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MACC Project  
Modern Art Conservation Centre 

 
ZNANJE ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE 20. STOL. 

 
Grad Štanjel 

Štanjel 
 

Četrtek, 22. maj 2014 
 
 
V čezmejnem projektu MACC (Modern Art Conservation Centre) združujemo 
interdisciplinarna znanja za potrebe evidentiranja dediščine 20. stoletja, raziskav 
materialov, konstrukcij, geomehanskih raziskav in raziskav s področja gradbene fizike. 
Pri tem sodelujemo s strokovno in laično javnostjo v smislu sodelovanja na lokalni in 
mednarodni ravni, kakor tudi z industrijskimi partnerji, z namenom, da se rezultati 
raziskav prenesejo v vsakdanjo konservatorsko prakso in v načrte za ustvarjanje novih 
delovnih mest tudi v okviru novih projektov. Pri tem je na področju celostnih raziskav 
objektov arhitekturne dediščine 20. stol. ZAG ključni projektni partner, ki svoje znanje 
nadgrajuje z zunanjimi sodelavci s področja arhitekture, umetnostne zgodovine, 
oblikovanja, industrije gradbenih proizvodov, upravljanja in načrtovanja prostora ter 
razvojnih politik. 
 
09:00 Registracija 

09:15 Tatjana Rener (MGRT, sekretarka), Mateja Golež (ZAG):  
Pozdravni nagovor in predstavitev projekta MACC 

09:30 Prof. dr. Miha Tomaževič: 
So stavbe arhitekturne dediščine lahko tudi potresno odporne? 

09:50 Janko Rožič: 
Arhitektura 20. stol. in celostna prenova 

10:10 Aleksander Ostan: 
Od Prisanka do Kanina (spozaba sredi Alp) 

10:30 Dr. Nika Leben: 
Arhitektura 20. stol. v Kranju  

10:50 – 11:10 Odmor 
11:10 Ernesta Drole: 

Betonska plastika in grobna znamenja ter njihovo vzdrževanje na 
pokopališčih prve svetovne vojne  

11:30 Dr. Aljoša Šajna: 
Beton včeraj, danes, jutri 
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11:50 Dr. Željko Pogačnik: 
Zagotavljanje mineralnih virov za oskrbo materialov v gradbeništvu  

12:10 Mag. Mateja Golež: 
Recikliranje historičnega betona in razvoj novih proizvodov 

12:30 Tatjana Rener (MGRT sekretarka): 
Priložnosti za nova partnerstva  

12:50 Pogovor 
13:10 – 14:00 Kosilo 
14:00 Prof. dr. Aleš Vodopivec: 

Moderna arhitektura s poudarkom na betonu in konstrukciji 
14:20 Dr. Tina Potočnik: 

Dediščina in modernizem. Arhitektura Svetozarja Križaja z 
inkorporacijo historičnih struktur in tradicije vipavske gradnje 

14:40 Doc. Uroš Lobnik: 
Razmislek o prostorih modernizma 

15:00 Doc. Uroš Lobnik, doc. dr. Peter Šenk: 
Urbana regeneracija nekdanjih vojašnic v Postojni 

15:30 Nataša Kolenc: 
Ogled Fabianijeve dediščine v Štanjelu 

17:00 Zaključek srečanja  
 

Maks Fabiani, arhitekt konservator z začetka 20. stoletja 

 

Vabimo vas na vodeni ogled Fabianijeve dediščine v Štanjelu, s poudarkom na posegih, s 
katerimi je arhitekt, kot eden od prvih v Evropi, zavestno ohranjal lokalno arhitekturno 
dediščino in jo hkrati nadgrajeval tako, da se je ohranila in služila sodobnim potrebam 
tako rekoč še naslednjih 100 let. Predstavili bomo zgodbo o Fabianijevi prenovi 
štanjelskega gradu, »Kraške hiše«, vile Ferrari z vrtom in drugih delih, ki predstavljajo 
bistveno sestavino kulturne dediščine in tudi razvojnega potenciala Štanjela, kakršnega 
poznamo danes. Po Fabianijevi dediščini v Štanjelu bo vodila Nataša Kolenc, u.d.i.a., 
predsednica Ustanove Maks Fabiani. 
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Slika: "Panorama Štanjela s Fabianijevo vilo Ferrari in vrtom, okoli 1930." Vir: Ustanova 
Maks Fabiani 

Dodatne informacije: 
 
Za vsebinska vprašanja: 
 
Mateja Golež, mateja.golez@zag.si 
Zavod za gradbeništvo Slovenije 
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 289 43 40, 
GSM: 051 690 474 
   
 
Za tehnične in logistične informacije: 
 
Helena Cvenkel, helena.cvenkel@bsc-kranj.si 
BSC Kranj 
GSM: 031 302 382 
 
Ema Kemperle, ema.kemperle@zag.si 
Zavod za gradbeništvo Slovenije 
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana 
GSM:051 671 114  
 
 
Organizatorji si pridržujemo pravico do vnosa sprememb v programu. 
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