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konservatorskega načrta se njihova obnova ne more začeti. Ker se s poenotenjem evidenc in
valoriziranjem dediščina lažje ohranja, to dobro vpliva na varovanje nepremične kulturne
dediščine.
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Abstract:
INTRODUCTION: Preservation of cultural heritage begins with Conservation plan. It is a
document in which ther guidelines and recommendations are clearly written how and why to
preserve the monument. It also evaluates its significance, vulnerability and threat. For all this
it requires a uniform procedure of making Conservation plans. Since 2009 it is regulated by
Regulation of Conservation plan.
PURPOSE: The purpose of my research is to compare content of selected samples of
Conservation plans, made in Slovenia with Regulations of Conservation plans. In particularly
I wanted to find out, how the selected conservation plans comply with the contents of
Regulations.
METHODS: In my research I included 60 Conservation plans from Slovenia made between
2004 and 2015. Most of them were created in the Institute fot the Protection of Cultural
Heritage of Slovenia. I checked if Conservation plans are containing the prescribed contents
of the Regulations.
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RESULTS: I found out, that Conservation plans after 2009, when Regulations on
Conservation plan was published, satisfy the contents required by protocol. In particular,
Conservation plans with proper contents were made at the Institute for the Protection of
Cultural Heritage of Slovenia, Restoration centre.
CONCLUSION: In general I can conclude, that the realization of Conservation plans before
the implementation has become a constant. Without confirmation of content protocol which is
written in Conservation plan the implementation can not start. But this has a good impact on
protection of immovable cultural heritage, because valorization and standardization of record
helps to preserve it.
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1. UVOD
Kulturna dediščina je rezultat raznovrstne ustvarjalne (tudi umetniške) dejavnosti naših
prednikov in je last vsega človeštva, zato bi jo morali neokrnjeno izročiti našim potomcem.
Ta naša dediščina je s svojim fizičnim videzom in vlogo skozi čas zgodovinska in kulturna
vrednota, ki odseva našo preteklost in je danes za nas nadvse pomembna, zato jo je treba
skrbno ohranjati in varovati, da se ne bi uničila. Obstajajo različni vidiki in ukrepi, kako
zavarovati in ohranjati najrazličnejše kulturne spomenike. Za njihovo ohranitev in
restavriranje si v prvi vrsti prizadeva konservatorska stroka s svojim znanjem in ukrepi.
Smernice in kulturno-varstveni ukrepi za obnovo pa so določeni v konservatorskih načrtih.
Konservatorski načrti so uradni dokumenti, katerih namen je v prvi vrsti ohranjati dediščino
in določiti, katere dele spomenika je treba restavrirati. V njih se opredeli vloga in pomen
spomenik, predstavi celoten spomenik z opremo in navedejo se načini njegovega varovanja in
ohranjanja. V njih se skladno s predpisi izdela dokumentacija za pridobitev pogojev ali
soglasij za obnovo (Zupančič, Kavčič, Deanovič, 2007).
Vsi spomeniki nepremične kulturne dediščine so enotno opisani v Registru nepremične
kulturne dediščine Republike Slovenije. Do leta 2009 se v Sloveniji nismo mogli pohvaliti z
uradnim enotnim standardom za sestavo konservatorskih načrtov. Njihova metodologija in
vsebina nista bili enotni, kar je velikokrat povzročalo zmedo in napake.
V svetu pa je bila izdelava konservatorskih načrtov že nekaj časa redna praksa. V ta namen so
se oblikovali standardi in priporočila za njihovo pripravo, ki so pripomogli tudi k izdelavi
našega Pravilnika o konservatorskem načrtu. Ta pravilnik navaja obvezno vsebino
konservatorskega načrta s podrobnimi opisi njegovih poglavij, njihov obseg in vsebuje
natančno razlago posameznih usmeritev in navodil za brezhiben potek posegov .
Namen tega magistrskega dela je pregled mednarodnih standardov in smernic za
konservatorske načrte ter pregled vsebine slovenskega Pravilnika o konservatorskem načrtu (v
nadaljevanju Pravilnik). Zdaj teče že šesto leto od njegove objave. V teh letih so izdelali
številne konservatorske načrte, zato je zdaj primeren čas, da se preveri njegov učinek. Skušala
bom ugotoviti, v kolikšni meri so konservatorski načrti v Sloveniji vsebinsko skladni z njim.
Prikazala bom smernice, ki jih določa Burrska listina, v kateri so natančno definirana načela
in postopki ohranjanja dediščine, ter smernice Jamesa Sempla Kerra, ki je na podlagi Burrske
listine določil strukturo konservatorskih načrtov. Poleg tega bom predstavila še smernice, ki
jih je oblikovala Kate Clark, in usmeritve organizacije Heritage Lottery Fund v sodelovanju s
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Kate Clark. V nadaljevanju bom najprej opisala enotno metodologijo, na podlagi katere so
sprva izdelovali konservatorske načrte, nato pa Pravilnik, ki je bil uradno sprejet leta 2009.
Šele po pregledu teh dveh dokumentov se bom osredotočila na vsebino konservatorskega
načrta.
Najprimernejša metoda za takó zastavljeno raziskavo je metoda ekspertne študije. Vsebino
bom ocenjevala s kriteriji in podkriteriji. Ocenjevanje bo potekalo v treh stopnjah, pri čemer
bom preverjala prisotnost oz. neprisotnost podatkov in ugotavljala, ali slovenski
konservatorski načrti sledijo Pravilniku, ki predpisuje njihovo vsebino.
S to primerjavo bom ugotovila tudi, na kakšen način so izdelani konservatorski načrti pri nas.
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2. KONSERVATORSKI NAČRT
Konservatorstvo je interdisciplinarna veda, ki se ukvarja z varovanjem in restavriranjem
najrazličnejše dediščine. Izvaja različne naloge ohranjanja, ravna pa se po načelih, določenih s
pravnimi predpisi, mednarodnimi priporočili in strokovnimi izkušnjami. Velik pomen se daje
nenadomestljivosti, avtentičnosti in dostopnosti dediščine. Gre za prizadevanje za varovanje
tako naravnih kot kulturnih spomenikov ter preprečevanje njihovega propada. Sem sodi
dejavnost varstva premičnih in nepremičnih spomenikov. Kulturni spomeniki imajo status
državnega ali lokalnega pomena, ki ga pridobijo na podlagi akta o razglasitvi. Pridobijo ga
glede na kulturni, zgodovinski ter civilizacijski pomen ali visok dosežek ustvarjalnosti
(Terminološki slovar, b. l.).
Ključna naloga konservatorstva je ohranjati dediščino v nespremenjenem stanju. S tem se
ukvarjajo konservatorji, ki raziskujejo, evidentirajo, vrednotijo, varujejo in ohranjajo kulturne
spomenike. Kot nosilci varstvene dejavnosti imajo konservatorji tudi pomembno vlogo pri
predstavljanju kulturne dediščine v prostoru in okolju (Terčelj Otorepec in Koželj, 2013). Za
vsako izvedbo pa je potrebno veliko predhodnega dela in sodelovanja z različnimi ljudmi. Vse
zbrane podatke, predloge in usmeritve načrtovanja posegov v dediščino je treba oblikovati v
konservatorski načrt (pred letom 2007 imenovan konservatorski program).
Konservatorski načrt je dokument, katerega namen je dolgoročno ohranjanje nepremične
dediščine. V njem so predstavljene smernice in vidiki ohranjanja in varovanja vseh sestavin,
ki jih je treba upoštevati pri posegih na objektih kulturne dediščine. Informacije so v njem
urejene sistematično, kar je ključno za vpogled v načine ohranjanja. Z njim se ovrednoti,
zakaj je dediščina pomembna, kakšno je njeno vzdrževanje ter kakšne so smernice in
priporočila za prihodnost. Pripravijo ga javna služba varstva nepremične kulturne dediščine
ali druge pravne ter fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje takšnih nalog
(Zupančič, Kavčič in Deanovič, 2007) na podlagi potrebnih znanj in veščin ter strokovnih
referenc s področja obnove stavbne dediščine (Hazler, 1999).
Že od vsega začetka konservatorske stroke se je pred vsako obnovo izdelal konservatorski
program. Hazler (1999) navaja, da je bilo treba s konservatorskim programom jasno prikazati,
kaj se je s spomenikom dogajalo, in predstaviti želje, kako ga ohraniti. Leta 2007 pa je Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS) zasnoval enotno
metodologijo za izdelavo konservatorskih načrtov. Njegov namen je ostal enak: jasno
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prikazati, kaj se s spomenikom dogaja, ter predstaviti priporočila in smernice, kako ga
ohraniti.
Brez poprejšnje priprave dokumentacije pa ni možno izdelati konservatorskega načrta. Za
seznanjenje s stanjem spomenika, vrednotenje njegovega pomena in lastnosti ter spoznavanje
občutljivosti spomenika na spremembe je treba pridobiti in pregledati ogromno informacij ter
jih na podlagi strokovnega znanja ustrezno upoštevati. Potrebno je tudi poznavanje različnih
kulturnovarstvenih pogojev in imeti širok razgled po dediščini (Zupančič, Kavčič in
Deanovič, 2007). V konservatorskem načrtu se določijo pogoji, kako se bodo objekti
obnavljali in razvijali, poudariti pa je treba tudi omejitve z vidika varstva urejanja prostora.
Obseg konservatorskega načrta ni določen. Lahko gre za kratek ali dolg dokument/elaborat, ki
se izdela za enega ali več objektov kulturne dediščine. Za njegovo izdelavo je treba pregledati
in zbrati ogromno literature, dokumentacije in fotografskega gradiva in izdelati kronologijo
spomenika (Zupančič, 2007). S pregledano literaturo in dokumentacijo konservator lažje
ovrednoti spomenik, njegov družbeni pomen ter razloži njegovo ogroženost in ranljivost. Ti
podatki skupaj s smernicami za ohranjanje in varovanje spomenika pomenijo osnovo za
obnovo kulturne dediščine.
Njihova vsebina mora biti napisana jasno in tako natančno, da izvajalci pri izvedbi dela
nimajo nobenih dvomov. Pri opredelitvi vsebine se konservatorji ravnajo po Pravilniku, v
katerem so definirana navodila za pripravo. Konservatorski načrti so tako pripravljeni na
podlagi načel, ki jih določajo predpisi, posameznikove izkušnje ter znanja. Pri pripravi
načrtov gre za interpretativne, aplikativne, publicistične in upravne naloge kot tudi za
raziskovalno delo (Hazler, 1999). Zaradi tega se vsebina konservatorskih načrtov deli na
analitični in izvedbeni del.
Že smernice enotne metodologije za izdelavo konservatorskega načrta, ki so pred Pravilnikom
priporočale vsebino konservatorskih načrtov, so poudarjale bistvene sklepe, od katerih je
odvisno, kako bo vrednotena dediščina. Najprej je treba določiti kriterije. Na njihovi podlagi
konservatorji, ki najbolje poznajo dediščino, določijo, na kakšen način bodo prepoznavali
vrednote dediščine in spodbujali tudi lastnike, da bodo začeli razmišljati o potrebnosti
ohranjanja in varovanja svoje dediščine.
Konservatorski načrt je potreben za vse vrste dediščine že zaradi njenega vzdrževanja. Za
njeno ohranjanje pa je zaradi nastajanja novih poškodb nujno poznati družbeni pomen
vsakega spomenika. V vsakem morajo najprej prepoznati vrednote in se na podlagi teh
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odločiti, kako bo potekal postopek obnove. Načrt se lahko izdela, tudi če niso opravljene vse
raziskave (sondaže, arhitekturni posnetki). Zato se lahko potem opravijo dodatne potrebne
raziskave in jih vključijo v konservatorski načrt (Kavčič, Deanovič in Zupančič, 2007).
Vsebina, ki naj bi jo vseboval pravilno izdelan konservatorski načrt, je zelo dragocena. Gre za
inovativno in ustvarjalno vsebino, s katero tudi konservatorski načrti postanejo del kulturne
dediščine. So dolgoročni viri, ki jih bodo lahko uporabljali v kasnejših časih. Uporabni bodo
predvsem takrat, ko se bo zopet pojavil problem pri ohranjanju in varovanju dediščine, tudi
pri poznejših konservatorskih posegih na istih spomenikih - tedaj bodo rabili kot poročila o
posegih iz preteklosti. Pri njihovi izdelavi gre za proces, ki s pravilnimi metodami dela
pripelje do dobro zastavljene vsebine za obnovo spomenika. Ravno tako pa poveže veliko
ljudi in njihova znanja, ki prispevajo k pravi rešitvi. To je za dediščino najpomembnejše.
Za izdelavo konservatorskega načrta za objekt nepremične dediščine se navadno sestavi
strokovna skupina s tega področja. Sestavljajo jo strokovni vodja, ki je velikokrat odgovorni
konservator za posamezno področje, izdelovalec tehnične dokumentacije, in strokovni
sodelavec, pogosto gradbeni tehnik, ki pri sanaciji vodi skupino delavcev na spomeniku. Po
potrebi sodeluje tudi restavrator, ki daje navodila z zahtevnega restavratorskega področja.
Konservatorski načrt lahko izdela samo oseba s strokovnimi referencami s področja obnove
nepremične stavbne dediščine. Slednji s pridobivanjem različnih znanj in nenehnim delom na
tem področju teorijo prenese v prakso (Hazler, 1999).
3. PREGLED TUJIH SMERNIC
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (v nadaljevanju
UNESCO) se v veliki meri ukvarja z varovanjem dediščine. Spodbuja prepoznavanje, zaščito
in ohranjanje kulturne in naravne dediščine. Velik pomen daje ravno svetovni nepremični
dediščini in njenemu ohranjanju. UNESCO ne predpisuje natančne vsebine konservatorskih
načrtov. Oblikuje le smernice oz. načela, ki naj bi jih upoštevali pri načrtovanju obnove
spomenika. Njihova vsebina je določena glede na kulturno dediščino posamezne države in
njene edinstvene lastnosti. Namen Unesca je spodbujati posamezne države k vključevanju
konservatorskih načrtov v obnovo. Tehnična načela konservatorskih načrtov temeljijo na
svetovnih konvencijah o dediščini in ostalih mednarodnih konvencijah. Sestavljene so iz
različnih dokumentov, in sicer sklepov, priporočil ter listin na mednarodni ravni (Ringbeck,
2008).
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V prvem delu se bom najprej osredotočila na avstralske in angleške smernice in listine.
Prikazala bom najobsežnejše in za Slovenijo primerljive standarde, po katerih so se zgledovali
pri nas. Gre za države, od katerih so dobili največ odgovorov in informacij za oblikovanje
smernic za izdelavo konservatorskih načrtov pri nas (Kavčič, Deanovič in Zupančič, 2007).
3.1 SMERNICE BURRSKE LISTINE
Listina iz Burre izvira iz Avstralskega Združenja za ohranjanje spomenikov in spomeniških
območij (v nadaljevanju ICOMOS). Je enostaven, jasen in zanimiv dokument, ki natančneje
razlaga konservatorske postopke ter opisuje proces ohranjanja dediščine. Predstavlja navodila
in postopke za ohranjanje in upravljanje spomenikov kulturne dediščine. Postavlja tudi
standarde tistim osebam, ki svetujejo, sprejemajo odločitve ali opravljajo dela na kulturnih
spomenikih. Določa praktične smernice za posege na prostorih kulturnega pomena. Pri tem je
pomembno, da upošteva tudi mnenja lastnikov in upravljavcev. Ključna vloga je vsekakor
ohranjanje, s katerim je treba ohraniti kulturni pomen dediščine v celoti (Oven, 2007).
Burrska listina (The Burra Charter, 2013) opisuje konservatorski načrt kot dokument, v
katerem so poudarjene posebnosti spomenika in njegove značilnosti. Poudarja pomembnost
pravilnega ohranjanja in varovanja spomenika, s čimer naj bi v prihodnosti poskrbeli za boljšo
funkcionalnost in za razvoj. Zagovarja možne spremembe, vendar le v tolikšni meri, da se
ohrani kulturni pomen spomenika.
Konservatorski načrt je postal v Avstraliji splošen izraz. Navadno se konservatorski načrti
razlikujejo med seboj. Pripravljajo se lahko za obnovo navadnih objektov kot tudi bolj
kompleksnih spomenikov. Razlike med posameznimi vrstami dediščine ter razlike med
potrebami lastnikov in vrstami problematike, s katerimi se srečujejo, pomenijo, da morajo biti
cilji in pristopi prožni. Struktura načrta naj bi bila prilagojena skupnim ciljem, torej reševanju
problema s predlaganjem najboljših rešitev (Marquis-Kyle in Walker, 2004).
Za ohranjanje spomenika so se oblikovala osnovna načela pri raziskovanju:
-

Pri obnovi se ne sme posegati v strukturo dediščine, saj lahko z njimi uničimo
sestavine, ki so specifične in pomembne zanjo. Za take posege je treba počakati na
konservatorski načrt, v katerem se določijo izvedljivi posegi in njihov nadzor.

-

Potrebna je koordinacija in analiza najdenih dokazov o spomeniku. Z njimi lažje
razumemo njegov razvoj v preteklosti, uporabo skozi čas ter možno spremembo v
njegovi strukturi.
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Konservator mora razumeti kontekste sprememb, ki vključujejo navadno tudi zahteve
ter želje lastnikov in uporabnikov ter ostale vidike, ki bi lahko oblikovali različne
ocene pomembnosti.

-

Potrebno je usklajevati tudi dosedanji razvoj s podobnimi primeri, za katere so že bili
izdelani konservatorski načrti (Marquis-Kyle in Walker, 2004).

Ko konservator ta načela razume, se lahko loti izdelave konservatorskega načrta. Pri njegovi
izdelavi pa mora biti pozoren na štiri predpostavke:
-

Prva se osredotoča na sposobnost uporabe strokovnega znanja v praksi. Pri reševanju
problemov je treba sodelovati s specialisti za določena področja.

-

Druga temelji na tem, da ima odgovorni konservator ključno vlogo pri dajanju navodil
in nadzorovanju vseh, ki so kakorkoli vključeni v projekt. Pri izvedbi posegov morajo
biti učinkoviti, vsekakor pa morajo že imeti ustrezne izkušnje.

-

Če vodja projekta daje natančna in jasna navodila, se posamezni segmenti vsebine po
posameznih področjih usklajujejo. Za dajanje jasnih navodil pa mora imeti oseba
primerna pooblastila.

-

Četrta predpostavka obsega sposobnost analiziranja, ocenjevanja in vključevanja
politike ohranjanja. Ključno pri tem je, da se ohrani pomen dediščine (Marquis-Kyle
in Walker, 2004).

Preden se izvede postopek konserviranja, je treba najprej natančno izdelati, prebrati in
razumeti konservatorski načrt. Njegova vsebina mora biti natančna, jasna, nedvoumna,
ustrezna in izvedljiva. Napisan mora biti tako, da je razumljiv vsem strokovnjakom in
sodelavcem.
Vsebina Burrske listine ima tri jasno definirane faze (Slika 1):
1. razumevanje pomena (v tej fazi je velikokrat potrebno nadaljnje raziskovanje in
posvetovanje);
2. razvijanje usmeritev (v tej fazi je mogoče katere naloge ponoviti);
3. upravljanje (Oven, 2007).
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FAZA 1: RAZUMEVANJE POMENA





Prepoznavanje prostora
Zbiranje in dokumentiranje postopkov o prostoru za razumevanje pomena
Ocenjevanje pomena
Priprava ugotovitev o pomenu

FAZA 2: RAZVIJANJE USMERITEV





Določitev usmeritev na podlagi pomena
Zbiranje podatkov o ostalih dejavnikih, ki vplivajo na prihodnost prostora
Razvoj usmeritev (prepoznavanje in iskanje rešitev)
Priprava usmeritev glede na pomen

FAZA 3. UPRAVLJANJE
 Upravljanje v skladu z usmeritvami za ohranjanje in varovanje
 Nadzorovanje in dopolnjevanje
Slika 1. Shema vsebine konservatorskega načrta v Burrski listini (Oven, 2007).

V Burrski listini se ugotavlja, da ocenjevanje pomembnosti kulturne dediščine ne poteka
vedno po istih kriterijih. Za ocenjevanje imajo v Avstraliji sprejete kriterije, ki so bili
prilagojeni tako, da bi ustrezali določeni vrsti dediščine. Prva stopnja pomeni dediščino
izjemnega pomena, v katero navadno sodijo najvrednejše sestavine dediščine in jih je treba
najbolj ohranjati. Druga ima vlogo precejšnjega pomena, tretja ima nekatere pomembnosti,
zadnja pa ima manj pomembno vlogo, ki pa nakazuje sestavine dediščine, pri katerih so
možne spremembe. Znanje konservatorja in njegovo poznavanje različne dediščine je ključno
za prikaz stopnje pomembnosti spomenika. Njegova naloga je preveriti, v kakšnem stanju je
dediščina in koliko je poškodovana. Pregledati mora tudi klimatske razmere, kakšno vlogo
ima dediščina in kako pogosto je v uporabi. Za vse to pa konservator potrebuje veščine,
izkušnje in različna znanja (Marquis-Kyle in Walker, 2004).
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3.2 SMERNICE JAMESA SEMPLA KERRA
James Semple Kerr (2004) je v svoji knjigi Conservation plan, ki vsebuje smernice za
dediščino v Avstraliji, na osnovi Burrske listine zasnoval strukturo vsebine konservatorskih
načrtov.
Za vsebino konservatorskega načrta so priporočljiva pravila ohranjanja in varovanja, s
katerimi so razložene metode. Lahko so različna za posamezne vrste dediščine, vsekakor pa je
potrebna natančnost. Konservatorski načrt naj vsebuje navodila in metode za posege, ki se
bodo izvajali. Navodila naj vsebujejo nasvete za ohranjanje in vodenje procesa ter
priporočljive zahteve za vodenje in načrtovanje novih posegov, osnovna izhodišča za
ocenjevanje predlogov za spremembe ali nadaljnji razvoj. Konservatorski načrt poleg tega
zagotavlja agencijam, ki financirajo posege, da so njihove ideje vodene v pravilno smer.
Razvoj pravil ohranjanja in varovanja vsebuje pet osnovnih elementov:
-

ohranjanje in razkrivanje pomena,

-

izvedljivost posega,

-

spoznavanje zakonskih zahtev,

-

razpoložljiva sredstva in njihovo pravilno razporejanje za vsako fazo,

-

predvidevanje možnosti in posegov, ki se bodo izvajali (Semple Kerr, 2004).

Za poznavanje gornjih pravil konserviranja mora biti konservator dobro podkovan s širokim
poznavanjem področja. Veliko prednost mu daje tudi praksa iz preteklih podobnih primerov.
Ker gre za različna področja in različno dediščino, je ohranjanje možno tudi prilagoditi glede
na situacijo v skladu z izkušnjami konservatorja.
James Semple Kerr je oblikoval osnovne elemente konservatorskega načrta po dokumentu
Burrske listine. Osnovni elementi in njihovo zaporedje so razdeljeni v dve stopnji:
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STOPNJA 1. RAZUMEVANJE PROSTORA
 zbiranje informacij

zbiranje dokumentarnih in fizičnih podatkov

 urejanje in analiziranje pridobljenih podatkov
 ocenjevanje pomena dediščine
STOPNJA 2. PRAVILA OHRANJANJA IN IZVEDBA POSEGOV
 zbiranje informacij za razvoj in pravil ohranjanja in varovanja
fizično stanje
spomenika

zunanje zahteve

zahteve za ohranjanje
pomena spomenika

zahteve naročnika
za možnost
uporabe

 razvoj pravil ohranjanja
 navedba pravil ohranjanja in vključevanje strategij izvedbe posegov
Slika 2. Osnovni elementi konservatorskega načrta po smernicah J. S. Kerra (Semple Kerr, 2004).

1. V stopnji 1 (Slika 2) gre za razumevanje prostora, kamor sodijo zbiranje informacij
ter dokumentarnih in fizičnih podatkov o obstoju pa tudi njihovo usklajevanje in
analiza. V tej fazi so pomembni kriteriji za ocenjevanje ter opis kulturnega pomena
dediščine. Pri izdelavi konservatorskih načrtov je najprej treba razumeti prostor. Faza
zbiranja podatkov se ne sme zanemariti, saj je prepoznavanje in vrednotenje dediščine
s pregledano dokumentacijo hitrejše in natančnejše. Med zbrano dokumentacijo pa ne
sodijo samo pisne in ustne informacije, ampak tudi fotografije, načrti, zahteve za
obnovo, skice in vse ostalo, kar izdelovalcu načrtov daje pomembne podatke pri
spoznavanju prostora. Ravno dobro raziskana struktura prostora omogoča najbolj
natančen prikaz zgodovine. Fizični dokazi nam pričajo, kaj se je dogajalo in po
kakšnem vrstnem redu.
2. Stopnja 2 obravnava pravila ohranjanja in izvajanje posega. Osnovni namen
konservatorskega načrta je prikazati pravila ohranjanja dediščine za njen nadaljnji
obstoj. Faza, ki obsega zbiranje informacij za razvoj pravil ohranjanja, vključuje
informacije o dejanskem stanju prostora in celoviti strukturi, brez katerih se pravila
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ohranjanja in varovanja ne morejo razviti. Treba je poznati zahteve in omejitve, ki
izhajajo iz izjav konservatorjev, ko določajo stopnjo pomembnosti. Zahteve so
navadno povezane z oceno, ki oblikuje stopnjo pomembnosti dediščine in posameznih
elementov. Večja ko je stopnja pomembnosti, večja je namreč tudi potreba po
ohranjanju in varovanju za prihodnost. Naročnikove zahteve in sredstva sledijo v
naslednji, tretji fazi. Na žalost želja naročnikov ni mogoče vedno uslišati, saj bi lahko
zaradi novodobnih idej dediščino in njeno specifiko uničile. Ravno zaradi morebitnih
negativnih vplivov naročnikov se izdelajo konservatorski načrti, v katerih se
predstavijo metode pravilnega varovanja. Vanje so poleg pravilnikov in aktov zajete
tudi ostale zahteve za ohranjanje in varovanje, kot so državni in lokalni pravni akti,
odloki ter nadzor pri načrtovanju (Semple Kerr, 2004).
3.3 SMERNICE KATE CLARK
Kate Clark (Clark, 2000) je vodja organizacije Historic Environment Management in English
Heritage. Njeno delo je specializirano za področje arheologije, zavzema pa se tudi za
ohranjanje okolja. Kot ključni problem navaja ravno preučevanje politike o vrednotenju
dediščine.
Dediščina je povsod okoli nas in nas vsak dan obkroža. Če je dobro ohranjena, vpliva na naše
življenje. Pri vrednotenju dediščine se avtorica sprašuje, na kakšnem način bi dediščina
ustvarjala vrednost za javnost. Javnost je namreč tista, za katero je pomembna, in javnost
ustvarja javni interes. Ljudem navsezadnje ni vseeno za dediščino, saj jim prinaša tako
socialne kot ekonomske koristi.
Nekateri v Angliji menijo, da je pri obnovi nepotrebno tratenje sredstev za raziskovanje in da
je priporočljivo vložiti vsa sredstva v obnovo samo. Kate Clark pa temu nasprotuje, saj je
obnova slaba, če nimajo pripravljenih pravih oziroma dobrih rešitev zanjo. Zagovarja stališče,
da je pred vsakim posegom treba izdelati konservatorski načrt, saj je osnova dobre obnove
ravno v razumevanju vrednosti ali pomena spomenika ter v načrtovanju posega. Pomembna je
prava rešitev, saj spomenik postavi v pravo formo ter mu omogoča vrnitev pravega pomena.
Ohranjanje pa ga tudi izroča naslednjim generacijam.
V knjigi Informed conservation (Clark, 2003) se Kate Clark sprašuje, ali so konservatorski
načrti res samo izdelki, ki jih zahteva birokracija, ali tudi odsevajo stara dobra načela
poznavanja in ohranjanja prostora. Tudi ona razume konservatorski načrt kot dokument, ki
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razloži, zakaj je dediščina pomembna in kako bo ohranjena za nadaljnjo uporabo, spremembo,
razvoj ali obnovo. Iste metode ohranjanja so uporabne ne le za vrednotenje stavbne dediščine,
ampak tudi za zgodovinske vrtove, krajine, arheološke predmete ali zbirke. Zato je
konservatorski načrt pomemben še posebno takrat, ko prostor zajema več kot eno vrsto
dediščine.
Strokovnjaki morajo pri pripravi konservatorskega načrta v prvi vrsti razmisliti o spremembah
in predlogih za upravljanje. Vsekakor lahko zaradi potrebnega znanja in vrednotenja izdelava
konservatorskih načrtov traja veliko časa. Za vse možne spremembe, predloge in metode
obnove je treba pritegniti usposobljene ljudi različnih strok. V obnovo se morajo vključiti
strokovnjaki, ki imajo široko znanje na specializiranem področju.
Pri izdelavi konservatorskega načrta gre za premišljen proces, ki obsega razumevanje,
ocenjevanje pomembnosti, identifikacijo vprašanj ohranjanja dediščine in politiko ohranjanja
dediščine.
Konservatorski načrt sestavljajo naslednja poglavja:
1. Najprej je potrebno razumeti dediščino. Poglobiti se je treba v analizo materialov, ki
so povezani s stavbo, pokrajino ali arheologijo ter njihovo zgodovino. Na podlagi tega
se ugotovi, kako so se spomeniki razvijali v preteklosti. Treba je predstaviti tudi
kratko kronologijo ključnih dogodkov, pomembnih za dediščino.
2. Sledi ocenjevanje pomena dediščine. V tej fazi gre poleg ugotavljanja pomena tudi za
prepoznavanje in raziskovanje socialnih, izobraževalnih ali estetskih vrednot. To
omogoča lažji razmislek o tem, kaj želijo ohraniti po obnovi.
3. V nadaljevanju sledi poglavje o ranljivosti dediščine. Za slabo stanje spomenika in
njegovo ranljivost je lahko krivo pomanjkanje znanja in finančnih virov. Ravno tako
ga lahko povzročajo novi postopki ohranjanja in zakonske zahteve, spremembe v
postopkih obnove, sedanje poškodbe in možna škoda v prihodnosti. Vsekakor je pred
pisanjem usmeritev za obnovo potreben razmislek o rešitvah, ki bodo pripomogle, da
se bo dediščina ohranila. Konservatorski načrt mora namreč identificirati vse, kar se
dogaja z dediščino.
4. Naslednje poglavje obravnava pisanje usmeritev in pravil s praktičnimi nasveti, kako
se mora ohranjati dediščina. Vsebuje tudi rešitve za primere, ko je obnova dediščine
bolj zahtevna in ko so pri obnovi potrebna tudi restavratorska ali druga specifična dela
(Clark, 2003).
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Konservatorske načrt mora uradno sprejeti pristojni upravni organ. V njem mora biti jasno
navedeno, kdo je odgovoren za njegovo izvedbo.
Izdelovalec konservatorskih načrtov mora imeti široko znanje. Zavedati se mora tudi
pomanjkljivosti v svojem znanju in vedeti, kako manjkajoča znanja pridobiti oziroma kako
priti do rešitve. Ker izdelava konservatorskega načrta navadno terja veliko časa, ne more
delati hkrati še drugih pomembnih del. Proces izdelave zahteva skupinsko delo ljudi, ki imajo
podobna znanja in iste interese, in prikaz ogromne količine podatkov. Rezultat vseh
pregledov, vrednotenj in načrtovanj je konservatorski načrt, s katerim se začnejo izvajati
obnove in spremembe na spomeniku (Clark, 2003).
3.4 SMERNICE PO HERITAGE LOTTERY FUNDU
Heritage Lottery Fund (2016) je organizacija, ki obsega največji finančni sklad za obnovo
kulturne dediščine v Veliki Britaniji. Je glavni zagovornik varovanja dediščine in podpira
njeno ohranjanje po vsej državi. Od leta 1995 je namenil finančna sredstva, pridobljena na
loteriji, za pomoč različnim organizacijam za uspešno izvedene projekte obnove
najrazličnejših vrst dediščine. Ta fundacija torej prispeva del sredstev za obnovo spomenikov.
V sodelovanju s Kate Clark so se tudi v njej zavzemali za predhodno vrednotenje dediščine v
obliki konservatorskega načrta. Menijo, da je priprava takega načrta prvi korak pri
pridobivanju mnogih informacij, pomembnih za nadaljnje odločitve.
Poglavja v konservatorskem načrtu po Herritage Lottery Fund si sledijo po določenem
zaporedju. V uvodu načrta je treba navesti, kdo ga je napisal in kdo vse sodeluje pri izdelavi.
Obrazložiti je treba, kakšna je njegova vsebina in ali obstajajo primeri podobnega načina
načrtovanja ohranjanja dediščine. Z vsemi ostalimi dokumenti, ki bi lahko bili povezani z
izdelavo konservatorskega načrta za določen spomenik, namreč lahko pripomorejo k lažjemu
razumevanju vsebine (Conservation plan guidance, 2012).
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FAZA 1. RAZUMEVANJE DEDIŠČINE (natančen opis spomenika)

FAZA 2. POMEN DEDIŠČINE (pomembnost dediščine, vpliv rabe na pomen
danes)

FAZA 3. RANLJIVOST / OGROŽENOST (razlogi za propadanje in
potrebe za ohranjanje)
FAZA 4. PRAVILA OHRANJANJA (pregled pogojev o
varovanju)

Slika 3. Osnovni elementi konservatorskega načrta po smernicah Heritage Lottery Funda (Conservation plan
guidance, 2012).

1. V prvem poglavju je opisano razumevanje kulturne dediščine (Slika 3). Pri opisu
spomenika gre za natančen pregled in opis vsake vrste spomenika (stavbe, arheološke
dediščine ali pokrajine). Sem sodi tudi zgodovinski pregled, torej, kaj se je z dediščino
dogajalo skozi čas. Z zgodovinskimi podatki in arheološkim pregledom se prikaže
kronološki pregled dediščine. Treba je predstaviti lokalni kontekst spomenika, kje stoji
in kaj se dogaja v bližini, ter njegov širši kontekst. Opisati je treba, kako so doslej
skrbeli za dediščino, navesti pravila ohranjanja in upravljanja, kakšne standarde
upravljanja je treba vpeljati za boljše rezultate in ali sodelujejo pri ohranjanju tudi
drugi ljudje, kdo so in kakšna je njihova vloga.
2. Drugo poglavje je najpomembnejše. Pove nam najpomembnejše o dediščini, zakaj in
za koga je pomembna. Možne teme, o katerih se je treba vprašati v tej fazi, so različne.
Gre, na primer, za vprašanja o pomembnosti dediščine za znanost, ali je redka ali
mogoče

ogrožena,

zakaj

je

spomenik pomemben

za

zgodovino,

kaj

so

najpomembnejše kvalitete stavbe, prostora ali okolja ter kaj je največji prispevek
spomenika k okolju. Sem spadajo tudi informacije, ali je dediščina arheološkega
pomena, kaj nam lahko dediščina pove o preteklosti, ali je spomenik tehnično
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pomemben, kakšen pomen mu daje lokalna skupnost, ali je bil prikazan v filmu, na
sliki ali v literaturi ter kako sedanja raba vpliva na njegov pomen.
3. Tretje poglavje obravnava tveganja in možne priložnosti, ki bi se porajale pri obnovi
dediščine. Predstaviti je treba, kaj se dogaja s spomenikom, kaj je razlog za njegovo
propadanje in kakšen je postopek za njegovo dolgotrajno ohranjanje.
4. Četrto poglavje obsega pravila ohranjanja in pregled pogojev za varovanje in
ohranjanje. Predstavljeni morajo biti z nameni in cilji. Obsegati morajo primere
ohranjanja različnih vrst dediščine in razloge, zakaj prenova ne bi smela poslabšati
obstoječega stanja. To poglavje opredeljuje tudi načine, kako bodo dediščino obnovili
(Conservation plan guidance, 2012).
Za pripravo konservatorskega načrta je treba izračunati stroške projekta in pripraviti finančni
načrt. Ravno tako je potreben pregled obsežne in različne dokumentacije. Gre za pregled
predhodnih raziskav o stavbah, okolju ali dediščini, zgodovinski pregled, pregled skic okolja
ali stavb, arheološke analize, arheološke ocene, geografska izhodišča, arhitekturne posnetke,
znanstvene raziskave in podobno. Pri Heritage Lottery Fundu želijo ljudem, ki so vpeti v
kulturno dediščino in živijo okoli nje, dediščino predstaviti tako, da jo bodo razumeli in imeli
od nje tudi koristi.
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4. PREGLED DOMAČIH DOKUMENTOV
4.1 ENOTNA METODOLOGIJA ZAVODA ZA VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE SLOVENIJE
Leta 2007 se je na ZVKDS-ju oblikovala skupina zaposlenih, ki so na podlagi pregledanih
mednarodnih smernic in doslej izdelanih konservatorskih programov oblikovali enotno
metodologijo za izdelavo konservatorskih načrtov. Od leta 2008 jo uvaja v reden proces
varstva in ohranjanja tudi Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Enotna metodologija za izdelavo konservatorskega načrta (Zupančič, Kavčič in Deanovič,
2007) temelji na štirih osnovnih korakih:
1. razumevanje dediščine
2. kulturni pomen dediščine
3. ogroženost in ranljivost spomenika
4. smernice za ohranjanje (Slika 4).

KORAK 1. RAZUMEVANJE DEDIŠČINE
KORAK 2. KULTURNI POMEN DEDIŠČINE
KORAK 3. OGROŽENOST IN RANLJIVOST DEDIŠČINE
KORAK 4. SMERNICE ZA OHRANJANJE
Slika 4. Vsebina konservatorskega načrta po Enotni metodologiji ZVKDS (Zupančič M., Kavčič M. in Deanovič
B, 2007).

• UVOD
Načrt se na začetku opremi s podatki o izdelovalcih in o spomeniku. Prav tako je nujen
vsebinski prikaz razumevanja spomenika in vseh njegovih vrednot. V uvodu je treba tako kot
pri vsaki raziskovalni nalogi predstaviti namen in cilj konservatorskih načrtov. Pred
določitvijo statusa in položaja spomenika v prostoru je treba pregledati predhodno
dokumentacijo. Najpomembnejše so raziskovalne naloge, med katere navadno sodijo terensko
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evidentiranje, inventariziranje ter dokumentiranje kulturne dediščine. Evidence v tej fazi
morajo biti pripravljene temeljito in natančno, saj je to pogoj za učinkovito nadaljnjo
dokumentacijsko obdelavo. Pomembne podatke za opis vsebine predstavljajo podatki o
lastništvu, krajevni podatki, natančni podatki o objektih, ki so predmet obravnave, in njihov
natančen opis. Zbrane informacije morajo ustrezati uveljavljenim standardom, ki zagotavljajo
verodostojnost, trajnost in njihovo dostopnost javnosti.
• RAZUMEVANJE DEDIŠČINE
Pri opisu razvoja spomenika je velikokrat treba pogledati globoko v zgodovino (Zupančič,
Kavčič in Deanovič, 2007). Za te podatke je večkrat pravi naslov Arhiv Republike Slovenije.
Z zbranimi dokumenti (npr. katastrom, zemljiškimi knjigami, načrti in fotografijami) prispeva
k učinkovitemu raziskovanju zgodovine celotnega slovenskega ozemlja. Vsi ti podatki so
nujni pri opredelitvi vsebine konservatorskih načrtov. Z vsemi informacijami ter dokumenti,
ki jih daje na voljo, lahko konservatorji obogatijo obliko in vsebino konservatorskih načrtov.
Zaradi napredka tehnologije so se pojavili novi, bolj kakovostni in obstojni materiali, zato je
pri obnovi nujno treba preučiti tudi materialno stanje spomenika in njegove okolice.
Velik del vsebine konservatorskih načrtov predstavlja fotografsko gradivo. Dejansko stanje je
namreč najlaže prikazati s sprotnim terenskim fotografiranjem. Fotografije najbolj nazorno
prikažejo obstoječe stanje z vsemi poškodbami. Ravno tako je treba pripraviti zgodovinsko
fotodokumentacijo. Najlažje jo je pridobiti v arhivih, ki hranijo takšno nacionalno kulturno
dediščino iz preteklosti. Nikakor pa ne gre zanemariti niti drugih ustanov in posameznikov, ki
so morali pridobiti dokumentacijo zaradi preteklih del na spomeniku.
• KULTURNI POMEN DEDIŠČINE
Kot kaže slika 4, je treba v drugem koraku prikazati kulturni pomen spomenika in stopnjo
njegovega pomena. Gre za odkrivanje, raziskovanje in obrazložitev zgodovinskega,
estetskega, znanstvenega in družbenega pomena. Zgodovinski pomen navadno zajema
zgodovino ljudi in njihovo življenje. Estetski obsega predvsem obliko, formo spomenika. Gre
za obrazložitev barv, umetniškega sloga, velikosti, teksture, materiala pa tudi zvokov. Pri
obeh gre za preučevanje teksture, arhitekturnega oblikovanja in umetnostnih detajlov, ki so
pomembno prispevali k večjemu pomenu in razvoju dediščine. Treba je preučiti vse vrste
dediščine oziroma vse elemente, ki sodijo k njej in se obravnavajo v sklopu konservatorskega
načrta. Razvojni in družbeni pomen pa obsega predvsem funkcijo in vlogo skozi obdobja,
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torej, kako se je vloga dediščine spreminjala in dobivala drugačno funkcijo. Pri družbenem
pomenu gre za združevanje mnogo vrednot, od duhovnih, političnih, nacionalnih do
simbolnih in ostalih, ki so pomembne za javnost. Po določanju kulturnega pomena je treba
določiti še njegovo stopnjo za vsak posamezni element.
Legenda, ki je izdelana za ocenjevanje stopnje pomena dediščine, je v konservatorskih načrtih
poenotena. Ima pet stopenj (Slika 5), vsako označuje druga barva. S to legendo se grafično
predstavijo različne stopnje pomena za različne dele spomenika. Z njo opredeljujejo katastre,
skice, vse dele in strani fasade, prereze, tloris pritličja in nadstropij, navsezadnje tudi okolico,
ki sodi k dediščini (Zupančič, Kavčič in Deanovič, 2007).

Slika 5. Lestvica stopenj kulturnega pomena (Zupančič, Kavčič in Deanovič, 2007).

• OGROŽENOST IN RANLJIVOST DEDIŠČINE
Zaradi propadanja dediščine, uničevanja in tatvin načrt vsebuje tudi oceno ranljivosti
spomenika. V tej fazi konservatorji pregledajo vse možnosti, ki bi lahko spomenik v
prihodnosti še dodatno ogrožale. Gre za opis vzrokov, zaradi katerih je ogrožen in ranljiv tako
njegov obstoj kot kulturni pomen. V tej fazi je treba raziskati, kako lahko vplivajo na
ogroženost npr. podnebje, okolje, naravne nesreče, poškodbe in človek. Gre za različne
naravne pojave, kot so poplave, zemeljski plazovi, neurja s točo in druge vremenske razmere.
Splošna ocena ranljivosti opozori na možne dogodke, ki lahko vplivajo na ranljivost
spomenikov.
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Za opis vse zgoraj omenjene vsebine mora konservator pregledati in prebrati ustrezno
literaturo in imeti predhodna znanja. S svojim delom se zavzema za nedotaknjenost dediščine
in jo skuša ohraniti v prvotnem stanju.
• SMERNICE ZA OHRANJANJE
Zadnje poglavje predpisuje smernice za ohranjanje in varovanje dediščine (Zupančič, Kavčič
in Deanovič, 2007).
Konservatorski načrt tako navaja usmeritve za obnovo spomenika. Gre za načela, po katerih
naj bi ga obnovili. Vsebina izvedbenega dela se naredi po naročilu ali ko je spomenik že v
tako slabem stanju, da je nujno potreben obnove. Na podlagi pregleda že raziskanega,
ocenitev pomena dediščine in določanja ranljivosti v prvi fazi se lahko v izvedbenem delu v
obliki smernic določi, kaj in kako ohraniti. Vsebina za ohranjanje ter obnovo mora biti
napisana natančno in jasno. Za vsako sestavino dediščine mora biti raziskano in predloženo,
kaj in kako mora biti ohranjeno glede na sedanje stanje. Glede na stanje oziroma poškodbe se
predvidijo načini izvedbe vseh posegov. Na koncu pa so še priloge. Navadno gre za skice s
terena ali načrte ter posnetke obstoječih stanj (Zupančič, Kavčič in Deanovič, 2007).
4.2 PRAVILNIK O KONSERVATORSKEM NAČRTU
Pravilnik je izdalo Ministrstvo za kulturo leta 2009. Določa in predpisuje vsebino
konservatorskega načrta, način, kako ga pripraviti in njegovo obliko. Ravno tako opredeljuje
tudi način, kako se konservatorski načrti potrjuje (Pravilnik o konservatorskem načrtu, 2009).
Njegov namen je določiti pomen spomenika in usmeritve, kako in zakaj ga je treba ohraniti in
varovati. Navadno naj načrt ne predstavi samo fizičnega vidika prenove, vrednoti in predstavi
naj tudi gospodarski, socialni, estetski pa tudi identitetni vidik spomenika. V skladu s tem se
vključijo različni predlogi in ukrepi ter smernice za varstvo dediščine. Ključnega pomena je
ovrednotenje obstoječe dokumentacije, ki je bila v preteklosti izdelana za obstoječi spomenik.
ZVKDS določa obveznost njegove priprave skladno s kulturno-varstvenimi pogoji. Potreben
je takrat, ko se posegi izvajajo v strukturnih elementih dediščine, v delih njegove
konstrukcije, ki so hkrati nosilci varovanih vrednot. Izdelava konservatorskega načrta se lahko
zahteva tudi, kadar je poseg v spomenik zapleten ali kompleksen zaradi sklopa najrazličnejših
posegov, in kadar mu grozi nevarnost uničenja in ogroženost njegovih varovanih vrednot. Gre
za lastnosti spomenika, ki imajo družbeni pomen in utemeljujejo njegov spomeniški status.
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Priprava se prav tako lahko zahteva, kadar so potrebna konservatorsko-restavratorska dela na
spomeniku. Gre za specializirano delo, saj zajema poznavanje nalog raziskovanja.
Konservatorski načrt vsebuje tako analitični kot izvedbeni del.
Analitični del vsebuje:
a.) utemeljitev prepoznavnosti spomenika,
b.) povzetek predhodnih raziskav, kadar so predpisane s kulturno-varstvenimi pogoji,
c.) prikaz varovanih vrednot njihovega družbenega pomena, stanja in groženosti
spomenika.
Vsebina izvedbenega dela obsega natančne usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika,
poleg njih pa lahko vsebuje tudi preglednico sestavin in konservatorsko-restavratorski projekt.
MAPA 01

Analitični del
-

Razumevanje spomenika in njegovih vrednot

-

Družbeni pomen spomenika

-

Ranljivost in ogroženost spomenika

Izvedbeni del
-

Usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika

MAPA 02

Preglednica sestavin

MAPA 03

Konservatorsko-restavratorski projekt

MAPA 04

Priloge

Slika 6. Vsebina Pravilnika o konservatorskem načrtu (Pravilnik o konservatorskem načrtu, 2009).

Po Pravilniku se vsebina predstavi v štirih mapah. Posamezna mapa je sestavljena iz več
poglavij, vsaka pa predstavlja različno vsebino (Slika 6)
Mapo 01 sestavljajo naslovna stran, kazalo vsebine in podatki o izdelovalcu. Razdeljena je na
analitični in izvedbeni del. Vsebina analitičnega dela je zastavljena na enak način kot zgoraj
opisana enotna metodologija za izdelavo konservatorskega načrta:
a.) poglavje o razumevanju spomenika in njegovih vrednot kot osnova za ocenjevanje
njegovega družbenega pomena;
b.) podatki o spomeniku, kratek opis njegovega razvoja, vrednot celote in posameznih
sestavin;
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c.) družbeni pomen spomenika podrobno opredeli posamezne pomene spomenika, zaradi
katerih je bil spoznan za spomenik; družbeni pomen spomenika in obseg njegovih
sestavin se v konservatorskem načrtu prikažeta grafično z stopnjami, prikazanimi na
Sliki 3;
d.) ogroženost in ranljivost spomenika; s splošno oceno se ovrednoti in razloži morebitne
vzroke, zaradi katerih je spomenik ogrožen ali ranljiv; treba je razložiti vzroke
neposredne ogroženosti spomenika in njegovih delov ter jih dokumentirati (Pravilnik o
konservatorskem načrtu, 2009).
Vsebino izvedbenega dela obsega poglavje Usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika.
Poglavje vsebuje splošne usmeritve, med katere sodijo splošna načela in usmeritve za
zagotavljanje celovitosti, avtentičnosti in reverzibilnosti glede na družbeni pomen spomenika.
Usmeritve za ohranjanje varovanih vrednot določajo ukrepe za preprečevanje propadanja
spomenika, za uporabo, vzdrževanje in občasne prenove, minimalno poseganje za zaščito
spomenika in manj obsežne posege. Usmeritve za razvoj, spremembe in predelave pa
pripomorejo k opredelitvi sprememb spomenika, ki so povezane z ohranjanjem njegovega
družbenega pomena. S temi usmeritvami se določajo tudi ukrepi za izvajanje
konservatorskega načrta in načina ravnanja ob najdbah.
Mapa 02 vsebuje preglednico sestavin. Izdelava je potrebna ob opredelitvi podrobnejših
sestavin spomenika in usmeritvi za njegovo ohranjanje in varovanje. S preglednico se prikaže
in predstavi sestavine spomenika. Preglednico sestavljajo naslednji elementi:
-

oznaka prostora ali oznaka elementa;

-

fotodokumentacija, ki obsega fotografije karakterističnih pogledov na sestavino
spomenika;

-

opis stanja;

-

opredelitev stopnje kulturnega pomena s podrobnejšo opredelitvijo sestavine
spomenika;

-

ogroženost spomenika;

-

usmeritve;

-

dopolnitve na podlagi novih ugotovitev (Pravilnik o konservatorskem načrtu, 2009).
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V tretjo mapo je vložen konservatorsko-restavratorski projekt, ki obsega:
-

naslovno stran,

-

kazalo,

-

podatke o izdelovalcih,

-

uvod,

-

dokumentacijo stanja pred posegom z opisom stanja,

-

fotodokumentacijo in grafično dokumentacijo,

-

poročila ali povzetke poročil o raziskavah in vzorčnih primerih izvedbe, kamor sodijo
poročila o izvedbi vzorčnega primera in poročila o naravoslovnih preiskavah,

-

konservatorsko-restavratorske tehnologije za posamezna področja,

-

popis

konservatorsko-restavratorskih

del

in

oceno

stroškov

(Pravilnik

o

konservatorskem načrtu, 2009).
Zadnja, četrta mapa vsebuje priloge, ki so ključne za izvedbo posegov na spomeniku.
Največkrat gre za arhitekturne posnetke spomenika, poročila o naravoslovnih in sondažnih
preiskavah, izrise in meritve dediščine idr.
V Pravilniku je zapisano, da je izdelovalec konservatorskega načrta lahko oseba, ki je
strokovno usposobljena za opravljanje specializiranih del varstva dediščine. Za izdelovalca se
lahko v kulturno-varstvenih pogojih določijo natančnejše zahteve glede izobrazbe, delovnih
izkušenj in strokovne usposobljenosti, hkrati pa se določi delovna skupina, ki bo sodelovala
pri pripravi konservatorskega načrta. Vsekakor je nujno, da se za posamezne sklope oziroma
mape konservatorskega načrta izbere tisto strokovno usposobljeno osebje, ki je specializirano
za posamezno področje in delo.
Peta točka Pravilnika navaja, da naročnik lahko zahteva od ZVKDS-ja revizijo osnutka. Pri
tem se ugotovi, ali je konservatorski načrt skladen s Pravilnikom, kulturno-varstvenimi
pogoji, akti za razglasitev in drugimi predpisi. Če je torej konservatorski načrt skladen s
Pravilnikom, ga ZVKDS potrdi, kot določa šesta točka. Ob njegovi potrditvi lahko ZVKDS
določa tudi načine, kako bodo ravnali ob novih ugotovitvah med izvajanjem posega in kako
bo to povezano s spremembo konservatorskega načrta. Gre za določanje načinov strokovnega
nadzora nad izvedbo, dajanje potrditvenih dovoljenj za posamezne stopnje, ki se izvajajo, in
določanje nujnosti izdelave poročil o vsakem izvedenem delu. Oseba, ki potrdi konservatorski
načrt, mora biti strokovni delavec ZVKDS-ja, ki je po izobrazbi najmanj višji konservator ali
ima pooblastila za potrjevanje konservatorskih načrtov od direktorja zavoda. Če je bil načrt
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zavrnjen,

morajo

biti

hkrati

ustrezno

obrazložen

vzroki

zavrnitve

(Pravilnik
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o

konservatorskem načrtu, 2009). Po pogovoru s konservatorji bi formalno moral naročnik ob
potrditvi konservatorskega načrta nujno pridobiti neko potrdilo oziroma dokument, da je
potrditev uradno zabeležena, vendar to zaenkrat še ni pravilo. Pri večjih in pomembnejših
projektih lahko odgovorna oseba za potrditev konservatorskih načrtov skliče dodatno
komisijo za potrditev, vendar teh primerov pri nas ni veliko.
4.3 USKLAJENOST PRAVILNIKA IN ENOTNE METOLODOGIJE
Leta 2007 se je na ZVKDS-ju oblikovala skupina zaposlenih, ki so na podlagi pregledanih
mednarodnih smernic in že izdelanih konservatorskih programov oblikovali enotno
metodologijo za izdelavo konservatorskih načrtov. Njihova prizadevanja so pripeljala do
poenotenja vsebine konservatorskih načrtov. Od leta 2008 ga je začel v reden proces
ohranjanja in varovanja vključevati tudi ZVKDS.
V konservatorske načrte je bilo potrebno zajeti vse podatke, ki so jih zahtevali. Pomembno je
bilo opisati spomenik in problematiko, zaradi katere je bil potreben poseg v dediščino.
Vsebina nikakor ni bila napisana brez kakršnihkoli podlag in razprav in se je opirala na
mednarodne listine. Ena najpomembnejših je Burrska listina, ki se je izkazala za
najprimernejšo za naše okolje in dediščino. Ravno tako so pregledali in povzeli tudi smernice
Herritage Lottery Funda in smernice Kate Clark.
V smernicah so zajeta navodila za izdelavo konservatorskega načrta za nepremično dediščino.
Poleg vsebine, povzete po omenjenih listinah, so dodali še tisto, ki je za naše okolje ravno
tako primerna. Predvsem kaže poudariti pomen ogroženosti in ranljivosti dediščine, ki je
različna na posameznih področjih. Pomembno je, da se kritično ovrednoti dediščina in
predstavi z informacijami, ki so pomembne za pregled stanja in nadaljnje posege. Kljub temu
da so bila navodila za vsebino konservatorskih načrtov predstavljena v enotni metodologiji, pa
takrat še niso veljala za uradna in potrjena. Veljala so samo kot enotne smernice, ki naj bi
sprva veljale samo znotraj ZVKDS-ja.
Zaradi tega je leta 2009 izšel Pravilnik o konservatorskem načrtu, v katerem je jasno opisana
oblika in vsebina konservatorskega načrta. Nastal je z namenom, da izdelovalcem
konservatorskih načrtov omogoči lažje in poenoteno predstavljanje njihove vsebine. Delovna
skupina, ki je sodelovala pri sestavljanju Pravilnika, je bila enaka kot pri razvijanju enotne
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metodologije v ZVKDS-ju dve leti prej. Pravilnik je nastal na podlagi študije, ki so jo izdelali
v ZVKDS-ju.
Ker je delovna skupina zasnovala tako metodo dela za konservatorske načrte kot Pravilnik,
vsebinske razlike med njima ni. Pred izidom Pravilnika ni konservatorskih programov
potrjeval nihče. Verjetno sta bila zato obseg in vsebina konservatorskih načrtov precej
različna. Pomen dediščine je moral ostajati enak, ne glede na kvaliteto izdelanega
konservatorskega načrta. To se je z letom 2009 spremenilo. Objava Pravilnika je pripeljala do
poenotenja evidenc za varovanje in ohranjanje dediščine v Sloveniji.
4.4 MEDSEBOJNA PRIMERJAVA TUJIH IN DOMAČIH SMERNIC
V poglavju 3 predstavljene tuje smernice so najbolj vplivale na vsebino Pravilnika o
konservatorskem načrtu. Skupina strokovnjakov, ki je vplivala na njegovo izdelavo, se je
povezala s tujimi konservatorji, ki so konservatorske načrte uporabljali v praksi že vrsto let.
Pregledali so množico tujih smernic in dokumentov in za našo prakso izbrali tiste, ki so
najbolj podobni našemu sistemu ohranjanja dediščine. Iz tujih smernic so povzeli najbolj
ključne podatke za konservatorske načrte. Sledila je prilagoditev našemu sistemu varovanja
dediščine. S tem so zasnovali ključno vsebino, ki je namenjena natančnemu pregledu stanja
dediščine in njenemu ohranjanju za prihodnost.
Domače smernice zelo natančno sledijo mednarodnim, saj določajo iste korake pri
predstavitvi vsebine. Tako domače kot tudi mednarodne se ukvarjajo z maksimalnih
ohranjanjem in varovanjem dediščine.
LISTINA IZ
BURRE
1
2
3
4

Razumevanje
pomena
Razvijanje
usmeritev
Upravljanje

JAMES
SEMPLE
KERR
Razumevanje
prostora
Pravila
ohranjanja

KATE CLARK
Razumevanje
dediščine
Ocenjevanje pomena
dediščine
Ocenjevanje
ranljivosti dediščine
Usmeritve ter pravila
ohranjanja

Slika 7. Vsebina za opis konservatorskih načrtov v tujih dokumentih.

HERRITAGE
LOTTERY FUND
Razumevanje
kulturne dediščine
Vrednotenje pomena
dediščine
Ranljivost dediščine
Pravila ohranjanja
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ENOTNA METODOLOGIJA ZA
KONSERVATORSKE NAČRTE
1
2
3
4

Razumevanje dediščine
Kulturni pomen
dediščine
Ranljivost/ogroženost
Smernice za ohranjanje
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PRAVILNIK O KONSERVATORSKEM
NAČRTU
Razumevanje spomenika in
njegovih vrednot
Družbeni pomen spomenika
Ranljivost in ogroženost spomenika
Usmeritve za ohranjanje in varovanje
spomenika

Slika 8. Vsebina za opis konservatorskih načrtov v domačih dokumentih.

Slovenski Pravilnik se je za ohranjanje kulturnega pomena dediščine najbolj opiral na Burrsko
listino, ki se je našim oblikovalcem poenotene metodologije zdela enostaven in praktičen
dokument. Ta listina namreč enostavno predstavlja, kakšen je proces ohranjanja dediščine, in
zagovarja preudaren pristop k spremembam. Glavna usmeritev listine je, naj se posega v
spomenik le, kolikor je potrebno, in naj se čim manj spreminja. Smotrno je namreč ohraniti
njegov kulturni pomen. Ker je Burrska listina prevedena v več jezikov in je praktična iz vseh
vidikov, so jo poskušali prilagoditi naši obstoječi terminologiji. Tako pri nas kot v avstralskih
smernicah so na začetku zapisane definicije. Sem spadajo razmisleki o tem, kaj je dediščina in
kaj je kulturni pomen, opredelitve gradiva in pojmov kulturne dediščine. Nato preidejo v
razmislek o načelih ohranjanja. Gre za razlage ohranjanja in upravljanja, postopkov, za
poudarek vključevanju širokega kroga ljudi. Pri postopkih ohranjanja v nadaljevanju pa se
opredelijo vzdrževanje, konserviranje, restavriranje. Ukvarjajo se s smernicami in določili,
kako se vodijo postopki posegov.
Na podlagi razumevanja dediščine določijo njen pomen. Nato ocenijo kulturni pomen,
preiščejo in pregledajo ranljivost in ogroženost spomenika ter na koncu na podlagi vseh teh
podatkov dajo smernice za ohranitev. Ravno tako Burrska listina s spoznavanjem prostora,
zbiranjem ustreznih dokumentov in ocenjevanjem pomena začenja proces razumevanja
dediščine. Na podlagi pomena se določijo usmeritve in v skladu z vsemi usmeritvami se
upravlja z dediščino.
Pri oblikovanju metodologije so se pri nas oprli tudi na smernice Kate Clark, zlasti zaradi
enakosti konservatorskega načrta za vse enote (parke, krajine, stavbe, arheologijo). Tako
smernice Kate Clark kot smernice, predstavljene v enotni metodologiji za konservatorske
načrte zopet dajeta velik poudarek razumevanju dediščine. Smisel ohranjanja je namreč pri
vseh enak. Treba je poudariti bistvene sklope, od katerih je odvisno, kako bodo ohranili
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dediščino. Nato je treba prepoznati vrednote dediščine, na podlagi katerih se odločijo, kaj
bodo ohranili.
Dediščina različno izgublja svojo vrednost. Gre za različne poškodbe, zanemarjanje,
neprimerno rabo in napačne odločitve pri obnovi. Šele z razumevanjem dediščine se te
vrednote za ohranjanje vse bolj cenijo.
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5. RAZISKAVA
5.1 PREDSTAVITEV RAZISKAVE
Kar se tiče kulturne dediščine, je Slovenija glede na svojo velikost zelo bogata država. Z
varovanjem in ohranjanjem dediščine se ukvarjajo različne ustanove. Ena izmed njih je Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki opravlja različne naloge in storitve na področju
ohranjanja in varovanja spomenikov. Ker je dediščina izrednega pomena za državo in kulturo,
sem se odločila, da raziščem konservatorske načrte, ki sodijo v prvo fazo dela pri ohranjanju
in varovanju kulturne dediščine. Osredotočila sem se predvsem na njihovo vsebino. Po
načelih, ki jih je predstavil UNESCO, morajo države v skladu s predpisi pred izvedbo obnove
izdelati konservatorski načrt. Glede na te zahteve imajo v posameznih državah za vsebino
konservatorskih načrtov napisana tudi priporočila in smernice ali standarde.
Po pregledani literaturi in pogovoru z arhitekti v Restavratorskem centru sem ugotovila, da do
leta 2007 ni bilo enotnega sistema za izdelavo konservatorskih načrtov. Obstajali so samo
konservatorski programi, ki pa so bili različno izdelani, brez kakršnihkoli smernic in
priporočil. Problem se je začel pojavljati takrat, ko so za določeni spomenik različni
posamezniki in ustanove izdelali različne konservatorske programe s popolnoma različnimi
pogledi, odvisno od tega, iz katere stroke je izdelovalec izhajal in čemu je dajal prednost in
večji pomen. Zato so se odločili za izdelavo enotne metodologije za izdelavo konservatorskih
načrtov, ki zagotavlja poenoteno vsebino teh načrtov. Ker ta metodologija sprva ni bila
obvezna, je bil leta 2009 sprejet Pravilnik o konservatorskem načrtu, ki vsebuje smernice za
vsebino konservatorskih načrtov.
Namen te raziskave je zato pregledati in analizirati vsebino nekaterih slovenskih
konservatorskih načrtov in ugotoviti, v kolikšni meri upoštevajo v Pravilniku predpisano
vsebino. Najprej bom preučila Pravilnik in opozorila na kategorije, ki so predpisane za
konservatorske načrte. Nato bom prisotnost teh kategorij preverjala v slovenskih
konservatorskih načrtih. Osredotočala se bom torej na dejanske podatke, ki naj bi jih obsegal
konservatorski načrt, in jih vpisovala v excelovo tabelo. S tem bom preverila, kako natančno
so izdelani konservatorski načrti pri nas in kako upoštevajo Pravilnik. Tabela 1 prikazuje
postopek analize na primeru konservatorskega načrta za samostan Bistra. Vidimo npr., da
analitični del mape 01 vsebuje opis sprememb (točka 01-6.7), nima pa povzetka predhodnih
raziskav (točka 01-6.9).
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Tabela 1. Vsebina konservatorskih načrtov po Pravilniku o konservatorskem načrtu in dani primer.

VSEBINA

Bistra – samostan Bistra
RC (2015)

MAPA 0

1

Naročnik (ime, priimek, sedež)

1

Ime enote ( iz registra)

1

EID / EŠD

1

Izdelovalec (ime, priimek, žig)

1

Št. evidentiranja, kraj, datum

1

Fotografija

1

01-2 Kazalo

1

01-3 Podatki o izdelovalcu (izdelovalec, delovna skupina,…)

1

MAPA 01 / Analitični del
01-4 Splošni podatki o spomeniku

1

01-5 Uvod

1

01-6 Razumevanje spomenika in njegovih vrednot

1

01-6.1 Izpis iz registra nepr. kult. ded. in temeljni topograf. izpis

1

01-6.2 Navedba aktov, ki določajo status spomenika

1

01-6.3 Opis in položaj spomenika v prostoru

1

01-6.4 Opis razvoja spomenika

1

01-6.5 Primerjava s sorodnimi spomeniki

1

01-6.6 Materialno stanje spomenika in okolice (opis stanja, poškodb)

1

01-6.7 Opis sprememb (rabe in uveljavljanje skozi čas)

1

01-6.8 Dokumentacija stanja spomenika

1

01-6.9 Predhodne raziskave (kratek povzetek poročil o rezultatih)

X

01-6.10 Manjkajoče informacije o spomeniku

X

01-6.11 Drugo

X

01-7 Družbeni pomen spomenika

1
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Tabela 1. Vsebina konservatorskih načrtov po Pravilniku o konservatorskem načrtu in dani primer
(nadaljevanje).

VSEBINA

Bistra – samostan Bistra
RC (2015)

01-7.1 Obrazložitev kulturnega (zgodovinskega, estetskega) pomena

1

01-7.2 Obrazložitev razvojnega potenciala

1

01-7.3 Obrazložitev vzgojnega pomena

1

01-7.4 Obrazložitev simbolnega, identifikacijskega pomena

X

01-7.5 Obrazložitev drugih pomenov (glede na specifiko

X

spomenika)
01-7.6 Družbeni pomen spomenika – sinteza vseh pomenov

X

01-7.7 Stopnja družbenega pomena – legenda

1

01-8 Ranljivost in ogroženost spomenika

1

01-8.1 Splošna ocena ranljivosti spomenika

1

01-8.2 Ocena ogroženosti spomenika

1

MAPA 01 / Izvedbeni del
01-9 Usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika

1

01-9.1 Splošne usmeritve

1

01-9.2 Usmeritve za ohranjanje varovanih vrednot

1

01-9.3 Usmeritve za razvoj, spremembe in predelave

1

01-9.4 Ostale usmeritve / dopolnitve na podlagi novih ugotovitev

X

01-10 Viri in literatura

1

MAPA 02 / naslovnica

1

02-2 Oznaka prostora ali oznaka elementa

1

‐

preglednica sestavin spomenika

1

‐

fotodokumentacija

1

‐

opis

1

‐

stopnja kulturnega pomena

1

‐

ogroženost

1

‐

usmeritve / smernice

1
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Tabela 1. Vsebina konservatorskih načrtov po Pravilniku o konservatorskem načrtu in dani primer (nadaljevanje
in konec).

Bistra – samostan Bistra

VSEBINA

RC (2015)
‐

X

dopolnitve na podlagi novih ugotovitev

MAPA 03 / naslovnica

1

03-2 Kazalo vsebine konservatorsko-restavratorskega projekta

1

03-3 Podatki o izdelovalcu

1

03-4 Uvod

1

03-5 Dokumentacija stanja pred posegom

1

03-6 Izsledki raziskav in vzorčnih primerov izvedbe

X

03-7 Konservatorsko-restavratorske tehnologije

1

03-8 Popis konservatorsko-restavratorskih del in ocena stroškov

X

MAPA 04 / naslovnica

1

Priloge

1
Arhitekturni posnetek stanja

CD

1

5.1.1 Primer konservatorskega načrta za samostan Bistra
V tabeli 1 je poleg vsebine predstavljen tudi primer analize za konservatorski načrt za
samostan Bistra. Tak postopek je bil enak pri vseh ostalih v vzorcu.
Na podlagi smernic, ki so jih predstavili v ZVKDS-ju leta 2007, in na podlagi Pravilnika bom
vsebinsko predstavila konservatorski načrt, ki je bil izdelan leta 2015. Gre za samostan Bistra
(Zupančič, 2015), ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine pod evidenčno
številko 15 in je kulturni spomenik državnega pomena. Zaradi svoje zgodovine, ohranjenih
križnih hodnikov iz 15. stoletja, stražnega stolpa, mlina in deloma tudi parka in kapel z
baročnimi poslikavami Antona Cebeja ji daje bogato razpoznavnost. Danes se v njem nahaja
Tehniški muzej Slovenije, ki predstavlja različna področja slovenske tehniške dediščine
(Kermavnar, 2010).
Vsebina konservatorskega načrta je zajeta v petih mapah. Vsaka mapa ima na začetku
podatke

o

izdelovalcih

konservatorskega

načrta

in

uvodno

predstavitev
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konservatorskega načrta. Gre za podatke o imenu enote, občini, v kateri se spomenik
nahaja, katastrski občini, njegovi parcelni številki in lastniku. Navedena sta tudi podatka o
naročniku konservatorskega načrta in o tem, kdo vodi konservatorski nadzor. Glede na to da
je samostan Bistra spomenik državnega pomena, se navedejo in opredelijo smernice in
varstveni ukrepi, ki bodo prikazali možnosti za izvedbo posegov v prihodnosti.
MAPA 01
Mapa 01 je razdeljena na štiri večja poglavja. Na začetku je predstavljeno razumevanje
dediščine in njenih vrednot (točka 01-6). Gre za spoznavanje s spomenikom, pri čemer so
zbrane najrazličnejše informacije, ki so povezane z izdelavo načrta. Na začetku je izpis iz
Registra nepremične kulturne dediščine (točka 01-6.1). Izpis, ki je tudi prosto dostopen na
svetovnem spletu, je v celoti kopiran. Načrt navaja akte, ki določajo status spomenika
(točka 01-6.2), in pregled odlokov o razglasitvi. Gre za podatke in akte o razglasitvi
spomenika ter delov spomenika oziroma elementov, ki sodijo k njemu.
Pri opisu položaja spomenika v prostoru (točka 01-6.3) gre za zbiranje najrazličnejših
informacij in fotografij, ki jih pridobijo in raziščejo konservatorji. Pridobitev takšnih
informacij je možna tudi s terenskim fotografiranjem, ki nazorno in jasno pokaže dejansko
stanje. Opis razvoja spomenika (točka 01-6.4) obsega podatke od nastanka do stanja
spomenika, kot ga je videti danes. V primeru samostana Bistra obsega arhitekturne posnetke
in informacije o cerkvenih redovih. Prikazani so tudi način življenja, tip stavbarstva, analiza
stanja ter sedanja in nekdanja vloga samostana. Ker zgodovina samostana Bistra sega v 13.
stoletje, obsega informacije in fotografije samostana, tlorise iz različnih obdobij, pomembne
listine in napise na fasadah. V nadaljevanju sledi tudi primerjava s sorodnimi spomeniki
(točka 01-6.5). Ker pripada samostan Bistra kartuzijanskemu redu, so navedeni tudi sorodni
spomeniki na slovenskem ozemlju.
Mapa 01 obsega tudi podatke o materialnem stanju spomenika in okolice (točka 01-6.6).
Predstavljeni so glavni materiali pri posameznih stavbnih delih. Materialno sta ovrednoteni
tako zunanjščina (fasade, okenski okvirji, vogali, dekoracija, oknice, streha) kot notranjščina
(stene, stopnice, stropi, hodniki ipd.). To poglavje sklepa opis sprememb rabe in
upravljanja (točka 01-6.7), v katerem je skozi zgodovinska obdobja obrazložen spremenjen
režim rabe in pomen samostana, in dokumentacija stanja spomenika (točka 01-6.8), v kateri
je v alinejah navedena literatura.
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V mapi 01 določajo tudi družbeni pomena dediščine (točka 01-7). Potreben je zaradi
določanja varstvenih usmeritev, ki naj bi se nanašale nanj. Vzdrževanje in dolgoročno
upravljanje namreč zagotavljata njegovo ohranitev. Poglavje obsega predstavitev kulturnega,
zgodovinskega in estetskega pomena (točka 01-7.1). Raziskan je tudi razvojni, vzgojni in
izobraževalni pomen (točki 01-7.2 in 01-7.3). Pri vrednotenju stopenj družbenega pomena
(točka 01-7.7) so v primeru samostana Bistra najprej opredeljene fasade. Konservatorji jih
ovrednotijo s stopnjo izjemnega pomena. Pri tlorisih pritličja in nadstropja je pomen
razčlenjen in predstavljen z več različnimi stopnjami, od izjemnega do majhnega pomena.
Dvorišče in park pa ocenjujejo z izjemnim in velikim pomenom.
Točka 01-8 opisuje ogroženost in splošno ranljivost spomenika. V primeru samostana
Bistra je poudarjena potresna ogroženost. Na karti Slovenije je s točko prikazan kraj Bistra, v
sklopu tega pa so prikazane barvne sheme stopnje potresa, ki kažejo, da sodi kraj v pogosto
potresno območje. Ravno tako je prikazana tudi poplavna ogroženost. Obrazložene so možne
nevarnosti, na njihovi podlagi pa so izdelane karte razvrstitve poplavno ogroženih območij.
Na podlagi tega je ocenjena ogroženost dediščine (točka 01-8.2). Gre za predstavitev
obstoječega stanja spomenika, ki skupaj s terenskimi fotografijami prikazuje dejansko stanje.
V samostanu pomeni največji problem ravno vlaga, ki povzroča poškodbe in izgubo fasadnih
detajlov. Ta problem je fotodokumentiran.
Četrto poglavje mape 01 je vsebuje usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika
(točka 01-9). V tem sklepnem delu so dane osnovne smernice z rešitvami za ustavitev
propadanja in smernice za razvoj, spremembe in predelave. Na koncu so še smernice za
raziskave in projekte. Pri splošnih usmeritvah (točka 01-9.1) je zapisano, kakšen nadzor nad
posegi v spomenik je nujen. Navedene so tudi izjeme, ko pridobitev soglasij za nadzor ni
potrebna. Gre za določanje nadzora na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, 2008) ter Pravilnika (2009). Namen smernic je ohraniti celovitost in trajen razvoj,
preprečiti propadanje in ogroženost, spomenik pravilno varovati in ohranjati ter ga po potrebi
pred postopkom obnove še dodatno raziskati. Smernice je treba prilagoditi glede na dano
situacijo in posege v spomenik skrbno načrtovati in usmeriti tako, da ne ogrožajo dediščine.
Zanje je treba upoštevati mednarodna načela za načrtovanje posegov kot tudi za izbor pravilne
tehnologije. Usmeritve za ohranitev varovanih enot so predstavili od splošnih do smernic za
posamezne sestavne dele samostana. Usmeritve in cilji obnove so definirani za fasade in
omete, okna, podstreho, kapelo sv. Jožefa, opatovo sobo, mali križni hodnik, nadstropne
arkadne hodnike južnega trakta in cestne podvoze (Zupančič, 2015).
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MAPA 02
Druga mapa obsega izvedbeni del. Obsega preglednico sestavin spomenika (točka 02-2) z
opisi dejanskega stanja vseh elementov, ki so bili raziskani in opisani v mapi 01.
Predstavljeno je stanje ogroženosti fasad, notranjščine, dvorišča in parka. Naslovnica te mape
z vsemi podatki in splošni podatki o spomeniku ostajajo enaki prejšnjim. Na začetku je
predstavljen njegov tloris s prikazom vseh fasad. Ti prikazi služijo kot pomoč v nadaljevanju.
Vsak del fasade je računalniško izrisan in zanj je naveden družbeni pomen z določeno barvo
iz preglednice o določanju pomena (Slika 9). V nadaljevanju je predstavljen tloris oziroma
shema samostana z barvnimi označbami južnega, osrednjega, zahodnega, severnega in
zunanjega zahodnega trakta za lažjo predstavo v nadaljevanju, kjer so natančno opisani
posamezni trakti. Sledi pregled vseh fasad in notranjščine vseh traktov. List je razdeljen na
sedem delov v obliki razpredelnice. Na vrhu je vsak list označen s številko mape in naslovom
v konservatorskem načrtu. V zgornjem delu preglednice sestavin spomenika je na levem delu
informacija o nazivu spomenika, evidenčna številka in podatek o traktu ter za kateri del fasade
gre. Desna stran prikazuje položaj prostora s skico tlorisa ali fasade z označeno barvo po
legendi stopnje družbenega pomena (Slika 5). Pod njim je prikazana fotodokumentacija s
terena, ki nazorno prikazuje dejansko stanje fasad in poslikav v notranjščini samostana. Pod
fotografijami sledi natančen opis stanja spomenika, v katerem so zajete informacije o tem
delu

fasade

in

notranjščini,

o

njenem

materialu

in

materialu

oken

ter

o

umetnostnozgodovinskih detajlih, ki so pomembni za ta del. Pod opisom je določena stopnja
kulturnega pomena. Navadno je napisana samo stopnja, barvni prikaz po legendi, kot ga
prikazuje Slika 5, je prikazan že v prikazu položaja prostora s skico v desnem zgornjem kotu.
Za vsak del fasade so v nadaljevanju na kratko predstavljene stopnje ogroženosti in dejansko
stanje. Na koncu so navedene še smernice za ohranjanje in varovanje spomenika, ki so bile
predstavljene zgoraj. Po istem principu je narejena predstavitev vseh ostalih traktov in
njihovih fasad, na koncu pa tudi za dvorišče in park.
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Slika 9. Primer preglednice sestavin spomenika v konservatorskem načrtu Samostan Bistra (Zupančič, 2015).
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MAPA 03
Tretja mapa obsega opis konservatorsko-restavratorskega posega. Gre za obsežnejšo vsebino,
saj obsega oceno stanja najrazličnejših elementov spomenika. Glede na ugotovljene poškodbe
so v tem delu navedene pravilne rešitve s tehnologijo, predvidene pa so tudi pravilne izvedbe
posegov. Podatki o izdelovalcih (točka 03-3) so drugačni kot v prejšnjih dveh mapah, saj je v
tem primeru delovna skupina sestavljena iz izučenih in izkušenih restavratorjev
Restavratorskega centra, strokovnjakov za posamezna področja.
Ta mapa obsega deset poglavij, ki obravnavajo in predstavljajo posege v spomenik. Na
začetku vsake posamezne mape sta kazalo (točka 03-2) in uvod (točka 03-4). V poglavju o
dokumentaciji stanja pred posegom (točka 03-5) so na začetku ponovno predstavljene
shema in oznake traktov v tlorisu z barvno shemo, ki predstavlja posamezno stran traktov. Za
pomoč in lažji pregled uporabnikom konservatorskega načrta so v tlorisih pritličja in
nadstropja označeni prostori. V nadaljevanju so namreč predstavljeni posamezni deli oziroma
elementi, ki jih bo mogoče bolje razumeti na podlagi teh tlorisov. Vsekakor je za lažjo
predstavitev in ogled stanja pred posegom potrebna dobro predstavljena fotodokumentacija z
manjšimi terenskimi fotografijami posameznih delov samostana tako v notranjščini kot na
zunanjščini. Arhitekti so izdelali tudi arhitekturne posnetke stanja samostana Bistra. Ker so
zelo obsežni, so jih uvrstili v mapo štiri.
V nadaljevanju sledi obsežen del konservatorsko-restavratorskih tehnologij (točka 03-7) za
posamezne elemente. V veliki večini so posegi predvideni na kamnitih elementih, nekaj
malega na lesenih delih, stenskih in stropnih poslikavah ter štukaturnih elementih, nazadnje
tudi na fasadah in ometih. Vsaka tematika je v mapi 03 obravnavana posamezno, saj vsaka
potrebuje drugačne tehnologije za preventivne posege. Prikaz tehnologij je v razpredelnici
(Slika 10). Na vrhu je pojasnjeno, za kateri element gre. Na levi strani so fotografije, izdelane
na terenu, pod njimi označba na skici, kjer se nahaja element. Na desni strani so na kratko
predstavljeni njegovo stanje in predvideni posegi. V mapi sta tudi popis konservatorskorestavratorskih posegov (točka 03-8) in projektantska ocena investicije. Poleg tega obsega
rekapitulacijo konservatorsko-restavratorskih del za elemente, ki so predstavljeni v
konservatorsko-restavratorskem projektu. Ta mapa je zaradi zasebnih finančnih podatkov
varovana pred javnostjo in vpogled vanjo ni mogoč.
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Slika 10. Primer preglednice sestavin spomenika in primer prikaza konservatorsko restavratorskih tehnologij v
konservatorskem načrtu za samostan Bistra (Zupančič, 2015).
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MAPA 04
Zadnja mapa štiri je sestavljena iz prilog. Gre za arhitekturne posnetke, ki so jih zaradi obsega
uvrstili sem namesto v tretjo mapo. Dodaten razlog za to je drugi izdelovalec posnetkov,
izdelal jih je namreč Ad Pirum – Zavod za intelektualne dejavnosti. V obliki načrtov so
predstavljeni tloris pritličja in nadstropja ter naris vseh fasad.
Konservatorski načrt z vsemi mapami obsega 325 strani. Priložen je tudi CD z njegovo
digitalno vsebino.
5.2 METODA RAZISKOVANJA
V magistrskem delu sem analizirala vsebino konservatorskih načrtov pri nas. Pregledala sem
Pravilnik, na podlagi tega določila vsebinske kriterije in z njimi analizirala vzorec 60
konservatorskih načrtov.
Vsebino sem vrednotila z metodo ekspertne študije. Gre za teoretično, lahko tudi kabinetno
raziskavo, ki jo lahko opravi raziskovalec sam. Sestoji iz sistematične primerjave sistema z
vnaprej postavljenimi okvirji. Govorimo o kvalitativni metodi, s katero na objektiven način
preverjamo izpolnjevanje standardov in priporočil. Raziskava poteka v petih fazah:
‐

V prvi fazi gre za izbiro predmeta raziskave in določitev vzorca.

‐

Na podlagi tega je treba določiti okvir primerjave, in sicer je najbolje postavke
definirati v obliki obrazca.

‐

Obrazec je nato dobro preveriti na manjšem vzorcu s pilotno raziskavo.

‐

Pilotna raziskava je lahko podlaga za izvedbo raziskave.

‐

Na koncu naredimo analizo rezultatov (Žumer, 2008).

Ekspertna študija ima tako prednosti kot slabosti. Ker je izvedba hitra in enostavna, je
velikokrat lahko problem v kvaliteti. Če okvir študije ni ustrezen, ne moremo dobiti dobrih
rezultatov. Dobro je, da je raziskovalec neodvisen od zunanjih okoliščin in da je zaradi hitre
izvedljivosti študijo možno ponoviti. Hkrati pa se uspeh ekspertne študije lahko zmanjša, saj
ni kontrole, zato mora raziskovalec preverjati pridobljene rezultate s triangulacijo (Žumer,
2008).
V magistrskem delu sem z ekspertno študijo vrednotila vsebino konservatorskih načrtov,
izdelanih v Sloveniji. Določila sem vzorec 60 konservatorskih načrtov, ki sem jih nato
primerjala z vsebino v Pravilniku. Za začetek sem primerjavo vsebine naredila na primeru
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samostana Bistra, nato pa še na ostalih konservatorskih načrtih. Na koncu sem analizirane
rezultate predstavila v obliki grafov. Študija je bila izvedena v juliju in avgustu leta 2015.
Vsebino v zajetem vzorcu konservatorskih načrtov glede na predpisano vsebino v Pravilniku
sem zapisovala v excelovo tabelo tako, kot je prikazano v Tabeli 1. Kriterije sem oblikovala
po Pravilniku, saj sem želela ugotoviti, ali izdelovalci konservatorskih načrtov sledijo
njegovim predpisom.
Možne so bile tri ocene:
1.) Ocena 1: element je prisoten, konservatorski načrt ima predpisano vsebino na pravem
mestu.
2.) Ocena 0: element je prisoten, a ne na pravem mestu.
3.) Ocena X: elementa v konservatorskem načrtu ni.
4.) Ocenjevanje je potekalo tako na osnovnih kriterijih kot podkriterijih, saj tako eni kot
drugi pomembno prispevajo k natančnem in ustreznem opisu vsebine.
5.3 VZOREC
V vzorec sem uvrstila šestdeset konservatorskih načrtov. Ker so bili nekateri narejeni pred
izidom Pravilnika, je vključenih tudi nekaj primerov konservatorskih programov. Zajeti so
primeri sakralne stavbne dediščine, profane stavbne dediščine, sakralno profane stavbne
dediščine, arheološke dediščine, naselbinske in memorialne dediščine, saj se ta dediščina v
Sloveniji največ ohranja. V veliki večini prevladujejo primeri konservatorskih načrtov za
profano in sakralno stavbno dediščino, saj država tem vrstam dediščine namenja največ
sredstev za obnovo.
Vpogled v primere je bil omogočen v Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, kjer sem analizirala vsebino vseh konservatorskih načrtov, in v Informacijskodokumentacijskem centru za dediščino (INDOK) pri Ministrstvu za kulturo. Tukaj sem v
vzorec zajela samo tiste, ki so imeli v obsegu najmanj dve mapi, izogibala sem se
konservatorskih programov. Njihova vsebina do poenotene metodologije v letu 2007 ni bila
določena, zato je bila velikokrat raznolika in neenotna. Vseeno sem jih nekaj vključila v
vzorec, da bo jasno prikazana razlika v vsebini pred izidom Pravilnika in po njem. Izbrala sem
jih namensko, med pregledovanje baze, v kateri so imeli popisane vse elaborate. Moj namen
je bil zajeti konservatorske načrte in programe različnih izdelovalcev za različne vrste
dediščine v posameznih obdobjih.
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Zajeti vzorec konservatorskih načrtov so izdelale različne ustanove in znotraj njih različni
posamezniki. 33 konservatorskih načrtov je bilo izdelanih v Restavratorskem centru Zavoda
za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju ZVKDS). Iz območne enote (v nadaljevanju
OE) Ljubljana ZVKDS sta upoštevana dva konservatorska programa, iz OE Kranj so trije
konservatorski načrti, iz OE Piran pa je šest konservatorskih načrtov in eden konservatorski
program. Iz OE Nova Gorica sem vzela v vzorec en konservatorski načrt, iz OE Maribor pa
en

konservatorski

načrt

in

dva

konservatorska

programa.

Od

Raziskovalno-

dokumentacijskega centra JAS sem zajela v vzorec štiri konservatorske načrte, trije so bili
izdelani v ateljeju Vida Klančarja in eden v Zavod za intelektualne dejavnosti Ad Pirum. Eden
je bil izdelan na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, dva pa je izdelala Nina Dorič
Majdič.
Obravnavani primeri so bili izdelani v obdobju od leta 2004 do leta 2015. Zajetih je pet
konservatorskih programov in 55 konservatorskih načrtov. Največ načrtov je bilo izdelanih
med leti 2010 in 2012; nobeden ni bil izdelan leta 2014.
Največ, kar 24 konservatorskih načrtov je bilo izdelanih za spomenike v osrednjeslovenski
regiji, 13 jih je bilo izdelanih za obalno-kraško regijo, 6 za gorenjsko, po štirje za
jugovzhodno, podravsko in goriško regijo, po dva za savinjsko in spodnjo posavsko ter eden
za pomursko regijo.
V vzorec sem zajela naslednje primere:
Tabela 2. Popis obravnavanih konservatorskih načrtov, zajetih v raziskavo.

Ime enote

Evidenčna

Leto

številka

izdelave

Izdelovalec

1

Bistra – Samostan Bistra

dediščine
15

2015

Restavratorski center

2

Ljubljana – Dvorec Tivoli

18828

2013

Restavratorski center

3

Bogenšperk – Grad Bogenšperk

29

2011

Restavratorski center

4

Brdo pri Kranju – Posestvo gradu

907

2012

Restavratorski center

12912

2012

JAS

Brdo
5

Trstenik pri Mirni – Lukov toplar
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Tabela 2. Popis obravnavanih konservatorskih načrtov, zajetih v raziskavo (nadaljevanje).

Ime enote

Evidenčna

Leto

številka

izdelave

dediščine
79

2011

Restavratorski center

Izdelovalec

6

Črna vas – Cerkev sv. Mihaela

7

Črnomelj – Hiša Ulica Mirana Jarca 3

9841

2010

Restavratorski center

8

Izola – Palača Besenghi degli Ughi

198

2015

Restavratorski center

9

Lendava – Grad

4762

2010

Restavratorski center

10

Ljubljana – Arheološki park

329

2012

Restavratorski center

329

2011

Restavratorski center

16287

2011

Restavratorski center

zgodnjekrščansko središče
11

Ljubljana – Arheološko najdišče NUK
II

12

Ljubljana – Hotel Bellevue

13

Ljubljana – Hotel Tivoli

364

2011

Restavratorski center

14

Ljubljana – Kopališče Ilirija

5621

2013

Restavratorski center

15

Črnomelj – Kulturni dom

89

2012

Restavratorski center

16

Ljubljana – Kostnica na Žalah

891

2010

Restavratorski center

17

Ljubljana – Mali nebotičnik za del

344

2011

Restavratorski center

spomenika: fasade
18

Ljubljana – Palača Delavske zbornice

8788

2013

Restavratorski center

19

Ljubljana – Palača Evropa

8818

2012

Restavratorski center

20

Ljubljana – Plečnikova hiša

345

2011

Restavratorski center

21

Ljubljana – Stadion za Bežigradom

393

2010

Restavratorski center

22

Novi Klošter – Dvorec s parkom

10412

2011

Restavratorski center

23

Piran – Mestno jedro Mandrač

513

2011

Restavratorski center

24

Piran – Carinski pomol

513, 24978

2012

Restavratorski center

25

Portorož – Vila Obala 55

9035

2010

Restavratorski center

26

Pregara – Cerkev sv. Simona

1458

2011

Restavratorski center
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Tabela 2. Popis obravnavanih konservatorskih načrtov, zajetih v raziskavo (nadaljevanje).

Ime enote

Evidenčna

Leto

številka

izdelave

Izdelovalec

dediščine
27

Ptuj – Kompleks objektov Kare 11

/

2010

Restavratorski center

INSULA 1
28

Rečica ob Savinji – Tavčarjev dvor

4467

2010

Restavratorski center

29

Smlednik – Stari grad

5911

2013

Restavratorski center

30

Brežice – Hiša Cesta Prvih borcev 22

7155

2012

JAS

31

Brežice – Glasbena šola

7155

2010

JAS

32

Stari grad nad Kamnikom –

9866

2008

OE Kranj

1281

2012

JAS

235, 236

2008

OE Piran

Arheološko območje Stari grad
33

Prelesje pri Šentrupertu – Jegličev
toplar

34

Belvedere, Koper – Mestno

35

razgledišče
Kneža – Znamenje pri hiši Kneža

5055

2009

OE Nova Gorica

36

Piran – Hiša Kumarjeva 3

28055

2008

OE Piran

37

Maribor – Hiša Gosposka

6100

2009

OE Maribor

/

2012

OE Piran

38

Koper – Palača vila OF 8 in 10 Palača
Gravisi Buttorai

39

Ljubljana – Stolnica Trg Republike 2

4123

2013

Atelje Vid Klančar

40

Ljubljana – Hiša Čevljarska 1 (Zlata

5634

2013

Atelje Vid Klančar

666

2009

Restavratorski center

535

2011

Restavratorski center

ladjica)
41
42

Smlednik – Dvorec Valburga
Podkraj – Arheološko najdišče
Hrušica – Ad Pirum

43

Vojsko – Idrijske klavže

189

2010

Restavratorski center

44

Izola – Arheološko najdišče Simonov

195

2010

Restavratorski center

5531

2015

Restavratorski center

zaliv
45

Triglav – Aljažev stolp

49
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Tabela 2. Popis obravnavanih konservatorskih načrtov, zajetih v raziskavo (nadaljevanje in konec).

Ime enote

Evidenčna

Leto

številka

izdelave

Izdelovalec

dediščine
46

Gorenja Kanomlja – Domačija

143

2012

Atelje Vid Klančar
Filozofska fakulteta

Gorenja Kanomlja 43
47

Kamnik – Hiša Novi trg 5

26348

2011

48

Kranj – Palača Občine Kranj

1579

2010

49

Škofja Loka – Grad

739

2007

Ad Pirum

50

Piran – Kazina

7185

2008/09

OE Piran

51

Koper – Gimnazija Gimnazijski trg

8298

2008

OE Piran

52

Piran – Stolp Prešernovo nabrežje

7177

2008

OE Piran

53

Bodešče – Hiša Bodešče 12

9482

2009

OE Kranj

54

Šentjošt nad Horjulom – Hiša Šentjošt

9916

2007

OE Ljubljana

/

2005

OE Piran

nad Horjulom 9
55

Koper – Samostan sv. Ane

56

Ljubljana – Nebotičnik

376

2004

OE Ljubljana

57

Pivola – Grad Hompoš – Pohorski

8944

2006

OE Maribor

58

dvor
Limbarska Gora – cerkev sv.

324

2013

Nina Dorič Majdič

324

2013

Nina Dorič Majdič

431

2006

OE Maribor

Valentina [križev pot]
59

Limbarska Gora – cerkev sv.
Valentina [baročna prižnica]

60

Maribor - Grad
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6. REZULTATI
Po pregledanih konservatorskih načrtih v izbranem vzorcu sem prišla do naslednjih
rezultatov.

Slika 11. Prikaz obsega podatkov z naslovne strani in ostalih uvodnih podatkov v konservatorskih načrtih
(MAPA 01).

Slika 11 daje pregled in primerjavo vzorca šestdesetih konservatorskih načrtov z vsebino, ki
jo določa Pravilnik. Gre za prikaz obsega podatkov z naslovne strani, iz kazala vsebine (točka
01-2 v Pravilniku), podatkov o izdelovalcih konservatorskih načrtov (točka 01-3), splošnih
podatkov o spomeniku (točka 01-4) in uvoda (točka 14-5 v Pravilniku). Temno siv del stolpca
prikazuje prisotnost podatkov v konservatorskih načrtih, svetlo siv prikazuje, kolikšno je
število načrtov, v katerih podatki so, vendar na drugem mestu, bela pa število tistih, v katerih
podatki niso prisotni. Štirje primeri konservatorskih načrtov mape 01 ne vsebujejo, zato sem
jih prištela v kategorijo »ni prisotno«.
Od 60 konservatorskih načrtov jih več kot 50 vsebuje naslovnico z vsemi zahtevanimi
podatki. Ravno tako pogosto so navedeni tudi splošni podatki o spomeniku in uvod. Izkazalo
se je tudi, da starejši konservatorski načrti in programi v veliki večini nimajo zahtevanih
podatkov. Izdelani so bili, ko Pravilnika še ni bilo ali takoj potem, ko je bil narejen.
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Glede na navedeno vidimo, da so pregledani konservatorski načrti ustrezno opremljeni s
podatki, ki jih predpisuje Pravilnik. Dva primera imata vse podatke, ki bi morali biti na
naslovnici, v poglavju Identifikacija enote dediščine, zato sem jih prištela v katergorijo
prisotnih podatkov. Gre za Arheološko območje Stari grad v Starem gradu nad Kamnikom in
za Mestno razgledišče v Kopru. Oba sta bila narejena leta 2008, torej pred izidom Pravilnika.
Edina večja razlika nastopa v enem konservatorskem načrtu, v katerem je pri poimenovanju
podatka o »izdelovalcu« poglavje poimenovano s »pripravila«. Kljub temu je ta primer
ocenjen kot podatek na pravem mestu.
Slika 12 prikazuje zajete podatke poglavja 01-6 Razumevanju spomenika in njegovih vrednot
(točka 01-6). Prikazuje različen obsege vsebine, predpisane v Pravilniku. Vidimo, da
analizirani konservatorski načrti v veliki večini vsebujejo podatke, ki jih zahteva Pravilnik.
Vsebinsko najpopolneje opremljeni so tisti, ki so nastali v letih 2010 do 2012, najmanj
podatkov pa vsebujejo konservatorski načrti in programi, ki so bili izdelani pred letom 2009.

Slika 12. Prikaz obsega podatkov v konservatorskih načrtih - poglavje 01-6 Razumevanje spomenika in njegovih
vrednot (MAPA 01/Analitični del).
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Slika 12 prikazuje zajete podatke poglavja 01-6 Razumevanje spomenika in njegovih vrednot
(točka 01-6). Prikazuje različne obsege vsebine, predpisane v Pravilniku. Vidimo, da
analizirani konservatorski načrti v veliki večini vsebujejo podatke, ki jih zahteva Pravilnik.
Vsebinsko najpopolneje opremljeni so tisti, ki so nastali v letih 2010 do 2012, najmanj
podatkov pa vsebujejo konservatorski načrti in programi, ki so bili izdelani pred letom 2009.
V splošnem so obravnavani konservatorski načrti vsebinsko bolj ali manj popolni; največ jih
obsega podatke o opisu razvoja spomenika ter opis in položaj spomenika. Ti podatki so
pomembni za vrednotenje spomenika, saj se na njihovi podlagi v nadaljevanju oblikujejo
smernice za njegovo ohranjanje. Na sliki je lepo videti upadanje podatkov pri manj raziskanih
ali pomembnih informacijah o predhodnih raziskavah in manjkajočih informacijah o
spomeniku. Domnevamo, da ti podatki pri ohranjanju spomenika nimajo take teže kakor prej
omenjeni. K podatkom, ki manjkajo, so tudi tukaj prišteti štirje konservatorski načrti, ki te
mape nimajo.
Pri prikazu poglavja Navedba aktov, ki določajo status spomenika, je v enem primeru
prikazan in dodan tudi odlok o razglasitvi spomenika. Načeloma nima posebne vloge v
konservatorskem načrtu, je pa eden izmed dokumentov , ki spadajo k zbrani dokumentaciji.
Register nepremične kulturne dediščine je prosto dostopen na spletni strani Ministrstva za
kulturo. Podatki o razglasitvi dediščine se navajajo poljubno. Navadno so dani podatki o vrsti
spomenika, aktu razglasitve, vrsti in veljavnosti razglasitve.
Poglavje Opis in položaj spomenika naj bi po Pravilniku obsegalo celovito obravnavo vseh
njegovih sestavin. Pri pregledanih konservatorskih načrtih so v tem poglavju opisani in
dopolnjeni tudi podatki o legi, topografski podatki, opis lokacije spomenika, lega v prostoru
in zgodovinski oris, kjer gre za prikaz dediščine skozi čas. Ravno tako sta v poglavju Opis
razvoja

spomenika

opisana

stavbni

razvoj

in

zgodovina.

Umeščeni

so

tudi

stavbnozgodovinski podatki, zgodovinski oris in stavbna zgodovina. Materialno stanje
spomenika in okolice (opis stanja in poškodb) je v enem primeru prikazano v mapi 02, čeprav
po Pravilniku sodi v mapo 01. Ravno tako je poglavje Dokumentacija stanja spomenika v
enem primeru umeščeno v mapah 02 in 03, enkrat v prilogi in enkrat samo v mapi 03 s
poglavjem Arhitekturni posnetek stanja in fotografijami. Vendar to ni edina dokumentacija, ki
opisuje stanje dediščine.
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V nekaterih primerih vsebujejo konservatorski načrti tudi posnetke stanja in arhitekturne
zasnove. V konservatorskem načrtu za Hišo Gosposka v Mariboru je najti celo popis posegov
do leta 1955. Pričakovano je, da konservatorski načrti v mapi 01 velikokrat ne vsebujejo
poglavja Drugo. Devet konservatorskih načrtov, ki poglavje Drugo imajo, navadno opisujejo
vrednotenje, morfološke značilnosti in strokovne podlage za razglasitev za kulturni spomenik.

Slika 13. Prikaz obsega podatkov v konservatorskih načrtih - poglavje 01-7 Družbeni pomen spomenika (MAPA
01/ Analitični del).

V sliki 13 je prikazana količina podatkov za zahtevane kriterije pri poglavju Družbenega
pomena spomenika (točka 01-7). Poglavje obsega obrazložitev različnih potencialov in
pomenov dediščine, sintezo vseh pomenov in stopnjo družbenega pomena. Gre za vrednotenje
in argumentiranje pomena obravnavane dediščine. Poglavje družbenega pomena spomenika
ima pomembno vlogo v konservatorskih načrtih, saj zajema različne oblike in sestavine
spomenika s pomeni, ki prikažejo neko začetno izhodišče in argumentirajo posege za
nadaljnje delo. V tem poglavju so razložene zgodovinske in estetske vrednote dediščine. Štirje
konservatorski načrti mape 01 nimajo
Iz priloge 1 je razvidno, da je razlog za različno število vsebovanih podatkov v obravnavanih
konservatorskih načrtih leto njihove izdelave. Starejši kot so, manj podatkov obsegajo. Enotna
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metodologija je sicer že predpisovala vsebino, ki bi jo konservatorski načrti morali zajemati,
vendar so bile to samo interne smernice znotraj ZVKDS-ja, ki so veljale kot študija.
V kar 23 primerih konservatorski načrti obsegajo poglavje, ki zahteva obrazložitev drugih
pomenov. Od teh jih šest razloži prostorski pomen, pet družbeni pomen, trije znanstveni
pomen, eden pomen parka, eden socialni in eden kulturni pomen. V konservatorskih načrtih je
zelo pomemben tudi prikaz stopnje družbenega pomena. To poglavje prikaže stopnje,
označene pri posameznih delih dediščine, ki imajo različne vloge v skupnem kulturnem
pomenu (slika 5, str. 26). Zato je presenetljivo, da samo 39 konservatorskih načrtov vsebuje to
poglavje.

Slika 14. Prikaz obsega podatkov v konservatorskih načrtih - poglavje 01-8 Ranljivost in ogroženost spomenika
(MAPA 01/Analitični del).

Slika 14 prikazuje še zadnji del vsebine analitičnega dela mape 01. Prikazani so rezultati
števila prisotnih in manjkajočih podatkov ter podatkov, ki niso vedno na pravem mestu v
okviru poglavja Ranljivosti in ogroženosti spomenika (točka 01-8). V primeru
konservatorskega načrta za Aljažev stolp na Triglavu in za Posest gradu na Brdu je
predstavljeno samo poglavje ranljivost in ogroženost spomenika brez opisa splošne ocene
ranljivosti in ocene ogroženosti spomenika.
V primeru konservatorskega načrta za Kompleks objektov Kare 11 na Ptuju so ga izdelovalci
vključili v mapo 02, čeprav sodi v mapo 01. Avtor je ogroženost prikazal kar v preglednici
sestavin spomenika (slika 9, str. 42). Glede na pomembnost tega poglavja pri obnovi ter
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nadaljnjem ohranjanju dediščine ni jasno, kakšen je vzrok za manjše pojavljanje vsebine. Pri
vsakem varovanju in ohranjanju dediščine je treba navesti razloge ogroženosti (potres,
poplave, …), saj je v nobenem primeru ni mogoče izključiti. Naravni pojavi lahko kulturno
dediščino popolnoma uničijo, zato je pri obravnavanju tega poglavja potrebna posebna
pozornost.

Slika 15. Prikaz obsega podatkov v konservatorskih načrtih – poglavje 01-9 Usmeritve za ohranjanje in
varovanje spomenika (MAPA 01/Izvedbeni del).

Slika 15 prikazuje vsebino izvedbenega dela, drugega dela mape 01 Usmeritve za ohranjanje
in varovanje spomenika (točka 01-9), ki naj bi zagotavljale ohranitev kulturnega pomena. Na
tej sliki vidimo prisotne in manjkajoče podatke v konservatorskih načrtih. V enem primeru
poglavje splošne usmeritve imenujejo kar osnovne usmeritve. V kar 20 konservatorskih
načrtih so bile predstavljene tudi ostale usmeritve. Gre za predstavitev podrobnih in
varstvenih usmeritev, smernic za prenovo in za preprečevanje propadanja. Prav tako so
predstavljene tudi smernice za raziskave, za varovanje kulturnega pomena, za statično
sanacijo in usmeritve, ki naj bi služile dopolnitvam za raziskovanje in projekte. Navadno so
napisane za potrebe posameznih delov dediščine in izvedbo posegov na njih.
Pri vsebinski študiji tega poglavja sem ugotovila, da štirje konservatorski načrti resnično
odstopajo od ostalih. Pri prvem gre za konservatorski načrt za Stolp Prešernovo nabrežje v
Piranu, ki je bil izdelan leta 2008 na OE Piran. Ta poleg nekaterih zgoraj obravnavanih
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poglavij obsega tudi kulturno-varstvene pogoje za predloženo idejno zasnovo, predvidene
spremembe namembnosti spomenika in potrebe po dopolnitvi konservatorskega načrta. Drugi
primer – Samostan sv. Ane v Kopru, ki je bil prav tako izdelan na OE Piran leta 2005 –
izstopa še bolj. Ta ne obsega smernic, ki jih zahteva Pravilnik, ampak so izdelovalci
predstavili naslednja poglavja: smernice in pogoji obnove ter smernice za sanacijo in
rekonstrukcijo tako celote kot tudi notranjosti in zunanjosti.
Podobno je v primeru Nebotičnika v Ljubljani. Izdelali so ga konservatorji na OE Ljubljana
leta 2004 v obliki konservatorskega programa. Zato so tudi tukaj predlagane samo
konservatorske smernice, predvideni posegi, smernice za umetnost in arhitekturo ter izvajanje
in omejitve konservatorskih smernic. Vsekakor je naloga pri določanju usmeritev za
konservatorja najtežja, saj mora na podlagi zbranih informacij, njegovega pomena in
ogroženosti sam ovrednotiti spomenik. Zadnji pa je primer Mariborskega gradu, ki je bil
izdelan leta 2006 na OE Maribor. V tem konservatorskem programu so namesto predvidenih
usmeritev umeščena konservatorska izhodišča za prenovo zahodnega trakta, stopnišča, viteške
dvorane, Loretanske kapele, fasade zahodnega trakta, južne fasade in vzhodnega trakta.
Odstopanje teh konservatorskih načrtov je verjetno veliko zato, ker v času njihove izdelave še
ni bilo poenotenega sistema izdelave konservatorskih načrtov.
Tabela 3. Prikaz prisotnosti podatkov v mapi 01 glede na starost konservatorskih načrtov z oceno »prisotno«.
ELEMENT

2015
n=3

2013
n=8

2012
n=10

2011
n=13

2010
n=10

2009
n=4

2008
n=6

2007
n=2

2006
n=2

2005
n=1

2004
n=1

Naslovnica

3

8

8

12

9

4

6

1

1

1

1

Naročnik (ime,
priimek, sedež)

3

8

7

12

9

2

5

0

0

0

0

Ime enote (iz
registra)

3

8

8

12

9

4

6

1

2

1

1

EID/EŠD

3

8

8

12

9

3

6

1

2

0

1

Izdelovalec
(ime, priimek,
žig)

3

8

7

11

9

4

3

1

2

1

1

Št.
evidentiranja,
kraj, datum

3

8

8

12

9

4

5

1

1

0

1

Fotografija

3

8

8

12

9

3

6

1

1

1

0
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Tabela 3. Prikaz prisotnosti podatkov v mapi 01 glede na starost konservatorskih načrtov z oceno »prisotno«
(nadaljevanje).
2015
n=3

2013
n=8

2012
n=10

2011
n=13

2010
n=10

2009
n=4

2008
n=6

2007
n=2

2006
n=2

2005
n=1

2004
n=1

Kazalo

3

8

8

12

9

3

4

0

0

1

1

Podatki o
izdelovalcu

3

8

8

12

9

3

2

0

0

0

0

Splošni podatki
o izdelovalcu

3

8

8

12

9

4

5

1

0

0

1

Uvod

3

8

8

12

9

4

6

0

1

1

0

Razumevanje
spomenika in
vrednot

3

8

8

12

9

4

5

0

0

0

0

Izpis iz registra

3

8

8

12

9

4

5

0

0

0

0

Navedba aktov,
ki določajo
status
Opis in položaj
spomenika v
prostor

3

7

8

12

9

3

1

0

0

0

0

3

6

8

12

9

4

6

1

1

1

1

Opis razvoja
spomenika

3

6

8

12

9

3

5

1

1

1

1

Primerjava s
sorodnimi
spomeniki

2

3

3

7

3

0

0

0

0

0

0

Materialno
stanje
spomenika in

3

6

6

12

8

3

5

0

0

0

0

Opis sprememb

2

6

6

10

9

2

4

0

0

0

0

Dokumentacija
stanja
spomenika

3

7

6

10

9

4

1

0

0

1

0

Predhodne
raziskave

2

4

5

8

7

1

0

0

0

1

0

Manjkajoče inf.
o spomeniku

1

4

5

6

5

2

5

0

0

0

0

ELEMENT
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Tabela 3. Prikaz prisotnosti podatkov v mapi 01 glede na starost konservatorskih načrtov z oceno »prisotno«
(nadaljevanje).
2015
n=3

2013
n=8

2012
n=10

2011
n=13

2010
n=10

2009
n=4

2008
n=6

2007
n=2

2006
n=2

2005
n=1

2004
n=1

Drugo

0

1

2

4

0

0

1

0

0

0

1

Družbeni
pomen
spomenika

3

6

8

10

8

2

5

0

0

0

0

Obrazložitev
kulturnega
pomena

2

6

8

9

9

2

5

0

0

0

0

Obrazložitev
razvojnega
potenciala

2

6

8

9

7

1

0

0

0

0

0

Obrazložitev
vzgojnega
potenciala

2

2

4

6

6

1

0

0

0

0

0

Obrazložitev
simbolnega
…pomena

1

4

2

8

7

1

0

0

0

0

0

Obrazložitev
drugih
pomenov
Družbeni
pomen
spomenika -

0

4

4

7

3

1

4

0

0

0

0

1

4

4

8

6

1

0

0

0

0

0

Stopnja
družbenega
pomena legenda

3

6

6

10

8

1

5

0

0

0

0

Ranljivost in
ogroženost
spomenika

3

6

8

11

7

3

5

0

0

0

0

Splošna ocena
ranljivosti
spomenika

2

6

7

11

7

3

4

0

0

0

0

Ocena
ogroženosti
spomenika

2

5

6

11

7

3

4

0

0

0

0

Usmeritve za
ohranjanje in
varovanje
spomenika

2

8

8

11

9

3

6

0

0

0

0

ELEMENT
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Tabela 3. Prikaz prisotnosti podatkov v mapi 01 glede na starost konservatorskih načrtov z oceno »prisotno«
(nadaljevanje in konec).
2015
n=3

2013
n=8

2012
n=10

2011
n=13

2010
n=10

2009
n=4

2008
n=6

2007
n=2

2006
n=2

2005
n=1

2004
n=1

Splošne
usmeritve

2

6

8

11

9

4

6

0

0

0

0

Usmeritve za
ohranjanje
vrednot

2

8

8

11

9

2

2

0

0

0

0

Usmeritve za
razvoj,
spremembe, ….

2

6

7

10

8

3

5

0

0

0

0

Ostale
usmeritve,
dopolnitve

1

1

5

5

3

1

4

0

0

0

0

Viri in
literatura

3

6

7

12

9

4

3

0

1

0

0

ELEMENT

Slika 16. Prikaz obsega podatkov v konservatorskih načrtih – Mapa 02, Preglednica sestavin (točka 02-2).

Slika 16 prikazuje vsebinske elemente mape 02, ki jih predpisuje Pravilnik. Zopet sta
prikazani samo dve kategoriji o prisotnosti ali neprisotnosti podatkov. Kar 27 obravnavanih

ŠTUKELJ, K. Analiza vsebine konservatorskih načrtov: pregled učinka po šestih letih rabe Pravilnika.
Mag. delo.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

61

konservatorskih načrtov ne vsebuje te mape. Razloga za to sta dva. Najprej je odvisno od
tega, ali je odgovorni konservator predpisal potrebo po njej v kulturnovarstvenih pogojih. To
predpiše glede na stanje spomenika, njegovo ogroženost in ranljivost. Drugi razlog pa je ta, da
ne gre za velik objekt. Mapa 02 se naredi takrat, ko je dediščina tako obsežna, da prikaza in
vrednotenja ni mogoče prikazati v mapi 01. Takrat se izdela preglednica sestavin za vsak del
spomenika.
Pri ostalih 33 načrtih ni večjih odstopanj. Kadar načrt vsebuje mapo 02, so vsebovane vse
informacije, ki jih zahteva Pravilnik. V tej mapi gre namreč za prikaz vsebine v obliki tabele.
V več primerih so sestavine obravnavane dediščine za lažjo orientacijo v konservatorskem
načrtu predstavljene v več sklopih. Gre npr. za ločevanje med zunanjimi in notranjimi
elementi spomenika, med posameznimi deli stavbe zvrstmi dediščine. Večkrat so v
konservatorskih načrtih izpuščene samo dopolnitve na podlagi novih ugotovitev. Te sem našla
samo v treh primerih, in sicer enkrat v letu 2011 in dvakrat v letu 2012.
Tabela 4. Prikaz prisotnosti podatkov v mapi 02 glede na starost konservatorskih načrtov z oceno »prisotno«.
ELEMENT

2015
n=3

2013
n=8

2012
n=10

2011
n=13

2010
n=10

2009
n=4

2008
n=6

2007
n=2

2006
n=2

2005
n=1

2004
n=1

Naslovnica

2

4

5

4

4

1

1

0

0

0

0

Oznaka prostora
ali elementa

2

4

5

4

4

1

2

0

0

0

0

Preglednica
sestavin spomenika

2

4

5

4

4

1

2

0

0

0

0

Fotodokumentacija

2

4

5

4

4

1

2

0

0

0

0

Opis

2

4

5

4

4

1

2

0

0

0

0

Stopnja kulturnega
pomena

2

4

5

4

4

1

2

0

0

0

0

Ogroženost

2

4

5

4

4

1

2

0

0

0

0

Usmeritve /
smernice

2

4

5

4

4

1

2

0

0

0

0

Dopolnitve na
podlagi novih
ugotovitev

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0
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Slika 17. Prikaz obsega podatkov v konservatorskih načrtih – Mapa 03, Konservatorsko-restavratorski projekt
(točka 03-2 – 03-8).

Slika

17

prikazuje

vključitev

konservatorsko-restavratorskih

projektov

v

vzorcu

konservatorskih načrtov. Kar 13 jih ne vsebuje te mape, kar pomeni, da konservatorskorestavratorska dela niso bila potrebna ali predpisana. Od ostalih 47 jih več kot polovica
vsebuje podatke, ki jih predpisuje Pravilnik. Iz povprečja izstopa vsebina o izsledkih raziskav
in vzorčnih primerih izvedb. V tiste načrte, ki imajo to poglavje, so večinoma vključili še
različna poročila o dendrokronoloških naravoslovnih preiskavah in o naravoslovnih
raziskavah. Poleg teh dveh se najdejo tudi sondažne preiskave ometov ali poslikav, analiza
vrste lesa ter poročila o ometih in barvnih plasteh. Poglavje, ki predstavlja dokumentacijo
stanja pred posegom, poleg osnovnega opisa stanja, fotodokumentacije in ostale grafične
dokumentacije vsebuje tudi arheološke in arhitekturne posnetke stanja.
Od vseh 60 konservatorskih načrtov močno izstopata dva. Pri prvem gre za Mestno
razgledališče v Kopru, ki ima kljub odsotnosti mape 03 na kratko prikazan popis temeljnih
restavratorskih del. Izdelan je bil leta 2008, zato v njem ne moremo pričakovati, da bi bila v
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njem napisana obvezna vsebina. Drugi pa je grad Bogenšperk iz leta 2011, ki prav tako ne
vsebuje predpisane vsebine. Opisan je konceptualni razvoj novih urbanističnih ureditev gradu,
priloženi so grafični prikazi posegov na grajski stavbi, prikazani pa so tudi načrti, tlorisi in
fasade ter njihove zunanje ureditve. V poglavju Konservatorsko-restavratorske tehnologije naj
bi bile vsebine predstavljene obsežno in jasno, s čim več fotografskega gradiva. Avtorica
konservatorskih načrtov za cerkev sv. Valentina na Limbarski gori jih opisuje samo z dvema
stavkoma. Kljub temu sem v obeh primerih upoštevala, kot da imata vsebino vključeno, saj
sta tehnologije tudi v resnici na kratko opisala.
Tabela 5. Prikaz prisotnosti podatkov v mapi 03 glede na starost konservatorskih načrtov z oceno »prisotno«.
ELEMENT

2015
n=3

2013
n=8

2012
n=10

2011
n=13

2010
n=10

2009
n=4

2008
n=6

2007
n=2

2006
n=2

2005
n=1

2004
n=1

Naslovnica

3

5

7

12

8

2

1

0

0

0

0

Kazalo vsebine
projekta

3

5

6

10

8

2

1

0

0

0

0

Podatki o
izdelovalcu

3

5

7

10

8

2

1

0

0

0

0

Uvod

3

5

7

10

8

2

1

0

0

0

0

Dokumentacija
stanja pred
posegom

2

5

7

9

7

2

1

0

0

0

0

Izsledki
raziskav, .

0

3

6

6

5

1

0

0

0

0

0

Kons.-rest.
tehnologije

3

5

7

10

8

2

1

0

0

0

0

Popis kons.rest. del in
ocena stroškov

1

5

7

10

7

2

0

0

0

0

0
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Slika 18. Prikaz obsega podatkov mape 04 in količina digitalne oblike kot priloge v konservatorskih načrtih.

V obravnavanih konservatorskih načrtih so najrazličnejše priloge, na podlagi so mnogokrat
pripravljeni predračuni za konservatorsko-restavratorske posege. Vseh 47 prilog je prikazanih
v excelovi datoteki, priloženi k magistrski nalogi (Priloga 1). Največkrat gre za arhitekturne
posnetke, s katerimi najbolje predstavijo obstoječe stanje in predloge za nadaljnje posege.
Poleg tega sta v prilogah velikokrat poročili o sondiranju in o naravoslovnih preiskavah. Pri
sondiranju gre za postopek označevanja sond na terenu, s katerimi ugotovijo stanje podlage.
Po potrebi se vzamejo tudi vzorci, ki jih strokovno obdelajo v laboratorijih za naravoslovne
analize. Z njimi se določijo materiali in prvotni videz stavbe ali predmeta. Skupaj imata torej
pomembno vlogo za izvajanje nadaljnjih posegov in na podlagi njiju je izdelana mapa 03. Kot
dopolnilo so dodani še detajlni opis objektov, tehnično poročilo, grafične priloge, statični
elaborati, risbe, arhitekturna topografija, dopolnitveni načrti in zaključna poročila.
Konservatorski načrt, ki najbolj izstopa s prilogami, je bil narejen za sedaj aktualno
Plečnikovo hišo v Ljubljani, ki obsega prilogo o gojenju nadomestnih rastlin, ponudbe za
gojenje nadomestnih sadik ter njihovo sajenje in kulturnovarstvene pogoje. Vsi ostali
obravnavani načrti so opisani v prilogi 1.
Poleg prilog sem preverjala tudi, ali obstaja elektronska oblika konservatorskega načrta. V
Restavratorskem centru sem to preverjala na zgoščenkah in v bazi digitalnih poročil, v
INDOK centru za dediščino pa v bazi elaboratov. V kar 26 primerih sem odkrila, da so
konservatorski načrti opremljeni z elektronsko obliko. Od tega je 29 konservatorskih načrtov
iz Restavratorskega centra, ki so bili izdelani v letih 2010 do 2015.
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Tabela 6. Prikaz prisotnosti podatkov v mapi 04 glede na starost konservatorskih načrtov z oceno »prisotno«.
2015
n=3

2013
n=8

2012
n=10

2011
n=13

2010
n=10

2009
n=4

2008
n=6

2007
n=2

2006
n=2

2005
n=1

2004
n=1

Naslovnica

3

4

8

9

5

2

0

0

0

0

0

Priloge

3

3

8

9

5

3

3

0

0

0

0

CD

3

6

6

10

8

0

0

0

0

0

0

ELEMENT
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7. RAZPRAVA
Konservatorski načrti, ki sem jih upoštevala v vzorcu, so načrti območnih enot ZVKDS in
ostalih samostojnih izvajalcev konservatorsko-restavratorskih posegov. V večini sem zajela
tiste, ki so bili izdelani po letu 2009, ko je bil izdelan Pravilnik, ker me je v raziskavi
zanimalo, v kakšni meri so konservatorski načrti vsebinsko skladni z njim.
Od 60 obravnavanih načrtov so bili 3 izdelani v letu 2015, 8 v letu 2013, po 10 v letih 2012 in
2010 ter 13 v letu 2011. Iz leta 2009 sem zajela 4 konservatorske načrte in 12 takšnih, ki so
bili izdelani prej. Do objave Pravilnika konservatorski programi niso imeli poenotene vsebine.
Iz tabel 3, 4, 5 je razvidno, da konservatorski načrti dosegajo vse več kriterijev za opis
vsebine, ki jih določa Pravilnik. Po letu 2009 se je obseg vsebine konservatorskih načrtov
znatno povečal, razlog za to pa je bila ravno objava Pravilnika.
Če razčlenim število konservatorskih načrtov po ustvarjalcih, jih je bilo 7 na območni enoti
Piran, po 3 na območni enoti Kranj in območni enoti Maribor, 2 na območni enoti Ljubljana
in 1 na območni enoti Nova Gorica. 4 so bili izdelani v Raziskovalno-dokumentacijskem
centru JAS, 3 v Ateljeju Vida Klančarja, 2 je izdelala Nina Dorič Majdič. Po en je bil izdelan
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Zavodu za Intelektualne Dejavnosti – Ad
Pirum. Največ, kar 33 je bilo izdelanih v Restavratorskem centru ZVKDS. Če primerjam
prisotnost podatkov pri različnih ustvarjalcih, lahko rečem, da večina upošteva Pravilnik pri
izdelavi konservatorskih načrtov. Razlik med njimi skorajda ni več.
Slika 11 (str. 51) prikazuje prisotnost podatkov v konservatorskih načrtih z naslovne strani in
ostalih uvodnih podatkov mape 01 v primerjavi s predpisano vsebino v Pravilniku. 4
konservatorski načrti mape 01 nimajo, pri treh pa vsebina ne ustreza predpisani vsebini v
Pravilniku. 2 konservatorska načrta imata vse potrebne podatke v poglavju Identifikacija
enote dediščine, 1 pa teh podatkov sploh nima. Gre za grad v Škofji Loki, za kateri celoten
konservatorski načrt obsega samo 21 strani načrtov in nič drugega. Enemu konservatorskemu
načrtu manjka navedba naročnika. V 13 primerih manjkajo po dva, trije ali štirje podatki, ki bi
morali biti na naslovni strani in v uvodu. Iz pridobljenih podatkov v prilogi 1 je razvidno, da
so novejši konservatorski načrti popolnejši. Eden izmed razlogov za to je uveljavitev enotne
metodologije v ZVKDS-ju, ki je bila izdelana dve leti pred Pravilnikom.
Slika 12 (str. 52) prikazuje potrebne podatke za prikaz Razumevanja spomenika in njegovih
vrednot (točka 01-6). Gre za pomembno vsebino, v kateri so vsi podatki o zgodovini
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spomenika, spremembe, primerjave z drugimi spomeniki, predhodne raziskave in ostale
podrobnosti o spomeniku. V obravnavanem vzorcu je samo 6 konservatorskih načrtov, ki
vsebujejo prav vse predpisane podatke; 4 so nastali v Restavratorskem centru v letih 2011 in
2012, 2 pa v Ateljeju Vida Klančarja v letih 2012 in 2013. Dvanajstim manjka poglavje
Drugo, kjer je opisana vsebina, ki ne spada v nobeno poglavje o razumevanju spomenika in
njegovih vrednot. Glede na to, da ta rubrika zahteva samo dopolnitve, ki jih prikažejo
raziskave, jih lahko kljub temu štejemo med popolno izdelane konservatorske načrte. Dva
programa odstopata od ostalih, ker sta skrajno pomanjkljiva. To sta konservatorska programa
gradu Hompoš v Pivoli in Mariborskega gradu, narejena v letu 2006 na OE Maribor. Eden
vsebuje samo opis razvoja spomenika, v katerem je obrazložena zgodovina grajskega
kompleksa, drugi pa vsebuje samo uvod ter opis in položaj spomenika v prostoru.
Slika 13 (str. 54) prikazuje družbeni pomen spomenika (točka 01-7), ki ga v konservatorskih
načrtih pogosto enačijo s kulturnim pomenom. Ta vsebina je ključna za konservatorske
načrte, saj določa načine ohranjanja in varovanja dediščine. V analizi izbranih
konservatorskih načrtov je 7 primerov, ki vsebujejo vse predpisane smernice. Večinoma gre
za konservatorske načrte, narejene v letih 2010 do 2013. 4 so bili izdelani v Restavratorskem
centru, 1 na OE Kranj, 1 v Raziskovalno-dokumentacijskem centru JAS in 1 v ateljeju Vid
Klančar. 12 jih ne vsebuje nobene predpisane vsebine. 7 jih je bilo narejenih pred izidom
Pravilnika: 2 v OE Piran, 2 v OE Ljubljana, 2 v OE Maribor in 1 v zavodu Ad Pirum. Ostali,
ki jim manjkajo predpisani podatki o družbenem pomenu spomeniku, so bili izdelani v letih
2009, 2011 in 2013. Dva je izdelala Nina Dorič Majdič, enega konservatorji v
Restavratorskem centru in enega v OE Nova Gorica. V 9 primerih manjka eno poglavje, v
večini primerov poglavje Obrazložitev drugih značilnosti glede na specifiko spomenika (točka
01-7.5). Večina se jih osredotoča predvsem na razlago zgodovinskega, estetskega, razvojnega
in družbenega pomena, poleg teh pa obrazložijo še prostorske, znanstvene in socialne. V
primerjavi s predpisano vsebino je samo v enem primeru zamenjan vrstni red poglavij. Ne
glede na to sem ga v analizi uvrstila v kategorijo z vsebovanimi podatki, saj vsebina še vedno
ustreza Pravilniku.
Pomembno poglavje je tudi Ranljivost in ogroženost spomenika (točka 01-8), ki opisuje
ranljivost dediščine in obravnava vzroke za njeno ogroženost. Vsekakor pri tem igra
pomembno vlogo kulturni pomen. Večja ko je ogroženost dediščine visokega pomena, večja
je nevarnost propada in uničenja. Na sliki 14 (str. 55) je razvidno, da sta v kar 40
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konservatorskih načrtih navedena splošna ocena ranljivosti spomenika in v 38 primerih ocena
njegove ogroženosti. Gre predvsem za novejše konservatorske načrte. V 3 primerih sta ti dve
poglavji zajeti v poglavju Ranljivost in ogroženost spomenika, v načrtu, ki je bil izdelan za
Kompleks objektov Kare 11, pa je to poglavje umeščeno v mapo 02.
Slika 15 (str. 56) predstavlja smernice, ki določajo ohranjanje in varovanje dediščine (točka
01-9). Napisane morajo biti tako, da se izognejo uničenju kulturnega pomena in zagotavljajo
trajno ohranjanje. Sprva gre za predstavitev temeljnih izhodišč, v nadaljevanju pa se poglobijo
v posamezne usmeritve za posamezna področja. Med analiziranimi konservatorskimi načrti je
samo 15 takih, ki vsebujejo vse predpisane podatke. V večini primerov v poglavju Ostale
usmeritve zapišejo predvsem varstvene in podrobne smernice, dopolnitve za raziskovanje in
projekte, za prenovo in prezentacijo ter nazadnje usmeritve za varovanje kulturnega pomena.
V 3 primerih smernice za ohranjanje in varovanje dediščine niso navedene skladno s
Pravilnikom. Ponovno gre za primere, ki so bili izdelani pred njegovim izidom. Kljub temu so
poglavja dobro predstavljena znotraj vsebine konservatorskih načrtov, saj vsebujejo
najrazličnejše smernice za ohranjanje.
V mapi 02, ki jo prikazuje slika 16 (str. 60), je naveden Katalog (točka 02-2), ki vsebuje
preglednico sestavin spomenika. Prikazane so v tabeli, ki obsega oznako prostora ali
elementa, položaj prostora, vso fotodokumentacijo, izdelano na terenu, in njen opis. V
nadaljevanju so opisane tudi stopnja kulturnega pomena, ogroženost spomenika in možne
usmeritve. 3 konservatorski načrti so imeli v tem delu popolno vsebino. Obsegajo vse
predpisane podatke, s katerimi pravilno prikažejo vsebino mape 02. V 19 primerih manjkajo
le podatki o dopolnitvah na podlagi novih ugotovitev. V 27 primerih mape 02 niso vključili v
konservatorske načrte. 2 primera pa sta posebna: v primeru Kazine v Piranu je mapa 02
označena bolj kot materialno stanje ohranjenosti na splošno. V primeru stolpa Prešernovo
nabrežje v Piranu pa vsebuje različna poglavja o spremembah namembnosti in
kulturnovarstvene pogoje. Oba sta bila narejena v OE Piran leta 2008.
Mapa 03 predstavi konservatorsko-restavratorski projekt (točka 03-2 – 03-8). Pravilnik
določa, da se ta mapa izdela takrat, ko so potrebna konservatorsko-restavratorska dela za
posege v elemente spomenika. Konservatorski načrt mora vsebovati kazalo vsebine projekta,
podatke o izdelovalcu, uvod, dokumentacijo stanja pred posegom, izsledke naravoslovnih in
ostalih preiskav, tehnologije, potrebne v konservatorski in restavratorski stroki, in na koncu še
popis vseh stroškov, potrebnih za obnovo (slika 17, str. 62). 17 konservatorskih načrtov ima
vse predpisane podatke. 2 primera odstopata od ostalih. V primeru gradu Bogenšperk ima
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poglavje drugačno vsebino. Glede na to, da ima naslovnico mape 03, nima pa vsebine, ki jo
predpisujejo zanjo, sem vseeno upoštevala, kot da konservatorski načrt vsebuje mapo 03. V
primeru Mestnega razgledišča v Kopru iz leta 2008 pa mape 03 ni, temveč ima namesto nje
popis temeljnih restavratorskih del.
Mapa 04 je posebna mapa, ki nima jasno definirane vsebine. Namenjena je za najrazličnejše
priloge, ki jasno in nazorno prikažejo in opišejo spomenik. V obravnavane konservatorske
načrte so njihovi izdelovalci dali najrazličnejše priloge. Gre za arhitekturne posnetke, poročila
o sondiranju in naravoslovnih preiskavah, detajlne opise objektov, skice terena, tehnična
poročila, risbe, popise in ocene vrednosti del. V njej se najdejo tudi fotogrametrični načrti,
prikaz arhitekturne topografije, dopolnitveni načrti z detajli, zaključna poročila in katalogi
kamnov, ko gre za zidane oziroma mestne površine. Načrti poškodb in dokumentacija stanja
jasno in nazorno prikazujejo mesta, kjer je dediščina poškodovana. Med prilogami so tudi
arheološke raziskave, laboratorijske raziskave, predlogi za predvidene posege in stanje po
predvidenih posegih. Poleg njih so še statični elaborati, prikazi parcel, odloki o razglasitvi za
kulturni spomenik, poročila o odvzemu vzorcev, sheme stavbnega pohištva, seznami
fotografij in dokumentacija v elektronski obliki.
Čeprav Pravilnik ne določa, da mora konservatorski načrt vsebovati tudi elektronsko verzijo,
sem preverila tudi to. Ugotovila sem, da ima tudi elektronsko verzijo 34 konservatorskih
načrtov. Gre za primere, ki so bili izdelani v Restavratorskem centru ZVKDS-ja.
Na podlagi raziskave lahko sklenem, da je več kot polovica konservatorskih načrtov napisanih
v skladu s Pravilnikom. Ne glede na to, da so analizirane konservatorske načrte izdelali
različni ustvarjalci, se ti od izida Pravilnika ne razlikujejo. Ker Pravilnik natančno predpisuje
vsebino, jo morajo upoštevati vsi. Vsebina načrtov različnih enot kulturne dediščine ostaja
enaka. V nekaterih primerih gre samo za kratko predstavitev ali pa samo za razlago osnovnih
poglavij posameznih map.
Ugotoviti je mogoče, da so mlajši konservatorski načrti popolnejši. Njihova vsebina se z leti
vse bolj izboljšuje. Glede na določbe Pravilnika v nekaterih primerih vsebina konservatorskih
načrtov izstopa. Gre večinoma za načrte, ki so bili izdelani pred letom 2010, oziroma za
načrte, ki so bili izdelani samo za en predmet, npr. za sliko ali baročno prižnico. Od vseh
konservatorskih načrtov v vzorcu so vsebinsko najbolj popolni tisti, ki so bili izdelani v
Restavratorskem centru.
Konservatorski načrti se načeloma pošljejo naročniku. Ta pošlje en izvod na območno enoto
ZVKDS, en izvod pa mora poslati v arhiv INDOK službe na Ministrstvu za kulturo. Kljub
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razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije digitalne verzije še vedno niso uporabne
pri praktičnem delu na terenu. V vsakem primeru konservator lažje uporablja tiskano verzijo
konservatorskega načrta. Glede na predpisano vsebino ima načrt v mapi 03 opisane
konservatorsko-restavratorske tehnologije.
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7. ZAKLJUČEK
Pomen kulturne dediščine se skozi čas spreminja. Odvisen je od razvoja države in od
družbenih sprememb. Ključni deležniki si morajo prizadevati za njeno ohranjanje in
varovanje na najrazličnejše načine. Kulturna dediščina tako potrebuje posebne prioritete glede
določanja pomena, načina obnove in varovanja. Nikakor ni dobro za dediščino, da v takšno
dejavnost posega kdorkoli in kadarkoli. Za trajno ohranjanje se pred izvedbo posegov na
spomeniku izdelajo konservatorski načrti. V njih so razloženi vsi vidiki ohranjanja in
varovanja, poleg tega pa se ovrednoti tudi njen pomen ter dajo smernice za vzdrževanje in
ohranjanje. Brez takih načrtov se postopek obnove sploh ne more začeti, saj natančno določa,
kaj in kako se mora na dediščini ohranjati.
V skladu s tem se je oblikoval Pravilnik o konservatorskem načrtu, ki jasno in natančno
predpisuje, kaj mora konservatorski načrt obsegati in upoštevati. Pred izidom Pravilnika so se
sicer izdelovali konservatorski načrti oziroma konservatorski programi, a niso imeli
poenotene vsebine. Takrat so bili preveč obsežni in nesistematično urejeni. V praksi ima
veliko razvitih držav že oblikovano formo za izdelavo konservatorskih načrtov. Dediščina
namreč obstaja od razvoja človeštva, zaradi tega ima dolgo tradicijo varovanja in ohranjanja.
V pregledu listin in standardov za izdelavo konservatorskih načrtov sem vzela pod
drobnogled in preštudirala štiri tuje standarde. Ti so bili tudi spodbuda in vzorec za
oblikovanje našega Pravilnika. Naši konservatorji so se zgledovali predvsem po Burrski
listini, v kateri so postopki za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine najbolje ponazorjeni
in razloženi.
Za obstoj kulturne dediščine so dandanes nujno potrebni konservatorski načrti. V njih so
predstavljene in preučene vse značilnosti in pomeni dediščine. S tem se zagotovi, da so
projekti dobro načrtovani in da vsebujejo varstvene pogoje, ki jih dediščina potrebuje za
obstoj. Vendar se povečini pojavi problem pri določanju obsega. Za dediščino z velikim
pomenom obstaja ogromno literature in podatkov. Izdelovalec konservatorskih načrtov ima
pri tem ključno vlogo, saj preveliko število informacij lahko bralcu oz. naslovniku oteži
branje in razumevanje. Pomembno je, da konservator jasno predstavi dediščino in poudari
ključne rešitve, ki so pomembne za njeno ohranjanje. Ravno tako mora jasno določiti časovni
okvir projekta in odgovornosti vsake osebe, ki sodeluje v projektu.
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Pomemben del konservatorskih načrtov pomenijo tudi stroški ohranjanja dediščine. Navadno
imajo vsi posegi ohranjanja in varovanja s tem povezane stroške. Stroški morajo biti
predstavljeni za vse elemente, na katerih se izvajajo posegi. Konservatorske načrte potrjuje
konservatorska služba. Vsebina mora biti napisana po Pravilniku o konservatorskem načrtu.
Če ni, konservatorska služba načrt zavrne. Odgovorni konservator je namreč tisti, ki je
odgovoren za vse posege, ki se bodo izvajali na spomeniku. Zato je natančnost vsebine zelo
pomembna. Enotne komisije, ki bi potrjevala konservatorske načrte, v Sloveniji, žal, nimamo.
Potrjevanje poteka na posameznih območnih enotah ZVKDS, na katerih so posamezni
konservatorji odgovorni za določena področja in območja nepremične kulturne dediščine.
V ekspertni študiji sem pridobila rezultate o ustreznosti vsebine konservatorskih načrtov v
Sloveniji glede na Pravilnik. V vzorec sem vključila najrazličnejše vrste nepremične kulturne
dediščine, da je bila primerjava še temeljitejša. Ugotovila sem, da so v starejših
konservatorskih načrtih/programih v glavnem manjkali istovrstni podatki. Večinoma je šlo za
poglavja o razumevanju spomenika in njegovih vrednot, v katerih so bili samo opisi
spomenika, njegovega položaj in razvoja. Poglavij o družbenem pomenu spomenika ter
usmeritev za ohranjanje in varovanje spomenika pa večinoma sploh ni. Ravno tako starejši
konservatorski načrti, izdelani pred izidom Pravilnika, nimajo vsebine opisane v štirih mapah.
Največkrat je združena v eni mapi. Vsebina še ni bilasistematično urejena, brez poglavij,
razlike so bile tudi v obsegu.. Vsebina obsega tiste podatke, ki so se izdelovalcem zdeli
najprimernejši. Konservatorski program takrat ni veljal kot osnovni dokument, ki je ključen
za dajanje pomembnih smernic za obnovo dediščine. Pri nekaterih programih je bilo celo
opaziti nepopolno raziskovalno delo.
Iz razpredelnice v prilogi 1 je razvidno, da je veliko število konservatorskih načrtov vsebinsko
skladnih s Pravilnikom, kar pomeni, da so pri nekaterih že postali stalnica. Vzorec zajema tudi
nekaj vsebinsko slabo opremljenih načrtov: večinoma gre za konservatorske načrte, ki so bili
izdelani pred letom 2010.
Zaradi poznavanja stroke, vrst dediščine in področja dela so najbolj primerni za izdelavo
konservatorskih načrtov konservatorji. Njihovo poznavanje različnih področij ter predpisov o
varovanju in ohranjanju dediščine omogoča natančno in vsebinsko premišljeno izdelavo
konservatorskega načrta. Še vedno pa se pojavljajo skromno napisani konservatorski načrti,
predvsem ko ne gre za obnovo celotne enote dediščine, ampak samo za kakšen njen del.
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Z analizo konservatorskih načrtov sem ugotovila, da je izid Pravilnika o konservatorskem
načrtu prispeval k poenotenju vsebine konservatorskih načrtov. Ključen za ustrezno izdelano
vsebino v konservatorskih načrtih je odgovorni konservator, ki da jasna navodila v skladu z
kulturno varstvenimi pogoji. Odgovorni konservator je namreč tisti, ki določi, ali je
konservatorski načrt ustrezno izdelan. Izvajalci posegov pa morajo vsebino in navodila
upoštevati. Z izidom Pravilnika smo tako v Sloveniji pridobili vsebinsko ustrezne
konservatorske načrte, ki z obsegom in predstavitvijo vsebine pomembno vplivajo na
nadaljnje ohranjanje in varovanje dediščine. Z nadaljnjim delom se bo dediščina ohranjala še
veliko časa, prepričana pa sem, da se bo zaradi novih in dopolnjenih kulturnovarstvenih
pogojev potreba po dodatni vsebini načrtov še povečala.
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SEZNAM PRILOG
Priloga 1. Tabela s prikazom vsebinskih elementov konservatorskih načrtov, zajetih v vzorec.

