
   
 

 

VABILO 
 

Društvo restavratorjev Slovenije 

 

vabi na posvet  

 

POMEN IN PRIHODNOST SONDAŽNIH RAZISKAV  

PRI OBNOVI KULTURNE DEDIŠČINE 

Posvet bo potekal v torek 21. septembra 2021 

 

 

 

LOKACIJA 

Švicarija, Pod turnom 4, 1000 Ljubljana 

 

PRIJAVE IN KOTIZACIJA 

Udeležba na posvetu:  

za člane društva s plačano letno članarino kotizacija znaša 20,00€,  

za študente in upokojence 15,00 € in za nečlane 30,00 €.  

 

Obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov tajnice društva DRS: info@slodrs.si 

 

Rok prijave je 10. september 2021 oz. do zapolnitve mest (število mest je omejeno).  

 

*Za udeležbo na posvetu je po navodilih NIJZ potrebno izpolnjevati pogoje PCT.  

 

 

Kotizacijo poravnate na: 

 

Društvo restavratorjev Slovenije 
Poljanska cesta 40 
1000 Ljubljana 
številka računa: (IBAN): SI56 0310 0100 0023 152; BIC BANKE: SKBASI2X; KODA: OTHR  

in sklic: 00 21092021  namen plačila: Sondiranje_ priimek_ime 

 
Organizacijski odbor: 
Anka Batič, kons. rest. 
Anja Urbanc, kons. rest. 
Katja Pohl Lužnik, kons. rest. 
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OPIS POSVETA 

 
Postopek predhodnih konservatorskih restavratorskih sondažnih raziskav, postopek sondiranja, pri 

obnovi kulturne dediščine pomaga definirati zgodovinski razvoj objekta, prvotno stanje sestavnih 

delov ter obstoj dediščinskih vrednot. Po izvedenem postopku je jasno določena stopnja ohranjenosti 

in kvalitete posameznih aspektov objekta, kar usmerja potek obnove.  

 

Pri postopku sondiranja prihaja do razhajanj stroke, naročnikov in izvajalcev pri samem namenu, 

poteku in časovnem planiranju postopka. V katerem primeru se izvede sondiranje? V kakšnem 

obsegu? Gre za preliminarno raziskavo ali poglobljeno sondiranje celotne sestave objekta? Kdaj je to 

najbolje storiti? Kaj pričakuje spomeniško varstvena služba od postopka in kaj naročnik? Je 

komunikacija med naročnikom sondiranja in izvajalcem sondiranja vedno jasna? 

Obenem je zapostavljena pomembnost dobre izvedbe sondažnih raziskav. Ni jasno določenih smernic 

in same metodologije dela, ta je pogosto izraz izkušenj izvajalca. Z namenom začetka dialoga o 

tovrstnih temah je bil podan predlog za izvedbo posveta z naslovom Pomen in prihodnost sondažnih 

raziskav pri obnovi kulturne dediščine. 

 

Posvet je zastavljen kot enodnevni diskurz strokovnjakov. Prvi del sestavlja pet predavanj na temo 

teorije postopka sondažnih raziskav in različnih pogledov na pomen in izvajanje postopka: vidik 

spomeniške varstvene službe in njihovih konservatorjev, vidik investitorja, vidik projektanta obnove 

ter vidik izvajalca sondiranja. Drugi del vključuje organizacijo zaprte okrogle mize strokovnega kadra, 

predvsem predstavnikov posameznih območnih enot Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Cilj 

okrogle mize je izmenjava izkušenj in mnenj, novi vpogledi na postopek in dognana razhajanja. 

  

Želja je, da z odprtjem diskurza na temo postopka sondažnih raziskav poudarimo pomembnost in 

prednosti, ki jih dobro izveden postopek prinaša ter zastavimo skupna izhodišča za nadaljnjo prakso. 

 

PROGRAM POSVETA 

8.30 - 9.00 …… Prihod + kava 

9.00 ………..….. Pozdrav predsednice DRS mag. Martina Lesar Kikelj, kons. rest. svet.  

9.10 …………….. Uvodno predavanje Dr. Robert Peskar, konservatorski svetnik, generalni                 

konservator ZVKDS 

 

9.25 - 10.40 ……  1. sklop predavanj (naslovi predavanj bodo poslani naknadno) 

1. predavanje: mag. Tjaša Pristov, višja kons. rest.  

2. predavanje: Ana Marija Kranjc, univ. dipl. inž. arh., višja konservatorka 

3. predavanje: Mateja Kavčič, univ.dipl.inž.arh., kons. rest  svetnica 

 

10.40 – 10.55……..Pavza 

 

11.00 – 11.45……… 2. sklop predavanj: 

4. predavanje: Dr. Aleš Musar 

5. predavanje: Anka Batič, kons. rest, Katja Pohl Lužnik, kons. rest in Anja Urbanc, 

kons. rest. 

 

12.00 -  13.00 …  Odmor  

13.00 - 14.30 …   Zaprta okrogla miza  


