, da je UNESCO ustanovil Medna
rodno znanstveno sredisce za ohranjanje 
in obnavljanje kulturnih dobrin. Vse vec
ja obcutljivost in kritieno preucevanje sta 
odlcrivala in zastavljala cedalje bolj za
pletena, raznovrstna in raznolicna vpra
sanja. Cas je torej, da znova pregledamo 
in pretehtamo nacela omenjene listine ter 
v novem dokumentu poglobimo in razsi
rimo njih namen in ucinkovitost. 

DTugi mednarodni kongres arhi tektov 
in tehnicnih strokovnjakov za zgodovin
ske spomenike, zbran v Benetkah med 
25. in 31. majem 1964, je zato odobril 
naslednje besedilo: 

Opred.elitve 

1. clen. Pojem zgodovinskega spome
nika zajema posamezno arhitektonsko 
stvaritev kot tudi mestno ali vasko oko~ 
lje, ki prica o kaki posebni kulturi, ~ 
membnem razvoju ali zg·odovinskem do
godku. Ta pojem ne obsega samih velikih 
stvaritev, temvee tudi skromna dela, ki so 
pa seasoma postala kulturno pomembna. 

2. clen. Ohranjanje in obnavljanje 
spomenikov je stvoka, ki mora sodelovati 
z vsemi vedami in tehnikami, katere lah
ko pomagajo preucevati in zavarovati 
spomeniSko dediScino. 

Smoter 

3. clen. Namen ohranjanja in obnav
ljanja spomenikov je Tesevati tako umet
nine kot tudi zgodovinske price. 

Konservacija 

4. clen. Ohranjanje spomenikov nam 
nalaga predvsem dolznost, da jih stalno 
vzdrzujemo. 

5. clen. Spomenike je zmerom lazje 
ohranjati, ce se uporabljajo za kake druz
beno koristne namene. Taksna uporab
nost je torej zazelena, ne sme pa priza
devati razporeditve ali okrasja stavbe. 
Izkljueno in samo v teh mejah je moe 
milsliti na prilagoditve, ki jih terjajo spre
menjene naloge in navade, ter jih dovo
ljevati. 

6. clen. Konservacija spomenika 
vkljucuje tudi ohTanitev primernega oko
lja. Ce je tradicionalno okolje obstalo, ga 
je treba ohraniti. Prepovedati je vsakrs
ne nove gradnje, rusenja in prezidave, ~i 
bi utegnile spremeniti razmerja gmot in 
barv. 

7. clen. Spomenik je nelocljiv od zgo
dovine, o kateri prica, in okolice, v ka
teri stoji. Zato premescanje spomenikov 
kot celot ali njih posameznih delov ni do
voljeno; izjema so primeri, ko predstav
lja taksno ravnanje edino mowo re8itev 
spomenika ali pa ga zahtevajo posebno 
veliki narodni ali mednarodni interesi. 

8. clen. Kiparskih, slikarskih ali okras
nih prvin, ki so neloeljivi deli spomenika, 
ni dovoljeno odstranjevati, razen v pri
meru, ko jih je mogoee zavarovati iz
kljucno le na ta nacin. 

Restavracija 

9. clen. Restavracija je visoko stro
koven postopek, ki mora ostati nekaj iz
jemnega. Njen namen je oh!ranjati in 
odkrivati estetske in zgodovinske vred
nosti spomenika, temelji pa na sposto
vanju izvirnega materiala in avtenticnih 
dokumentov. Tam, kjer se zacenjajo do
mneve, se mora ustaviti: vsakr8na do
polnila, ki so se izkazala iz estetskih ali 
tehnicnih razlogov za nujno potrebna, se 
morajo loci-ti od arhitektonske kompozi
cije in nositi pecat nasega casa. Pred in 
med restav.racijo je treba spomenik ar
heolosko in zgodovinsko preucevati. 
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10. clen. Kadar se obicajne tehnike iz
ka2ejo za neprimerne, smemo utrditi spo
menik s katero koli sodobno konserva
torsko ali konstrukcijsko tehniko, katere 
uCinkovitost dokazujejo znanstvetni po
datki, izkusnje pa zanjo jamcijo. 

11. clen. Ob restavriranju spomenika 
je treba spoiltovati veljavne prispevke 
vseh obdobij, saj smoter restavracije ni 
doseganje slogovne enotnosti. Kadar se
stavlja stavbo vee casovno razmaknjenih 
plasti, je razkrivanje ene od njih dovo
ljeno samo izjemoma in s pogojem, da 
odstranjene prvine niso posebno zanimi
ve, medtem ko izpricuje odkrita kompo
zicija izredno zgodovinsko, arheolosko ali 
estetsko vrednost ter je tako ohranjena, 
da opravicuje taksen postopek. Ocena 
vrednosti prizadetih prvin in odlocitev 
o odstranitvi ne smeta biti odvisni od sa
mega nacrtovalca. 

12. clen. Nadomestila manjkajoCih de
lov se morajo skladno zliti s celoto, hkra
ti pa se morajo loeiti od izvirnih delov, 
da restavracija ne bi potvarjala umet
nostnega in zgodovinskega dokumenta. 

13. clen. Dodatkov ni mogoce dovolje
vati; izjema so tisti, ki ne prizadevajo 
zanimivih delov stavbe, tradicionalnega 
okvira, ravnotezja njene kompozicije in 
njenega razmerja do okolja. 

Spomeniska. obmocja. 

14. clen. Spomeniskim obmocjem mora 
biti pos.vecena posebna skrb, ker je treba 
zavarovati njihovo neokrnjenost in jim 
zagotoviti asanacijo, primerno ureditev 
in mmnost primernega podcrtanja nji
hove vrednosti. Vsa konservacijska in re
stavracijska dela naj se izvajajo po na
celih, utrjenih v prejsnjih clenih. 

Benetke, 31. V. 1964 
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Izko·pavanja 

15. clen. Izkopavanja je treba oprav
ljati v skladu z znanstvenimi vodili in s 
»Priporocilom«, ki opredeljuje mednarod
na nacela, katera je treba uporabljati v 
zvezi z arheolookimi izkopavanji, in ki ga 
je 1965 sprejel Unesco. 

Razvaline je treba ohTanjati in izvesti 
vsakokrat vse potrebne ukrepe za kon
servacijo in trajno zavarovanje arhitek
turnih prvin in najdenih predmetov. Po
leg tega je treba storiti vse, kar lahlm 
olajsa razumevanje odkritega spomenika, 
vendar tako, da se ob tern ne spremenita 
njegov pomen in narava. 

Vsakr§na rekonstrukcijska dela so tu 
ze vnaprej izkljucena. Dovoliti je mozno 
samo anastilozo, se pravi, ponovno sesta
vitev ohranjenih, a razkosanih delov. Po
vezovalne prvine morajo biti vselej spo
znavne in smejo predstavljati le neogibni 
minimum. ki naj zagotovi ohranitev spo
menika in njegovih oblik. 

Dokumentacija in objava 

16. clen. Vsa konservacijska, restavra
cijska in izkopna dela mora zmerom 
spremljati natancna dokumentacija v ob
liki analitiC:nih in kriticnih poroeil, ilu
striranih z risbami in fotografijami. 

Dokumentacija mora vkljucevati vse 
stopnje razkrivalnih, utTjevalnih, obnav
ljalnih in povezovalnih del kot tudi vse 
tehnicne in oblrikovne prvine, ugotovljene 
med deli. Vsa dokumentacija naj bo 
spravljena v arhivu kake javne insti
tucije in mora biti na voljo raziskoval
cem. Priporoca se tudi nje objava. 



OCENE IN ZAMENJAVA STROKOVNE LITERATURE 
APPRECIATIONS ET ECHANGE DE PUBLICATIONS 

Cultura Atesina — Kultur des Etsch-
landes, XX., N. 1—4, Bolzano 1965 (do-
skano febr. 1968), pp. 120, 89 črno^belih 
repr., 1 barvna repr., 3 črtni klišeji, 2 ge-
nealoški tabeli. 

Med publikacijami, ki zajemajo vpra-
šanja o» spomeniškem varstvu in raznih 
umetnostnozgodovinskih dognanjih, za-
služi Cultura Atesina — Kultur des 
Etschlandes pozoronst in stalno spremlja-
nje objavljenih člankov. Odgovorni ured-
nik te izdaje je dr. Nicolo Rasmo, znani 
vztrajni raziskovalec in dober poznavalec 
južnotirolske umetnosti. 

Sedem člankov in ocen N. Rasma v 
pričujoči številki glasila govori o avtorje-
vi aktivnosti. Ta zajema spomeniško var-
stvena dela in na njihovih temeljih izre-
čene nove umetnostnozgodovinske opre-
delitve ali dopolnitve dosedanjega znanja 
o zgodovini raznih spomenikov. Avtor za-
jema tudi pregled gradiva na terenu in 
v privatnih zbirkah. Spremlja tudi stro-
kovno literaturo, ki se dotika gradiva 
Južne Tirolske. 

O zgodnjesrednjeveškem gradu Eppan 
(Appiano) pri Boznu poroča, kakšni kon-
servatorski posegi so bili storjeni v zad-
njih letih; objavlja podatke o njegovih 
lastnikih in gradbenih spremembah na 
graščinskem kompleksu, ki spada danes 
med ene najbolj znanih in obiskanih na 
Južnem Tirolskem. V okviru gradu je 
romanska kapela s sočasnimi freskami, ki 
jih N. Rasmo postavlja na začetek 13. sto-
letja. — Kraj Eppan nam ni znan le po 
stenskih slikah in grajski arhitekturi, 
temveč tudi po romantični okolici, kjer 
se je v prejšnjem stoletju mudil naš sli-
kar Anton Karinger. Slika Pokrajina pri 
Eppanu je danes v lasti Narodne galerije 
v Ljubljani. 

V članku La chiesa di S. Maria del 
Conforto omenja N. Rasmo zgodovino 
cerkve in obliko nekdanje romanske cer-
kve, ki je poslikana s sočasnimi freskami 
in s freskami 13. in 14. stoletja. Na tem 

objektu so začeli z restavratorskimi deli. 
— Guido Canali poroča o izdelkih (iz 
srebra iz let 1633—1784, o katerih so za-
pisani podatki v magistratnem arhivu 
mesta Bozen. Isti avtor dodaja v drugem 
članku nadrobnejše podatke o avtorju 
marmornega oltarja s konca 17. sto-
letja v kapeli sv. Antona v frančiškanski 
cerkvi v Boznu. — N. Rasmo objavlja 
vrsto podatkov o življenju in delu slikar-
ja Krištofa Helfenriederja (1590—1635). 
Objavlja tudi podatke o plemiški diplo-
mi Nicola Bozzetta iz 1. 1581. V članku 
»II pittore Giancarlo Vendelino Anreiter 
von Ziernfeld e le sue origini atesine« je 
zapisal nove podatke o znanem slikarju 
porcelanskih izdelkov, ki je bil rojen leta 
1702 v Schemnitzu in je umrl 1. 1747 na 
Dunaju. Dodaja genealoško preglednico 
družine. — Med recenzijami knjig oce-
njuje A. v. Zallinger delo Luise Mortari 
»Bernardo Strozzi« in dodaja nekatere 
svoje ugotovitve, ki izdajo iz 1. 1966 do-
polnjujejo. — Delo Johanne Felmayer 
»Die Altare des 17. Jahrhunderts in Nord-
tirol,« Innsbruck 1967, ocenjuje Nicolo 
Rasmo kot ne dovolj izčrpno. Po njego-
vem mnenju ni dovolj podčrtana oblika 
in vloga oltarja po predpisih, ki so bili 
določeni s tridentinskim koncilom. Zdi se 
mu, da niso bili dovolj uporabljeni arhiv-
ski podatki, posebno še tisti, ki so jih raz-
ni avtorji pred izidom te knjige že obja-
vili. Glede ilustracij meni, da niso dovolj 
sistematično izbrane. Nezadovoljive ime-
nuje tudi navedbe opomb, citate v latin-
ščini pa napačno razbrane. Dodaja, da bi 
ne bilo nekoristno, če bi avtorica upošte-
vala članka Milana Zeleznika o zlatih ol-
tarjih v Sloveniji, objavljena v Zborniku 
za umetnostno zgodovino n. v. IV. in V. 
do VI. Železnikova članka daje za zgled, 
kako se je treba lotiti take teme. Nezado-
voljiv je tudi seznam življenjepisov pet-
indvajsetih slikarjev in sedemnajstih rez-
barjev oltarjev. Rezultat knjige imenuje 
začetno stopnjo študija, ne pa že do-



končano študijo. — N. Rasmo v oceni dê -
la Otta R. Lutterottija »Hans Multscher 
und sein Sterzinger Altar«, Innsbruck 
1967, odgovarja na negativne ocene, ki so 
bile tu izrečene na njegov rovaš. Publi-
kacija obsega le devet strani in je name-
njena turistom. 

Devetnajsti letnik glasila Cul tura Ate-
sina — Kultur des Etschlandes spremlja 
ob koncu 89 črno-belih reprodukcij, ki 
dopolnjujejo posamične članke. Vrednost 
pomeni tudi navedena literatura ob kon-
cu vsakega daljšega članka. 

Ksenija Rozman 

Les Monuments historiques de la 
France, Pariz I—XII (1955—1967), — Le-
po opremljena revija o varstvu zgodovin-
skih spomenikov v Franciji (izjemoma 
govori tudi o> naravnih znamenitostih), 
ki izhaja v štirih snopičih letno, prinaša 
v dvanajstih letnikih po letu 1955 tudi 
nekaj člankov, ki posebej pritegnejo po-
zornost konservatorja arheoloških spome-
nikov in morejo zanimati tudi arheologa 
v muzeju. Na tem mestu želimo torej 
predstaviti revijo le s tega zornega kota. 

Nekaj sestavkov nas informira o spo-
meniškovarstveni zakonodaji in organi-
zaciji službe v Franciji, kjer je govora 
tudi o varstvu arheoloških spomenikov, 
organizaciji izkopavanj itd. (npr. P. Ver-
dier v letniku I 1955 ali poročilo v kro-
niki letnika IX 1964 o ustanovitvi urada 
Bureau des fouilles et antiquites). Manjše 
število člankov obvešča o posameznih po-
membnih arheoloških spomenikih. Tako 
npr. A. Jacques piše o rimskih napisih iz 
Aime v letniku VI 1960 ali J. Taralon 
opisuje srednjeveško zakladnico iz Con-
quesa, kjer je del plastike Veličanstva 
sv. Vere zlata poznoantična portretna ce-
sarska glava (v letniku I 1955). R. Ga-
velle pa v letniku V 1959 poroča o staro-
krščanskem sarkofagu iz Saint-Justa de 
Valcabrere. 

Več člankov govori o konkretnih kon-
servatorskih posegih na arheoloških spo-
menikih, tako predstavljata J. Touvelot 
in P. M. Duval rezultate raziskovanj in 
prezentacijska dela v rimskih termah v 
Clunyju v Parizu v letniku 1955, ali v 
istem letniku J. M. Froidevaux o ureditvi 
jame s paleolitskimi slikarijami v Lascau-
xu in principih za zavarovanje tega 
s-pomenika, V letniku VI 1960 piše A. 
Jacques o prezentacijah in rezultatih ra-
ziskovanj v antičnem najdišču v Aix-
les-Bains, v istem letniku Y. M. Froide-
vaux poroča o ureditvi umetne ventilacije 

v jami v Lascauxu, A. Glory pa opiše re-
zultate s tem povezanega izkopavanja. V 
letniku IV 1958 opisuje M. de Bonard 
izkopavanja starokr&čanskega baptiste-
rija v Portbailu. 

Tehnične probleme konservacije arhe-
oloških spomenikov zadevajo trije članki. 
H. v. Effenterre piše v letniku II 1956 o 
restavraciji rimskih lapidarijskih spome-
nikov iz Caena, delno za arheologa zani-
miv je sestavek v letniku X 1964 izpod 
peresa J. P. Paqueta o boleznih kamna, 
predvsem pa nas zanima sestavek J. 
Lauffrauja o konservaciji, restavraciji in 
prezentaciji mozaikov v letniku VII 1962. 
Članek je nastal ob delih v Akvitaniji. 
Avtor najprej naniza nekaj tehničnih po-
datkov o mozaikih, nadalje navaja recep-
turo za dviganje, restavracijo itd. mozai-
ka, na koncu pa doda še nekaj napotkov 
izkopavalcu. Nekaj vodil v tem članku je 
ob izkušnjah, ki so si jih naši strokov-
njaki nabrali pri delu na Jakopičevem 
vrtu v Ljubljani, uporabnih tudi za nas 
in to toliko bolj, ker je avtor članka de-
lal v nam bližjih klimatskih pogojih, kot 
delajo npr. Italijani. 

Vrsta sestavkov govori o raziskovanjih 
porušenih srednjeveških arhitektur, k'jer 
so si morali pomagati raziskovalci iz-
ključno z arheološkimi metodami. Izčrp-
ne je predstavlja metodo dela in prezen-
tacije npr. v letniku VIII 1962 J. Merlet 
ob delih na gradu v Caenu ali VI 1960 G. 
Jouven ob izkopavanjih v Saint-Pierru 
de Flavigny. 

V zgodovino varstva arheoloških spo-
menikov je posegel E. Bonnel v treh se-
stavkih, tako govori v letniku III 1957 
o načrtu za konsolidacijo amfiteatra v 
Nimesu iz časa francoske revolucije, v 
letniku V 1959 o zaščiti istega spomenika, 
v 1. XII 1966 pa o restavraciji slavoloka 
v Orangeu v začetku 19. stol. 

Ob pregledu revije pa gotovo tudi ar-
heolog konservator ne bo mogel mimo 
sestavkov, ki govore o varstvu spomeni-
kov nasploh, da omenimo morda le raz-
mišljanje L. Grodeckega v letniku IX 
1965 o sodobnih tendencah ob restavraciji 
spomenikov, ki ga je vzpodbudil Frodlov 
sestavek Denkmalbegriffe, Denkmal-
werte und ihre Auswertung auf die Re-
staurierung (Wien 1963). Prav tako so za-
nimive tudi kratke oznake na novo prav-
no registriranih spomenikov, ki zaklju-
čujejo vsak letnik, in med njimi najdemo 
vedno tudi arheološke spomenike, terene 
in objekte z os talinami iz antike ali pra-
zgodovine. 

Iva Miki Curk 



Studies in Conservation, 12. letnik 

1. zv. T. Padfield: »Detektor ultravio-
letnega žarčenja.« S to razmeroma pre-
prosto optično napravo lahko zasledimo 
vsak izvor U. V. svetlobe. Zato je po-
sebno uporabna v muzejih in galerijah, 
ki razstavljajo predmete, občutljive za to 
vrsto žarčenja. Namenjen je predvsem 
muzejskim ustanovam, ki so že oprem-
ljene z zaščitnimi zasloni proti U. V. svet-
lobi; z njim hitro in zanesljivo ugotovimo, 
če je ta zaščita povsod učinkovita. 

S člankom »Poškodbe umetniških del 
na papirju« nas M. Kemp Wiedner se-
znanja z materialom, namenjenim grafiki 
in slikanju na papir, ki je posebno' na 
ameriškem tržišču zelo slabe kvalitete. 
Papir, ki rabi za podlogo slikarju, pa 
tudi razni celulozni izdelki, ki jih upo-
rabljajo pri okvir j en ju, vsebujejo kisle 
sestavine, te pa kmalu začno najedati 
papirna vlakna, povzročajo madeže in 
druge poškodbe. Pri nekaterih grafičnih 
tehnikah je te mogoče odstraniti z raz-
nimi načini beljenja, pri akvarelih, pa-
stelih in podobnih slikarskih tehnikah pa 
so te poškodbe nepopravljive. Veliko 
škodo povzročajo tudi nepoučeni in brez-
vestni obrtniki, ki se bavijo z montažo 
in okvirjen jem. Avtorica ugotavlja ob 
številnih primerih, da nastajajo težke 
poškodbe predvsem zaradi tega, ker slike 
montirajo' direktno na karton najslabše 
kvalitete, celo na časopisni papir ali valo-
vito lepenko, ali pa so uokvirjene tako, 
da pritiskajo' naravnost na steklo. Škod-
ljiva je tudi uporaba neprimernih lepil-
nih trakov ter lepljenje slik na karton 
z vseh strani, ker se tako sčasoma zače-
njajo gubati in trgati. V članku je na-
dalje prikazan primer pravilne montaže 
slike na papirju, glede kvalitete papirja 
pa se avtorica zavzema za ustanovitev 
kake centralne inštitucije, ki bi se bavila 
z raziskavo papirja za slikarske namene 
in ki bi svoje izsledke posredovala zbi-
ralcem, umetnikom inrestavratorjem. 

Članek G. Thomsona o količini sve-
tlobe, ki jo sprejemajo muzejski ekspo-
nati v teku enega leta, dopolnjuje že ob-
javljeno obširno delo tega avtorja o škod-
ljivem vplivu svetlobe in ustreznih za-
ščitnih ukrepih v muzejih. Na podlagi 
meritev v prostorih Nacionalne galerije v 
Londonu ugotavlja, da je z uporabo 
okenskih zaslonov in zaves ter s pravilno 
izbrano umetno- razsvetljavo (celokupna 
osvetlitev 150 luxov) mogoče zmanjšati, 
pri omejenem razstavnem času, količino 
vpadne svetlobe vsaj za trikrat, v pri-

merjavi z nezaščitenimi prostori. Po nje-
govi oceni ne bi smela vsa količina 
vpadne svetlobe' na leto preseči pol mili-
jona luxov. Pri razstavljanju izredno ob-
čutljivih predmetov pa je mogoče doseči 
zmanjšanje te količine celo na 500 luxov, 
če je osvetlitev zelo slaba (50 luxov) in če 
so na vitrinah nameščene zavese ali za-
sloni, ki jih obiskovalec po potrebi sam 
premika. 

2. zv. »Študij in identifikacija maja-
modre barve«, o- čemer pišejo avtorji 
R. Kleber, L. Masschelein-Kleiner in J. 
Thissen, je zgleden primer temeljite razi-
skave barvila ob smotrni uporabi sodob-
nih fizikalno-kemičnih metod. »Maja-mo-
dra« je bledo modro barvilo, ki so ga 
uporabljali Indijanci predkolumbovskih 
kultur v freskah in v keramiki. Ob njem 
so si že dolga leta belili glavo razni razi-
skovalci, vendar so mogli ugotoviti le, da 
gre za sljudasti mineral atapulgit (ki pa 
sam ni obarvan), vezan z nekim nezna-
nim organskim barvilom. Avtorji članka 
so domnevali, da bi to barvilo utegnil 
biti indigo. Iz atapulgita in indiga so sin-
tetizirali barvilo, močno podobno maja-
modri. Pri identifikaciji indiga v orginal-
nem barvilu so uporabljali kemične in 
spektografske analitične metode, elektron-
sko mikroskopijo' in difrakcijo (s katerimi 
pa je bilo mogoče določiti le atapulgit), 
rentgenske dif rakci je in infrardeče spek-
trofotometrije. Z zadnjima dvema meto-
dama je dokazana tudi prisotnost indiga. 
Z nadaljnjimi raziskavami je delno ugo-
tovljen tudi način povezave teh dveh se-
stavin. 

»Pakiranje Michelangelove Pieta« za 
prevoz iz Rima na njujorško svetovno 
razstavo opisuje B. Gordon. Priprave in 
izvedbo pakiranja je vodil predstavnik 
Vatikana v ZDA v sodelovanju s strokov-
njaki različnih ameriških podjetij, spe-
cializiranih za embalažo in plastične 
mase. Po predhodnih preizkusih so iz-
brali porozni polistirol za glavni zaščitni 
material. Kip so najprej postavili v pro-
storen masiven lesen zaboj, obložen z de-
belimi ploščami polistirola, in ga zvrhano 
zasuli s polistirolom v obliki kroglic. Za-
prt zaboj so nato še obložili s polistirol-
nimi ploščami debeline 10—20 cm in vse 
postavili v jeklen zaboj, obložen z azbe-
stom. Uporabili so 180 kg poroznega poli-
stirola, dovolj, da bi poln zaboj, težak 
4540 kg, v primeru brodoloma plaval na 
vodi. Predvideli so tudi signalni oddaj-
nik, s katerim bi plavajoča »Pieta« opo-
zarjala nase. 



O utrjevanju mokrega lesa piše H. A. 
Munnikendam v članku »Konservacija 
mokrega lesa s polimerizacijo ob pomoči 
žarčenja«. Da bi preprečili pokanje in 
krivljenje mokrega lesa med sušenjem, 
so v zadnjih letih razvili več metod po-
stopne impregnacije lesa, dokler je še 
prepojen z vodo, s primernimi vodotop-
nimi utrjevalnimi sredstvi. Do sedaj je 
veljal za najzanesljivejše sredstvo polieti-
lenglikolni vosek; postopek z njim pa je 
razmeroma dolgotrajen. Spričo velikega 
števila lesenih predmetov, predvsem 
ostankov ladij, ki so jih našli pri izsuše-
vanju Zuiderskega jezera, so v Holandiji 
razvili sledečo metodo: vodo v mokrem 
lesu najprej nadomestijo z metilalkoho-
lom, nato potope predmet v monomer 
metilmetakrilatne smole (3—5 dni) in ga 
podvržejo gama žarčenju. Pri tem smola 
polimerizira in tako popolnoma utrdi 
oslabljena lesna vlakna. 

Ameriški restavrator F. du Pont Cor-
nelius v kratkem poročilu opisuje krčenje 
in raztezanje lesa in slikarskega platna 
pri izmenično visoki in nizki vlažnosti. 
Opisuje način merjenja vzorcev lesa ter 
lanene in bombažne tkanine s preprosto 
napravo. Našteti so rezultati merjenj 
vzorcev lesenih plošč, rezanih v podolžni 
in povprečni smeri, delno pobarvanih ter 
vzorcev platna in bombažne tkanine 
(apretiranih, grundiranih in neobdelanih). 
Največje dimenzionalne razlike kažejo 
enostransko barvane, podolžno rezane 
plošče, pri tkanini pa neobdelana vlakna. 

3. zv. S študijo »Prispevek k zgodovini 
kiparskih tehnik: I. Orfeo Boselli o re-
stavriranju antičnih kipov« pričenja P. 
Dent Weil serijo razprav o zgodovini ki-
parskih delovnih postopkov. Prva pisana 
poročila, ki opisujejo poleg teoretičnih 
osnov kiparskega dela tudi kiparsko teh-
niko, najdemo v Italiji v dobi renesanse 
in baroka, Med njimi sta pomembni raz-
prava Benvenuta Cellinija »Trattatto deli' 
Oreficeria e della Scultura« (1568) in ro-
kopis Orfea Bosellija »Osseruationi della 
Sooltura An ti ca« iz srede XVII. stoletja. 
Boselli j evo delo je posebej zanimivo še 
zato, ker edino opisuje metode restavri-
ranja antičnih kamnitih plastik. Vzpo-
redno z nastajanjem bogatih antičnih 
zbirk renesančnih cerkvenih in posvetnih 
mogotcev se je v Italiji tudi močno raz-
vilo restavratorstvo kot posebna zvrst ki-
parske umetnosti. Že v začetku XVI. stol. 
se je začel uveljavljati princip, da se pri 
antičnih kipih dodajo* vsi manjkajoči deli. 
Znana je restavratorska dejavnost neka-

terih znamenitih renesančnih in baročnih 
kiparjev (Donatello, Verrocchio, Bernini). 
Šele proti koncu XVII. stol. je prvi opu-
stil to načelo Britanski muzej z razstavo 
Elginove zbirke fragmentov z atenske 
akropole. V drugem delu razprave se 
avtorica podrobneje bavi z nekaterimi 
poglavji Rosellijevega rokopisa, ki govore 
o resitavratorstvu. V 14., 15. in 16. po-
glavju Roselli opisuje pritrjevanje origi-
nalnih in dodanih delov kamnitega re-
liefa na tenko marmorno ploščo, vstav-
ljanje reliefa v marmorni okvir in pri-
trjevanje z železnimi klini, zalitimi s 
svincem. V 17. poglavju je opisana izde-
lava lepila za marmorne fragmente. Se-
stoji iz kolofonije, čebelnega voska in 
marmornega prahu. V nadaljnjih poglav-
jih je govora o pravilnem izboru in na-
činu vstavljanja železnih sponk, o kitanju 
špranj z voskom in marmornim prahom 
in O' patiniranju kita z različnimi sred-
stvi. 20. in 21. poglavje opisujeta mode-
liranje večjih delov kipa okrog original-
nega dela, posebej še izdelavo draperij 
in delov oblačila. Razpravo spremljajo 
številne avtorjeve opombe, med njimi 
krajše navedbe podobnih tehnik iz dru-
gih sočasnih virov. 

H. Kiihn, »Uporaba zaščitnih filmov 
proti premočnemu gretju ob filmskem 
snemanju umetnin«. Že razmeroma krat-
ka osvetljava s filmskim reflektorjem 
povzroča velike spremembe v toploti in 
vlagi na površini slike ali kipa. Enourna 
osvetlitev z 8000 luxi npr. dvigne toploto 
osvetljene ploskve za 27° C, desetminutna 
osvetlitev s 6000 luxi za 14° C, pri čemer 
se vlažnost lesa zmanjša za 1 °/o. Različno 
se grejejo tudi svetle in temne površine. 
Te nenadne klimatske razlike povzročajo 
vidne poškodbe (razpoke, luskanje) po-
sebno pri organskem materialu (slike na 
platnu in lesu, pozlata na lesu, usnje, 
kost, itd.). Vzrok premočnega gretja, 
infra-rdečo sestavino reflektorske sve-
tlobe, je mogoče do 90 °/o< odstraniti z upo-
rabo zaščitnih filtrov, med katerimi so 
najučinkovitejši filtri Schott KG 1 in 
KG 3. Avtor priporoča še naslednje var-
nostne ukrepe: razdalja med reflektorjem 
in umetnino* naj bo čim večja, v bližini 
naj se namestijo ventilatorji, snemanje 
naj se vrši v čim večjem prostoru, spre-
membo* vlage in toplote je treba nadzo-
rovati. V splošnem naj se osvetlitev 
omeji na minimum tudi zaradi ultravio-
letnega žarčenja (bledenje barvil). 

O čiščenju miniatur poroča Swana 
Kemal Bhowmik v članku »Restravrira-



nje indijskih miniatur brez uporabe 
vode«. Po uvodni razlagi tehnike minia-
turnega slikarstva v Indiji avtor navaja 
poškodbe, do katerih lahko pride v vlaž-
nem okolju (razvoj mikroorganizmov, 
temne lise na podlogi in barvni plasti). 
Ker so vsa veziva v barvi in v papirni 
podlogi vodotopna, ini mogoče čiščenje 
slike z vodnimi raztopinami brez nevar-
nosti večjih poškodb. Avtor zato uporab-
lja naslednjo metodo: dezinsekcija s. pa-
rami paradiklorbenzola (1 teden), nama-
kanje v alkoholni l'°/o< raztopini Klorami-
na T (5 ur), po sušenju lakiranje z 0,7'°/o 
raztopino metilmetaikrilata v toluolu. 

4. zv. V nadaljevanju serije »Identifi-
kacija slikarskega materiala« obravna-
vajo R. J. Gettens, H. Kiihn in W. T. 
Chase »svinčeno belo«. Po že ustaljenem 
sistemu avtorji najprej opisujejo kemične 
in fizikalne lastnosti tega barvila, nato 
pa različne metode identifikacije. V opisu 
kemičnega sestava so> navedene različne 
svinčeve karbonatne spojine ter zmesi z 
drugimi solmi, ki so jih uporabljali v sli-
karske namene v preteklosti in danes. 
Posebej so navedena veziva, ki prihajajo 
v poštev v zvezi s svinčeno belo v oljni, 
tempera in vodni tehniki, enkaustiki, itd. 
Poudarjena je razmeroma velika odpor-
nost tega barvila proti vplivu žveplovo-
dika. V drugem delu razprave avtorji na-
vajajo način kemične in mikrokemične 
identifikacije z uporabo razredčenih ki-
slin in drugih reagentov, ki tvori j ô  s svin-
cem karakteristične kristale. Od fizikal-
nih metod, primernih za analizo in identi-
fikacijo pigmentov so podrobneje obrav-
navane naslednje: emisijska spektrome-
trična analiza, ki poleg svinca odkriva še 
značilne primesi (baker, srebro); rentgen-
ska difrakcijska analiza, ki omogoča hitro 
ugotavljanje prisotnosti svinčeve bele in 
njeno kemično strukturo; metoda nev-
tronske aktivacije, ki daje podatke o sle-
dovih primesi v najmanjših količinah in 
tako omogoča določanje izvora in na-
čina pridobivanja barvila ter s tem tudi 
starosti slike; analiza naravne radioak-
tivnosti svinca, s katero je prav tako v 
nekih mejah določljiva starost; infra-
rdeča spektrografija, ki omogoča identi-
fikacijo barvila v izredno majhnih vzorč-
kih (50—100' mikrogramov). Končno je 
navedeno še rentgensko snemanje slike, 
ki prav tako nakazuje prisotnost svinčeve 
bele. Članek zaključuje vrsta značilnih 
primerov zahodnih in orientalskih umet-
nin, na katerih so z različnimi metodami 
določili ta pigment. 

T. Margaritoff, »Nova metoda snema-
nja barvnih plasti«. Metodo je mogoče 
uporabiti pri oljnih in tempera barvnih 
plasteh, med katerimi je vsaj tenka plast 
laka ali barvne osnove, ali pa je med 
prvim in drugim slikanjem preteklo več 
let. Na zgornjo sliko najprej nalepimo 
gazo z razredčenim, nato z gostejšim kle-
jem, po sušenju jo pokrijemo s filtrirnim 
papirjem, namočenim v dimetilformamid, 
ter vse zatesnimo s polietilensko folijo. 
Sliko nato nekaj časa grejemo (50°), po-
tem pa odstranimo papir ter gazo po-
novno premažemo s klejem. Po strditvi 
kleja previdno snamemo gornjo barvno 
plast. Avtor je na ta način odkrival sta-
rejše plasti v glavnem na ikonah, v ne-
katerih primerih tudi dvakrat preslikanih. 

R. A. Straub, »Laboratorij in učni pro-
gram za konservatorje na Inštitutu za 
tehnologijo slikarstva v Stuttgartu«. In-
štitut je del Akademije za likovno umet-
nost, bavi pa se deloma z znanstveno 
raziskavo v zvezi s starimi slikarskimi 
tehnikami, predvsem pa z razvojem kon-
servatorskih metod in s sistematičnim 
šolanjem restavratorjev za slike in pla-
stike. Obsega več dobro opremljenih la-
boratorijev, med njimi laboratorij za mi-
krokemične in fizikalne raziskave, oprem-
ljen z rentgenskimi in raznimi drugimi 
optičnimi aparati za raziskavo in foto-
grafijo, ter laboratorij za konservacijo, 
z vakuum mizami, aparatom za sestav-
ljanje tabel, gibljivim ekshaustorjem itd. 
Šolanje traja tri leta, pred vpisom na in-
štitut pa morajo bodoči restavratorji pre-
biti tri leta pri praktičnem delu v kaki 
restavratorski delavnici. Prvo leto prakse 
lahko obiskujejo enoletni začetni tečaj v 
okviru Inštituta. Triletni študijski pro-
gram je sistematično razdeljen na teore-
tične predmete ter ustrezne praktične 
vaje in restavriranje slik in skulptur iz 
javnih zbirk (približno 40 °/o programa). 
Program obsega med drugim zgodovino 
tehnologije in slikarskih tehnik, kemične 
in fizikalne aspekte poškodb in konserva-
cije, umetnostno zgodovino, mikroskopijo 
in fotografsko^ dokumentacijo z različnimi 
optičnimi metodami; nadalje kopiranje v 
originalni tehniki ter osnove slikanja in 
risanja. Enkrat letno organizira Inštitut 
za restavratorje dvodnevni tečaj o novih 
izsledkih na tem področju. 

R. A. Munnikendam ponovno opisuje 
uporabo monomerov plastičnih mas v 
članku »Utrjevanje poroznega gradbe-
nega materiala s pomočjo impregnacije 
z monomeri«. Zidove iz prhkega peščenca 
in podobnega materiala običajno utrju-



jejo z raztopinami umetnih smol, kar pa 
je dolgotrajno in ne vedno učinkovito 
delo. Kot hitrejši in popolnejši način im-
pregnacije priporoča avtor obdelavo po-
vršine z monomerom metilmetakrilata, ki 
najhitreje prodira v globino zidu. Mono-
meru doda pred uporabo l°/o benzoil pe-
roksida (trdilec) in 0,6 °/o dimetilparato-
luidina (aktivator). Pri tem razmerju se-
stavin traja strjevanje smole 1 uro. 
Manjše predmete lahko* položimo v kopel 
monomera, večje pa večkrat prebrizgamo. 
Na ta način impregniran zid lahko čisti-
mo s primernim topilom tudi po utrje-
vanju. 

»Uporabo benzotriazola za stabiliza-
cijo bronastih predmetov« priporoča H. 

B. Madsen. Dosedanji način stabilizacije 
bakrovih kloridnih spojin, ki povzročajo 
aktivno korozijo brona, ni uporaben za 
vse primere. Obdelava z natrijevim ses-
kvikarbonatom je zelo dolgotrajna, im-
pregnacija s parafinskim oljem in sta-
bilizacija z amonijakom in acetonom pa 
nista vedno primerni, ker spreminjata 
zunanji videz predmeta. Avtor je zato 
poizkušal trajno vezati bakrove spojine 
v bronu na 3°/o benzotriazol v alkoholni 
raztopini. Tako obdelani predmeti niso 
več kazali znakov korozije tudi po daljši 
preizkusni dobi. Benzotriazol je mogoče 
uporabljati tudi v zaščitnem laku. 

N. Sedlar 

PREGLED ZAMENJAV ZA ZBORNIK 
VARSTVO SPOMENIKOV 

AMERSFOORT 
Berichten van de Rijksdienst 
ANKARA 
publikacije arhit. fak. 
ATEENAI 
To Ergon 
BASEL 
Les Cahiers Ciba 
BEOGRAD 
Bilten Društva konservatora Jugoslavije 
katalogi Muzeja primeinjene umetnosti 
katalogi Muzeja savremene umetnosti 
katalogi Zavoda za zašt. grada Beograda 
Saopštenja Rep. Zavoda za zaštitu spo-

menika kulture SR Srbije 
Saopštenja Zavoda za zaštitu spom. kult. 

grada Beograda 
Starinar 
Vesnik Vojnog muzeja 
Zbornik radova Narodnog muzeja 
Zbornik (Muzej primenjene umetnosti) 
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BERLIN 
Ausgrabungen und Funde 
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archeologicke 
BRUXELLES 
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artistique 
BUCURESTI 
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Studii cercetari de Istorie Veche 
Revue Roumaine d'Histoire de l'Art 
Tabula imperii Romani 
BUDAPEST 
Acta historiae artium 
Bulletin du Musee Hongrois des Beaux-

Arts 
(katalogi) Szepmuveszeti muzeum 
Tanulmanyok Budapest multjabol 
CETINJE 
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CHICAGO 
(katalogi, Quaterly itd.) Art Institute of 

Chicago 
DARMSTADT 
Fundberichte aus Hessen 
EISENSTADT 
Burgenlandische Heimatblater 
Wissenschaftliche Arbeiten aus dem 

Burgenland 
FRANKFURT a/M 
Berichte der Romisch-germanischen 

Kommission 
FREIBURG i. Br. 
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