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Restavratorsko-konservatorska
dela na sakralni dediščini poteka-
jo po vsej Sloveniji, za ilustracijo
pa smo za to vrsto skrbi za kultur-
no dediščino izbrali nekaj najbolj
izstopajočih primerov.

V zadnjem času se največ sliši o
obnovi cerkve sv. Jurija v Piranu,
kjer je agilnemu župniku Zorku
Bajcu v zadnjih petih letih uspelo
za obnovo zbrati nekaj več kot sto
petdeset milijonov tolarjev, od te-
ga je polovico prispevala država,
drugo pa občina in župnija. Dela
trajajo že nekaj let in še niso kon-
čana, vendar cerkev že služi svoje-
mu verskemu in kulturnemu na-
menu.

Eden največjih restavratorsko-
konservatorskih posegov na sa-
kralni dediščini poteka v ljubljan-
ski stolnici sv. Nikolaja. Restavri-
ranje 550 kvadratnih metrov po-
slikanega stropa, ki ga je v letih
1703 do 1706 poslikal italijanski
baročni slikar Giulio Quaglio
(1668–1751) s svojimi pomočniki,
traja že nekaj let. Tehnično zah-
tevna dela potekajo pod strokov-
nim vodstvom ljubljanske enote
Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije in bodo končana

leta 2007 ob tristoletnici blagoslo-
vitve cerkve, predvideni račun pa
je nekaj manj kot sto devetdeset
milijonov tolarjev. Polovico bo
prispevala država, drugo pa lju-
bljanska nadškofija kot lastnica in
sponzorji. V Restavratorskem cen-
tru ZVKDS pa restavrirajo tudi ve-
liko (390 x 215 cm) oljno sliko itali-
janskega baročnega slikarja Pietra
Liberija (1614–1687) Sv. Miklavž
med sv. Mohorjem in Fortunatom,
ki je dolga leta veljala za izgublje-
no, vendar so jo med sedanjimi re-
stavratorskimi deli našli zvito in
močno poškodovano na podstreš-
ju stolnice.

Med najmarkantnejše križeve
pote ne le na Slovenskem je mogo-
če šteti Kalvarijo Predenca v Šmar-
ju pri Jelšah (žal pogled na celoto
moti drog električne napeljave,
postavljen na sredino poti). Za ob-
novo štirinajstih križevpotnih ka-
pelic, nastalih v desetletju
1743–1753, skrbi celjska enota ZV-
KDS, nadzoruje pa konservatorski
svetovalec Bogdan Badovinac.
Pravi, da obnovitvena gradbena in
restavratorska dela potekajo na
osnovi sprejetih dveletnih progra-
mov obnovitvenih del, ki temelji-

jo na konservatorskem programu
ZVKD OE Celje iz leta 1995 in leta
2001 izdelanem restavratorskem
programu posegov na arhitekturi,
kamnitnih elementih, stenskih
poslikavah in leseni plastiki kri-
ževpotnih kapelic, ki ga je izdelal
Restavratorski center ZVKDS.

Osnovno vodilo pri obnovi po-
sameznih kapelic je temeljita za-
ščitna obnova v njihovi baročni
podobi, ki obsega statično sanaci-
jo, popravilo skrilovih streh, pra-
vilno odvodnjavanje, obnovo fa-
sadnih ometov, ureditev pešpoti,
okolice kapel ter restavratorsko
popravilo kamnitih stavbnih čle-
nov, stenskih poslikav in kipar-
skega okrasa. Tako je bila v leto-
šnjem letu dokončana gradbena
obnova vseh prvih sedmih kape-
lic, zahtevna restavratorska obno-
va pa bo v celoti končana v nasle-
dnjih letih. V zastavljenem pro-
gramu nadaljevanja obnovitvenih
in restavratorskih del sledi še pre-
ostalih sedem kapel, po dve ali tri
vsako leto, glede na odobrena fi-
nančna sredstva.

Restavratorsko in gradbeno ob-
novo kapelic sofinancirajo mini-
strstvo za kulturo, župnija Šmarje
pri Jelšah in Vrečarjev sklad. Vsa
nameravana dela so predhodno
strokovno verificirana in dogo-
vorjena ter organizacijsko usklaje-
na med naštetimi partnerji.

V prejšnjih letih predvsem
statična sanacija, danes
obnova notranjosti

Na ministrstvu za kulturo so po-
vedali, da je v lanskem letu mini-
strstvo iz proračunskih sredstev
namenilo za statično sanacijo,
konservatorske in restavratorske
posege na sakralnih spomenikih
in dediščini 402.609.161 tolarjev;
od tega je bilo za stopnice na Blej-
skem otoku porabljenih
72.597.537 tolarjev. V skupnem
znesku sta všteta tudi dva milijona
subvencije za evangeličansko cer-
kev v Moravskih Toplicah.

V letošnjem letu je za sakralne
spomenike in dediščino namenje-
nih 442.277.291 tolarjev, od teh tri
milijone za dokončanje del na
evangeličanski cerkvi v Mora-
vskih Toplicah, pet milijonov za
restavratorske posege v pravo-
slavni cerkvi v Ljubljani in
4.688.119 tolarjev za pravoslavno
cerkev v Bojancih.

Po klasifikaciji sodijo med sa-
kralne spomenike tudi nekdanji
samostani: cistercijanski v Kosta-
njevici na Krki, kartuzija v Žičah,
minoritski v Mariboru, domini-
kanski na Ptuju in samostan mag-
dalenk v Radljah; vendar ne služi-
jo prvotnemu namenu in niso v
cerkveni lasti, zato vlaganja v te
spomenike niso zajeta v navedene
zneske.

V zadnjih letih se je težišče sred-
stev, namenjenih za obnovo in
ohranjanje sakralne dediščine, iz
pretežno statične sanacije prema-
knilo na obnovo notranje opreme,
bodisi stenskih poslikav bodisi re-
stavriranja oltarjev in druge dra-
gocene opreme.

Za pomembnejša dela v zadnjih
dveh letih na ministrstvu veljajo:
nadaljevanje restavratorskih po-
segov na stenskih poslikavah v
cerkvi sv. Martina v Laškem, kjer
so bile najdene dragocene srednje-
veške freske v stranskih ladjah.
Morda najpomembnejši restavra-
torski podvig v zadnjih letih je re-
stavriranje Qualijevih fresk na
oboku glavne ladje ljubljanske
stolnice, kjer delo nadzira medna-
rodna ekspertna skupina. Z večjim
zamahom – tudi denarnim – se na-

daljujejo dolgoletni restavratorski
posegi na pomembnem baročnem
spomeniku Kalvariji Predenca v
Šmarju pri Jelšah in cerkvi sv. Ro-
ka. Prav tako so v teku zahtevna
dela pri statični sanaciji, konser-
vatorskih in restavratorskih pose-
gih na piranski stolnici sv. Jurija,
kjer pa bo moralo poleg občine Pi-
ran priskočiti na pomoč tudi MOP
pri sanaciji 13. podpornih obokov,
sicer se lahko kmalu zgodi, da bo
dragoceni spomenik zdrsnil v
morje. Vpadljiva in izzivajoča je
bila tudi rekonstrukcija samostan-
ske cerkve sv. Petra in Pavla na
Ptuju z zahtevnimi restavratorski-
mi posegi na ohranjenih Straubo-
vih plastikah in rekonstrukciji ba-
ročne fasade. Med dragocenosti
velikega pomena sodijo tudi ro-
manske freske v Šmartnem na Po-
horju, kjer se zaključujejo nekajle-
tni restavratorski posegi, z večjimi
konservatorsko-restavratorskimi
posegi pa poteka tudi obnova po-
družnične cerkve sv. Luke v Spo-
dnjih Praprečah.

V tem letu se bodo po besedah
Silvestra Gaberščka z ministrstva
za kulturo nadaljevala obnovitve-
na dela na najvišje ležeči cerkvi v
Sloveniji pri sv. Uršuli na Uršlji

gori. V okviru priprav na 90-letni-
co Ruske kapelice pod Vršičem so
v teku celovita obnovitvena dela.
Podobno velja tudi za spominsko
cerkev sv. Duha na Javorci nad
Tolminom, katere obnova poteka
v sklopu popotresne obnove Poso-
čja. V okviru popotresne obnove iz
zakona o popotresni obnovi Poso-
čja potekajo tudi dela statične sa-
nacije in restavratorskih posegov
na nekaj sakralnih objektih, kar je
v skladu s sprejetim programom
vlade.

Umetnostno-gradbeni svet
ljubljanske nadškofije

O nalogi umetnostno-gradbe-
nega sveta ljubljanske nadškofije
v statutu piše: »Umetnostno-grad-
beni svet ljubljanske nadškofije
ima v sodelovanju z gospodarskim
svetom in gospodarsko komisijo
nalogo spremljati vse dejavnosti
nadškofu podrejenih pravnih
oseb v zvezi z novogradnjami in
ohranjevanjem kulturnih spome-
nikov (cerkva, kapel in drugih sa-
kralnih stavb ter stavb umetno-
stnozgodovinskega značaja), nji-
hovo prenovo, obnovo, predelavo
in vzdrževanje.« O delu in poslan-
stvu upravljavcev cerkvenega pre-
moženja sveta posebej govori Za-
konik cerkvenega prava v kano-
nih 1205–1243 (seveda je to splo-
šno, ker velja za vso Rimskokatoli-
ško cerkev).

Člani sveta so strokovnjaki
gradbeništva (arhitekti, inženirji
gradbeništva), umetnosti (slikarji,
kiparji, restavratorji), liturgisti
(bogoslužje) in pastoralisti (dušno
pastirstvo). V tej mandatni dobi, ki
traja pet let, svet vodi škof general-
ni vikar mons. Andrej Glavan. Čla-
ni sveta se srečujejo mesečno ali
po potrebi. Velikokrat je delo po-
vezano tudi z ogledom stanja »na
mestu samem«.

Vsak upravljavec »cerkvene
stavbe«, ki hoče opraviti večji
gradbeni ali obnovitveni poseg,
mora za to dejanje pridobiti so-
glasje nadškofa oz. nadškofije. V
vlogi mora predstaviti delo, pre-
dložiti načrte (ali osnutke načrto-
vane slike, kipa, obnove), predvi-
deni čas del, izvajalce in finančno

konstrukcijo. To, zadnjo, obravna-
vata gospodarska komisija ali svet
(odvisno od tega, za kako velik fi-
nančni poseg gre). Vlogo obravna-
va svet na prvi redni seji. Večkrat
si je treba primer ogledati na me-
stu, za ta namen se oblikuje poseb-
na skupina, ki za naslednjo sejo
pripravi pisno poročilo.

Umetnostno-gradbeni svet re-
dno opozarja upravljavca, da mora
imeti za predvidena dela na stav-
bah, ki so kulturni spomeniki, so-
glasje in navodila pristojnega za-
voda za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine oz. mnenje stroke.
Brez tega naj bi del tudi ne začel.
Večkrat tudi počakamo na navodi-
la pristojne spomeniške ustanove.

Za posamezne projekte ponava-
di tudi svetujemo izvajalce, mar-
sikdaj pa se duhovniki oz. upra-
vljavci cerkvenega premoženja že
sami posvetujejo ali poiščejo izva-
jalce. Priznati je treba, da sem in
tja njihova izbira tudi ni bila po-
srečena. Posebnih sankcij za to se-
veda ni. Večinoma pa je delo med
svetom in upravljavci premoženja
usklajeno.

Velik del še vedno financirajo
župljani oz. verniki sami. V za-
dnjih letih so bolj radodarne tudi

nekatere občine, ki ob urejanju in
skrbi za lepoto svojega kraja (kra-
jev) rade priskočijo na pomoč žu-
pnijskim ali krajevnim skupno-
stim pri obnovi svetišča. Vsem
upravljavcem pa svet tudi svetuje,
da se pravočasno prijavijo na vse
javne razpise (predvsem ministr-
stva za kulturo), kjer je mogoče
pridobiti sredstva za financiranje
del.

Žal je zadnja leta tega vse manj.
Razpisni pogoji ministrstva za kul-
turo so tako zahtevni in visoki, da
velik del cerkvenih upravljavcev
ne pridobi potrebnih točk, ki omo-
gočajo državno financiranje. Pri
tem je kar nekaj absurdnih prime-
rov. Pojavlja se npr. vprašanje ob-
davčitve teh sredstev. Za ilustraci-
jo naj navedem »sveži« članek v
Družini št. 36 (4. septembra), stran
21, za župnijo Apače (mariborska
škofija), kjer je za obnovo kamnite
rozete za cerkev v Apačah država
(ministrstvo za kulturo) prispeva-
la 29 odstotkov denarja, a ga je 20
odstotkov v obliki davka takoj tu-
di pobrala.

Pred kratkim sem govoril z re-
stavratorjem zasebnikom o ne-
kem načrtovanem delu v naši nad-
škofiji: država bo sofinancirala ob-
novo nekega baročnega oltarja.
Dala bo 50 odstotkov potrebnih
sredstev, občina okrog 20 odstot-
kov, župnija pa ostalih 30 odstot-
kov. Od te vsote bo država pobrala
20 odstotkov davka, rezbar pa bo
na opravljeno delo plačal še svoj
davek … (torej še kakšnih 20 od-
stotkov), kar pomeni, da ostane od
vsega državnega »daru« le 10 od-
stotkov. Vsekakor nenavadna si-
tuacija, ko gre za obnavljanje kul-
turnih spomenikov državnega po-
mena!

Vse navedeno velja za ljubljan-
sko nadškofijo, za mariborsko in
koprsko škofijo obstajata samo-
stojna sveta, ki imata sicer podo-
ben način dela, a mojega opisa ne
gre poenostavljeno prenašati tudi
nanju, ker imajo nekoliko drugače
strukturirano delovanje, še dodaja
tajnik umetnostno-gradbenega
sveta ljubljanske nadškofije Fran-
ci Petrič.
Milan Vogel

Hrami v številkah
Po podatkih ministrstva za kulturo je v Sloveniji 2900
rimskokatoliških cerkva (v to število niso vključene številne grajske
kapele, ki ponekod služijo tudi za občasna ali redna bogoslužja, in
kapele po domovih za ostarele in v bolnišnicah), sedemnajst
evangeličanskih in dve kalvinistični cerkvi, štiri pravoslavne cerkve
in dve sinagogi. Kultni prostori drugih denominacij nimajo statusa
cerkve, ker jih Svet krščanskih cerkva pojmuje kot sekte in jim ne
priznava statusa »Cerkve«.

Obnova sakralne dediščine na Slovenskem

Država daje, a si tudi vzame nazaj
Večinoma zgledno sodelovanje s stroko – Letos za obnovo sakralne dediščine
štirideset milijonov več kot lani – Umetnostno-gradbeni svet ljubljanske nadškofije

Slovenija ima glede na svojo velikost presenetljivo veliko sakralnih objektov. Koliko cerkva – tudi na zelo odroč-
nih krajih – je bilo zgrajenih na mestu nekdanjega poganskega svetišča, ne bo nikoli razjasnjeno, vsaj za neka-
tere pa je to že dokazano. Številne med njimi so razglašene za kulturne spomenike in v slovenskem zbirnem re-
gistru dediščine zajema sakralna dediščina okrog trideset odstotkov vseh vpisanih kulturnih spomenikov. Nji-
hovo vzdrževanje in obnavljanje je drago in zahtevno delo, ki v večini primerov poteka tudi strokovno neopo-
rečno. Večkrat celo zgledno.

Na daleč vidna – Kalvarija Predenca v Šmarju pri Jelšah je eden po-
membnejših baročnih spomenikov v Sloveniji.
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Tri slovenska gledališča
na 8. sarajevskem Teaterfestu
Sarajevo – Nova gledališka sezona v Sarajevu se bo ob rednih predstavah
začela tudi z 8. Teaterfestom, na katerem bodo dramske skupine in gledali-
šča iz Slovenije, Češke, Hrvaške, Makedonije, Belgije, Srbije in Črne gore ter
Nemčije predstavile svoje eksperimentalne projekte. Teaterfest bo trajal od
17. do 24. septembra, začel pa se bo s predstavo Moment slovenskega gleda-
lišča Cankarjev dom Exodos. V program so uvrstili še dve slovenski dramski
skupini, in sicer gledališče z Vrhnike s predstavo Diareja pod Slovenci in lju-
bljansko gledališče Samosvoj s predstavo Abyss – Brezno. Ogled predstav bo
brezplačen. Z. L.

Takšno in drugačno (S)lepilo
Peter Rak

Slepilo
režija Jan Bilodjerič
Slovenija, 2005, 110 min.

film

A li je entuziazem ter mejna
življenjska izkušnja z
drogami in s tem povezan

avtoterapevtski angažma dovolj,
da se človek loti snemanja filma?
Slepilo režiserja Jana Bilodjeriča
jasno dokazuje, da ne, saj film pač
ne dosega niti osnovnih filmskih
standardov. Scenarij, režija,
igralske kreacije, kadriranje,
montaža, zvok ... ostajajo v
okvirih nepretenciozne amaterske
produkcije in le zahvaljujoč
vztrajnosti in spretnosti avtorja,
ki je uspel zbrati denar za prenos
filma na 35-milimetrski trak, se
sedaj zadeva vrti po slovenskih
kinematografih in ne le po
kakšnih zakajenih dvoranicah
zakotnih alter klubov.

Dosedanjim odmevom v
medijih, ki so se vrteli med

kurtoaznimi zapisi, naivnimi
intervjuji in nekaj uničujočimi
kritikami, pa je vendarle treba še
nekaj dodati. Kriterijev ne glede
na nizki proračun in ekipo
naturščikov sicer ni mogoče
zniževati, saj bi lahko režiser tudi
s skromnimi sredstvi in amatersko
igralsko zasedbo pokazal vsaj
nekaj inventivnosti in avtorskega
presežka, vendar je film
nesmiselno ocenjevati zgolj v
primerjavi s profesionalno
produkcijo. Kar je pravzaprav
razlog za ta zapis, je bila
atmosfera ob premieri filma v
mariborskem Koloseju. Seveda so
se tam zbrali predvsem prijatelji
in znanci filmske ekipe, ki so ob
koncu morali vljudno zaploskati,
vendar je bilo med projekcijo
čutiti tudi presenetljiv odziv
gledalcev, ki so se na specifičen
način identificirali z dogajanjem
na platnu.

Namreč s toposom prizorov,
poznanih ulic, trgov in mestnih
vedut in predvsem z mariborskim

naglasom, skratka z občutkom
»domačnosti« in lokalne duhovne
mentalitete. Mesto ima za razliko
od Ljubljane in nekaterih

obmorskih krajev namreč zelo
borno filmsko zgodovino, saj z
izjemo nekaj solidnih
dokumentarcev ter redkih igranih

filmov, kot sta, denimo, Kavarna
Astoria in lumpenproletarski
Kleščar (posnet v podobnem
zanesenjaško amaterskem slogu
kot Slepilo), tako rekoč ne
premore lastnega filmskega
vizualnega arhiva, kar je za
iskanje in repozicioniranje
kulturnega in duhovnega profila
Maribora velik hendikep. Film
Slepilo glede na pomanjkanje
vsakršne ambicioznosti sicer na
tem področju ne pomeni kakšne
posebne prelomnice, je pa
pomemben dokaz, da mesto še
kako potrebuje refleksijo stanja
tudi na filmskem platnu.

Drugi nivo identifikacije je
seveda zgodba sama. Dialogi so
res trdi, prazni in nedomišljeni
(čeprav pravzaprav dokaj zvesto
odražajo današnji mizerni nivo
komunikacije in retoričnega
repertoarja slovenske in še zlasti
mariborske mladine in to nikakor
ne zgolj tiste, ki se je znašla na
družbeni margini), vendar so
morda prav zaradi tega tudi bolj
učinkoviti. Spretno zastavljena
fabula in perfekcionistična forma
kakšnega blockbusterja, ki nam
predstavlja podobno
narkomansko sceno v berlinskem,
londonskem ali newyorškem
predmestju, pač nikoli ne more

doseči tako visoke stopnje
identifikacije gledalca s to
problematiko in vsaj tukaj je
namen avtorja v določeni meri
dosežen.

S tem se sklada tudi nekoliko
melodramatična izjava
Bilodjeriča, da bo zadovoljen, če
bo s tem filmom rešil eno samo
človeško življenje. V današnjem
blaziranem svetu umetnosti in
filma se takšne domislice sicer
obravnavajo kot deplasirane in
patetične, saj je edino, kar šteje,
estetski nivo, vendar morda le
niso povsem zgrešene. V redu,
seveda bi bilo mogoče projekt
izpeljati na drugačen način,
vendar je prav za svetovno
filmsko in celotno vizualno
umetnost značilno, da se temeljno
sporočilo – še vedno sledeč
maksimi modernizma, da je
oblika obenem tudi vsebina –
večinoma izgubi v
hiperestetizirani zunanji formi ali
pa v nihilističnem eksperimentu.
Pri Slepilu te nevarnosti seveda ni,
zato lahko v slovenskih razmerah
solidno odigra vsaj svojo
didaktično vlogo. Problem je le, da
glede na vse zgoraj naštete
pomanjkljivosti pri blagajnah
kinodvoran verjetno ne bo ravno
predolgih vrst ...

Kako se spomnite začetkov? Ka-
kšno je bilo stanje?

Rekel bi, da skoraj kritično. Naj-
prej sem pregledal strehe na vseh
objektih, ki so bile kot rešeto. Po-
noči sem se zbujal in se znojil od
skrbi, kako bomo to uredili. Takoj
smo začeli delati in počasi uspeli
obnoviti strehe, da objektov ni za-
makalo. Tudi svoje kolege opozar-
jam, da je treba najprej obnoviti
strehe, saj se zaradi zamakanja de-
la ogromna, tudi nepopravljiva
škoda.

Česa ste se lotili najprej?
Najprej naše župnijske cerkve,

takoj zatem pa vznemirljivih Sve-
tih gora, kjer je bilo stanje še slab-
še. Vznemirljivih pravim zato, ker
še danes ne vemo natančno, kdaj
je njihov začetek. Strokovnjaki
domnevajo, da je bilo tam pogan-
sko svetišče. Kmalu po mojem pri-
hodu je prišla arheologinja dr. Pa-
ola Korošec in našla keramiko,
rimske kovance, prstane, uhane,
grobove iz vseh stoletij. Mene je
presenetila njena trditev, da Svete
gore živijo nepretrgoma že vsaj
dva tisoč let. Pravega začetka ne
pozna nihče. Najprej smo začeli
obnavljati božjepotno cerkev Ma-
tere božje, nato pa kapelo za kape-
lo. Cilj je bil obnoviti tako, kot je
bilo novo. Lani smo se lotili še
glavnega oltarja. Ogromno delo.
Človek bi kar zbežal, če ne bi bilo
dobre volje. Sedaj je tudi ta obno-
vljen in je zasijal v vsej svoji lepoti.

Ali je znano, zakaj se za Svete
gore uporablja množinska oblika?

Tudi romarji pogosto sprašuje-
jo, zakaj Svete gore v množini in
zakaj toliko svetišč, vendar tega
pravzaprav ne vemo. Verjetno je
bilo toliko obiskovalcev, da niso

mogli vsi v cerkev in so posamezni
duhovniki imeli maše v kapelah.
Posebej zanimivi sta kapeli sv. Ju-
rija in sv. Martina. Za prvo prof.
Ivan Stopar trdi, da je najstarejša
stavba na Slovenskem, saj jo ume-
tnostni zgodovinarji postavljajo v
9. stoletje. Na njenem pročelju je
tudi znameniti orant ali molilec, o
katerem strokovnjaki še danes ni-
so rekli zadnje besede, ali je vstali
Kristus ali poganski bog sonca. Po-
leg omenjenih sta tam še kapelici
sv. Fabjana in Boštjana ter Lurške
Matere božje.

Kako vam je toliko let uspelo
vzdrževati voljo ljudi za delo? So
sami čutili, da je Svete gore vre-
dno ohraniti, in so le potrebovali
nekoga, da jih je organiziral?

Vse delo je potekalo prostovolj-
no. Organizirali smo se po vaseh.
Silili nismo nikogar. Če pa se je
nekdo odločil pomagati, se je tudi
drugi. Takemu gospodarju, kot ste
vi, radi pomagamo, saj vidimo, da
iz tega nekaj nastane, so mi govori-
li. Sem kar ponosen na Svete gore.
Ljudem sem govoril, da se ne zave-
dajo, kaj pomenijo za našo župnijo
Svete gore. Premalo jih cenimo.
Resda nimajo prav visoke umetni-
ške vrednosti, vendar že zaradi
starosti smo jih dolžni varovati in
ohraniti. Če je dobra volja, ni tako
hudo. Te pa je potrebno veliko.
Kdor pride brez dobre volje, je bo-
lje, da ga ni zraven. Vse je teklo kot
ura in nikoli ni bilo niti najmanjše
nesreče, čeprav je bilo včasih zra-
ven tudi po dvajset, trideset otrok.
Šele ko gledaš nazaj, vidiš, kakšno
veliko delo smo končali.

In kako je bilo s financiranjem?
Kako se je izkazala država, glede

na to, da so Svete gore kulturni
spomenik?

Slabo. Z njenim denarjem smo
položili le keramične ploščice v
stranišču. Za restavriranje glavne-
ga oltarja sv. Fabjana in Boštjana je
zbral tisoč dolarjev rojak v Ameri-
ki, vse drugo pa so financirali žu-
pljani. Na Svete gore so prihajali
tudi gojenci politične šole v Ku-
mrovcu in bili prepričani, da ob-
novo financira država. Pa jim je
cerkovnik pomolil pred nos ploče-
vinasti krožnik, s katerim je med
mašo pobiral denar, in pristavil:
»Ta financira obnovo!« Svete gore
rešuje samo velik obisk. Nihče ne
da veliko, če pa pride veliko ljudi,
se nekaj nabere. Bil sem presene-
čen, da niti enkrat nisem ostal fi-
nančno na cedilu.

Znani ste tudi po tem, da ste ve-
dno tesno sodelovali s stroko, ZV-
KDS.

Svojim kolegom sem vedno za-
trjeval: dragi fantje, pokličite stro-
kovnjake. Nismo vsi strokovnjaki
za vse. Z njimi smo se izredno do-
bro razumeli in nikoli ni bilo naj-
manjšega konflikta. Prof. Stopar je
bil nenehno na voljo, prav tako dr.
Kokalj, ko smo obnavljali notra-
njost, je prišel tudi prof. Stele in
drugi. O vsem smo se pogovorili.
To sodelovanje je bilo res odlično
in sem se jim javno zahvali. Treba
se je le pogovoriti. Če se ne pogo-
varjamo in vztrajamo pri svojem,
je narobe.

Imate občutek, da ste z novim
župnikom dobili pravega nasle-
dnika?

Po naši škofiji so precej časa
iskali in kaže, da so kar dobro iz-
brali. Mislim, da bo šlo, ker je z ve-
seljem sprejel.
Milan Vogel

Pogovor z Martinom Paničem

Volja do dela
je dota mojih staršev
Vedno me je utrjevala misel: če so naši predniki, revni kot so bili,
znali to zgraditi, bomo mi tudi znali ohraniti bodočim rodovom.

Župnik in častni kanonik Martin Panič je bil osemintrideset let dušni pastir in odličen gospodar župnije Sv. Peter
pod Svetimi gorami v Bistrici ob Sotli. V teh letih je eno največjih romarskih središč v Sloveniji, ki ga letno obišče
tudi do petdeset tisoč romarjev, postalo zgled, kako je mogoče poskrbeti za kulturno dediščino. Vsa leta je te-
sno sodeloval z restavratorsko-konservatorsko stroko, za kar mu je letos Slovensko konservatorsko društvo
podelilo Steletovo priznanje. Ob upokojitvi letos poleti se je preselil v rodni Ljutomer, vendar z mislimi in tudi
fizično še vedno odhaja na Svete gore.

Martin Panič – Skoraj štiri desetletja je podaril obnovi romarskih Svetih gor.
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Slepilo – Ali je entuziazem ter mejna življenjska izkušnja z drogami in s
tem povezan avtoterapevtski angažma dovolj, da se človek loti snema-
nja filma?
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