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di številnih pozitivnih odzivov in pobud je 
že v pripravi in bo izšel še letos.

Marca je izšla zloženka z zemljevidoma 
Jernejeve poti in Slovenske Bistrice. Pu-
blikacija je rezultat projekta Umetnost 
za turizem. Umetnostnozgodovinske 
vsebine kot podlaga razvoju trajnostne-
ga turizma Vzhodne Slovenije. Poleg 
vas, za publikacijo ste napisali besedila, 
je avtor idejne zasnove Milan Sajko iz 
turistične agencije Sajko. Kako je prišlo 
do vajinega sodelovanja?
Tako je. Publikacijo sva idejno zasnovala 
z Milanom Sajkom, direktorjem turistič-
ne agencije Sajko turizem, d. o. o. Namen 
razpisa je bil vzpostaviti povezavo oziro-
ma zagotoviti večjo povezanost med razi-
skovalnim in podjetniškim okoljem oziro-
ma med raziskovalnimi organizacijami in 
gospodarstvom. Pred prijavo sem se torej 
kot raziskovalka, ki zdaj predstavljam ta 
most, obrnila na Milana in mu predstavila 
idejo, na kakšen način in zakaj bi se sploh 
povezali. Pripravljen je bil sprejeti ta izziv 
in tako smo začeli pisati skupno zgodbo, 
ki malo odstopa od mojega dotedanjega 
dela, hkrati pa je tudi malenkost drugačna 

Na spletni strani projekta Umetnost za 
turizem (www.umetnost-za-turizem.
si) je od kulturnega praznika na ogled 
dokumentarno-fotografska razstava z 
naslovom Preobrazbe mesta. Sloven-
ska Bistrica med 18. stoletjem in letom 
2020 – njeni ljudje in podobe trgov, ulic 
in stavb. Avtor fotografij je Sašo Jug, vi 
pa ste avtorica razstave in besedil. Kako 
se je porodila ideja za to razstavo, ki je 
rezultat obsežnega in temeljitega ar-
hivskega dela, terenskega dela, študija 
literature in pogovorov s prebivalci? 
Zakaj je zanimiva tako za strokovno kot 
laično javnost? 
Fotografska razstava na temo kulturne 
dediščine je bila načrtovana že v prijavni 
vlogi, s katero sem leta 2018 kandidirala 
na razpisu za triletni projekt, ki se je nato 
začel aprila 2019. Vendar sem imela tak-
rat v mislih nekoliko drugačno razstavo. 
Prva ideja je bila, da predstavim propa-
dajočo oziroma tako ali drugače uničeno 
in degradirano dediščino. Nato pa se je v 
času prve karantene lani spomladi, ko je 
Sašo Jug na svojem Facebookovem profilu 
objavil prvo primerjalno fotografijo z mo-
tivom Slovenske Bistrice, porodila   o zara-

od glavne dejavnosti turistične agencije, 
sicer usmerjene v »outgoing«. Rezultat 
projekta bodo med drugim tudi štirje 
novi turistični produkti, ki bodo temelji-
li na umetnostni dediščini, ki jo temeljito 
proučujem, in na sinergiji naravne in kul-
turne dediščine, vključevali pa bodo tudi 
druge potenciale. Pri pripravi teh produk-
tov z Milanom zelo dobro sodelujeva in 
se dopolnjujeva, saj ima vsak določena 
specifična znanja ter izkušnje na različnih 
področjih. Prvi od teh štirih nastalih ozi-
roma nastajajočih produktov je ravno Jer-
nejeva pot, ki smo jo začeli snovati pozno 
spomladi leta 2019 in je od marca letos 
nadgrajena še s pričujočo publikacijo.

Publikacija, ki je brezplačna, ima na eni 
strani zemljevid mestnega jedra in foto-
grafije ter opise največjih znamenitosti 
v mestu, na drugi strani pa je zemljevid 
Jernejeve poti, ki ga ob straneh sprem-
ljajo fotografije in opisi spomenikov na 
tej 12-kilometrski poti. Zanimivo je, da 
pot vodi mimo petih cerkva v župniji 
Slovenska Bistrica. 
Obstoječa Jernejeva pot je nadgradnja 
romarske poti sv. Jerneja, ki so si jo leta 
2017 zamislili na ravni župnije Slovenska 
Bistrica. Takrat so organizirali tudi prvi 
pohod po romarski poti. Leta 2019 smo se 
tako povezali z župnijo. Porodila se je ide-
ja, da pot oplemenitimo. Tako smo vseh 
pet cerkva, župnijsko cerkev sv. Jerneja, 
po katerem je imenovana, in štiri podru-
žnične cerkve, opremili z informativnimi 
tablami. Avgusta 2019 je bil organiziran 
prvi pohod po tako nadgrajeni poti, ki pa 
takrat še ni bila označena. Osnovni na-
men je bil, da se bodo lahko ljudje, bodisi 
Slovenci bodisi tujci, ki se bodo pri kateri 
od cerkva ustavili, seznanili z osnovnimi 
podatki o zgodovini in umetnostni po-
dobi objekta ter vsaj virtualno pokukali v 
cerkev, saj so tako na tablah kot tudi na 
spletni strani, kamor vodijo QR-kode, ob-
javljene fotografije notranjščin.
Ko smo dokončno določili traso in pot 
lani opremili še z markacijami, pa smo 
začeli aktivno načrtovati tudi publikacijo. 
Ker pot ne vodi le mimo petih cerkva (sv. 
Jernej, sv. Jožef in sv. Marija v Slovenski 
Bistrici, sv. Marjeta na Ritoznoju in sv. 
Rok v Kovači vasi), ampak so na tej poti 
tudi druge profane in sakralne stavbe, 
naravna dediščina idr., smo na zemlje-
vida vrisali še najpomembnejšo grajeno 
dediščino oziroma največje znamenitosti 
v mestnem jedru in na celotni poti. Avto-
rica večine fotografij je Bistričanka Ama-
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deja Mlakar, publikacijo pa je oblikoval 
Klemen Sajko.

Jernejeva pot je od leta 2019 nadgraje-
na z informativnimi tablami pri vsaki 
cerkvi, lani ste jo opremili tudi z rume-
no-belimi markacijami. Tako lahko tis-
ti, ki to želijo, pot prehodijo tudi sami, 
prav tako pa je na voljo celodnevni or-
ganizirani izlet.
Kot že izpostavljeno, smo leta 2019 pos-
tavili informativne table. Vsi sakral-
ni objekti so bili v ta namen na novo 
umetnostnozgodovinsko proučeni. Bese-
dila, ki so na tablah v slovenskem jeziku, 
so s QR-kodo dostopna še v angleščini in 
nemščini. Lani spomladi smo pot najprej 
trasirali in nato markirali. Velika zahvala 
za to gre markacistu pri Planinski zvezi 
Slovenije Marjanu Mallyju, ki je vodil tra-
siranje, in Milanu Borku, ki je bil idejni 
pobudnik poti in si je traso zamislil. Pot 
je zdaj opremljena z rumeno-belimi mar-
kacijami, ki se uporabljajo za namenske 
poti (romarske poti, učne poti, kulturne 
poti idr.), letos pa bomo tem markacijam 
dodali še znak Jernejeve poti, ki je bil ob-
likovan lani decembra in je natisnjen tudi 
na naslovni strani publikacije. Gre za atri-
buta sv. Jerneja, nož in knjigo na temno 
rdečem ščitku, ki simbolizira kri oziroma 
njegovo mučeništvo.

Zaposleni ste na Umetnostnozgodo-
vinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC 
SAZU. Zato sodelujete s številnimi in-
stitucijami, društvi in posamezniki. Pri 
raziskovalnem delu veliko sodelujete z 
Nadškofijskim arhivom Maribor, Pokra-
jinskim arhivom Maribor, Umetnostno 
galerijo Maribor, s številnimi župnijami 
in župniki. Pravite, da se pri raziskova-
nju ne omejujete in ne delate selekcij. 
Obseg vaših interesov in objav je zares 
zelo širok. Kaj pa vam je najbolj blizu?
Po diplomi na Oddelku za likovno umet-
nost Pedagoške fakultete Univerze v Ma-
riboru, kjer sem leta 2010 diplomirala z 
delom Topografski popis cerkva v župniji 
Slovenska Bistrica, sem se leta 2011 kot 
mlada raziskovalka zaposlila na Umetno-
stnozgodovinskem inštitutu in se vpisala 
na doktorski študij Primerjalni študij idej 
in kultur. Sprva sem se eno leto posve-
čala srednjeveški umetnosti, predvsem 
viteškim redovom in z njimi povezano 
ikonografijo, nato pa sem se preusmeri-
la v raziskovanje profane ikonografije in 
umetnosti 20. stoletja. Tako sem leta 2018 
zagovarjala disertacijo Antična mitologija 
v likovni umetnosti 20. in 21. stoletja na 

Slovenskem, kar je v popolnem nasprotju 
z obema predhodnima temama. Morda se 
bo slišalo nekoliko nenavadno, ampak pri 
raziskovanju vedno sledim sebi, svojim 
notranjim vzgibom in se ne obremenju-
jem s tem, da mi določena tema morda 
ni najbolj domača. Pravzaprav je to celo 
dar, kajti tako imam priložnost, da se stal-
no učim in nadgrajujem svoja znanja ter 
si širim obzorja. Znanja in umetnosti ni 
zame nikoli preveč. Torej, kot sem rek-
la, se ne omejujem in ne delam selekcij. 
Posvetim se tistemu, kar mi pride na pot, 
tistemu, za kar menim, da je vredno raz-
iskati. Ker sem veliko časa na terenu, kjer 
sem v stiku tako z umetnostno dediščino 
kot z ljudmi, se vedno najde nekaj novega. 
Zato je diapazon mojih interesov in objav 
zelo širok – od srednjeveške arhitekture 
prek baročnega kiparstva, slikarstva 19. 
stoletja in kiparstva, slikarstva in arhi-
tekture 20. stoletja do profane in sakralne 
ikonografije. V zadnjem obdobju sem se 
veliko ukvarjala z arhitekturo (sovpada 
tudi z razstavo Preobrazbe mesta in pro-
jektom), od diplomskega dela naprej pa 
sem vseskozi gojila posebno zanimanje 
za baročno kiparstvo, ki ostaja v središču 
mojih interesov in raziskav. Raziskovalno 
delo poteka ne le na terenu, ampak tudi 
v številnih institucijah, zlasti v arhivih in 
galerijah ter muzejih, zato je sodelovanje s 
temi institucijami oziroma s posamezniki, 
ki so tam zaposleni, neka logična posle-
dica. Od nekdaj sem zagovornik sodelo-
vanja, saj je dejstvo, da dva ali trije skupaj 
zmorejo bistveno več kot en sam. 

Ponosni ste tudi na članek o kiparju, 
pozlatarju in restavratorju Ivanu Soj-
ču, ki je prvi temeljit prikaz in analiza 
njegovega opusa. Katera dela je kipar 
zapustil na območju nekdanje skupne 
občine Slovenska Bistrica? 
Na ta članek sem res ponosna. K prou-
čevanju njegovega opusa me je spodbu-
dilo povabilo Zgodovinskega društva dr. 
Jožeta Koropca za izvedbo predavanja 
na temo dediščine v Slovenski Bistri-
ci in okolici. Na predavanju z naslovom 
Umetnostni spomeniki v Slovenski Bistri-
ci. Izbrani primeri in novejša dognanja, 
ki sem ga izvedla konec novembra 2019, 
sem velik del posvetila Sojču in njegovim 
kiparskim delom na širšem slovenjebistri-
škem območju. Raziskave pa sem razširila 
tudi izven tega območja. V nekaj mese-
cih sem njegov dotlej 40 enot obsegajoč 
seznam kiparskih del dopolnila z več kot 
160 novimi. Z dopolnjevanjem kataloga 
pa sem nadaljevala in še nadaljujem tudi 

po oddaji in objavi članka v reviji Acta 
historiae artis Slovenica (dostopen je 
tudi na spletni strani projekta Umetnost 
za turizem), tako da bo članku najverje-
tneje sledila obširnejša monografija. Na 
območju Slovenske Bistrice je njegovo 
najkakovostnejše delo veliki oltar v cerkvi 
sv. Marjete na Keblju, za katero je naredil 
tudi spovednico in leseni nastavek krstil-
nika, najbolj znano pa zagotovo betonski 
kip Antona Martina Slomška z Blažetom 
in Nežico, ki je bil sprva nameščen na pro-
čelju Slomškovega doma, zdaj pa je pos-
tavljen pred cerkvijo sv. Jerneja. Ob teh so 
na tem območju njegovi še kip sv. Jurija v 
vogalni niši Juhartovega dvorca na Mari-
borski cesti v Slovenski Bistrici, kip sv. Iz-
idorja v cerkvi sv. Mihaela na Črešnjevcu, 
kipa Srca Jezusovega in Srca Marijinega v 
cerkvi sv. Filipa in Jakoba v Laporju, ta-
bernakelj v kapeli Presvetega Srca Jezuso-
vega v Žabljeku in oltar v kapeli oziroma 
podružnični cerkvi sv. Roka v Kovači vasi.

Pred kratkim ste v okviru projekta 
Umetnost za turizem v Slovenski Bistri-
ci gostili tudi kolege iz Maribora. Člane 
projekta Industriopolis – mesto indu-
strijskega DNK ste popeljali po slove-
njebistriškem mestnem jedru. Ob tem 
ugotavljate, da je vključitev obrti in in-
dustrije v turistično ponudbo mesta še 
neizkoriščen potencial. Kaj bi torej lah-
ko storili na tem področju?
Marca so v Slovensko Bistrico prišli čla-
ni projekta Industriopolis, ki se ukvarjajo 
z industrijsko dediščino Maribora. Po-
peljala sem jih po mestnem jedru in jim 
predstavila svoje delo. Na dopoldanskem 
sprehodu so spoznali zgodovino mesta, si 
ogledali najpomembnejše spomenike kul-
turne dediščine – vključno z ž. c. sv. Jer-
neja, p. c. sv. Marije in bistriškim gradom 
kot najreprezentativnejšo arhitekturo v 
mestu – in prisluhnili zgodbam o plemi-
ških družinah, obrtnikih, industrialcih 
idr. V okviru vodenega ogleda je potekala 
izmenjava izkušenj, znanj in idej na po-
dročju turizma – s poudarkom na obliko-
vanju bogatih, raznolikih in inovativnih 
turističnih produktov, na raziskavah, cilj-
nih skupinah in promociji produktov.
Čeprav se na prvi pogled zdi, da sta obr-
tno-industrijska dediščina, s katero se 
ukvarjajo kolegi iz Maribora, in kulturna 
dediščina na Slovenjebistriškem, na kate-
ri temelji projekt Umetnost za turizem, 
daleč vsaksebi, pa se je na strokovni eks-
kurziji pokazalo, da je precej stičnih točk. 
Tudi v Slovenski Bistrici sta imeli obrt in 
industrija skozi zgodovino pomembno 
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vlogo, v zadnjih desetletjih pa je mesto 
znano industrijsko središče. 
Vključitev obrti in industrije v turistično 
ponudbo mesta je res še neizkoriščen po-
tencial in ravno člani projekta Industrio-
polis so pritisnili na tisti »gumb«, da sem 
začela razmišljati tudi v tej smeri. Tovarni 
Impol in Gea imata izjemno zgodovino in 
dolgo tradicijo. Marsikdo o teh podjetjih 
ne ve veliko, čeprav imata vidno vlogo v 
kontekstu identitete mesta. Prepričana 
sem, da bi lahko v prihodnosti našli na-
čin, kako industrijo vključiti v turistično 
ponudbo in kako jo prezentirati, da bi bila 
zanimiva za obiskovalce od blizu in daleč 
ter da obenem ne bi bil moten proces dela. 
Verjamem, da bi lahko v zvezi s tem, ko bi 
s podjetji vzpostavili dialog, kmalu našli 
ugodno rešitev. 
Na omenjeni strokovni ekskurziji so se 
odprle tudi možnosti povezovanja obeh 
mest (Maribora in Slovenske Bistrice) in 
prihodnjega tesnejšega sodelovanja med 
raziskovalci oziroma sodelavci, ki deluje-
mo v okviru obeh omenjenih projektov.

Kje pa so še po vašem mnenju ostale 
možnosti nadaljnjega razvoja turizma 
na slovenjebistriškem območju? 

Možnosti za razvoj turizma še zdaleč niso 
izčrpane. Zlasti v naslednjih letih, ko bomo 
Slovenci verjetno malo manj potovali v tu-
jino, imamo priložnost ponujati in tržiti 
potenciale, ki jih ima to območje. Zdaj se 
lahko osredotočimo na vse tisto, kar smo 
doslej na račun bolj znanih in obiskanih 
turističnih središč zanemarjali. Osebno 
menim, da je turizem (z izjemo Pohorja) 
na tem območju še precej v povojih in 
da Slovenska Bistrica, vključno z drugi-
mi okoliškimi kraji, kot so tudi Poljčane, 
Makole, Oplotnica in drugi, še ni bila pre-
poznana kot posebej atraktivno mesto. V 
prvi vrsti bi bilo torej območje smiselno 
promovirati kot turistično zanimivo in iz-
postaviti posebnosti in kvalitete, ki jih ne 
manjka. Ob izjemnih stavbah imamo na 
tem območju čudovite naravne spomeni-
ke, parke, vrtove, z območjem so povezane 
številne zgodbe in legende, plemiške dru-
žine. Tukaj je še mogoče videti stare šege in 
navade, kako so včasih na roko kosili, lič-
kali koruzo, žgali apno, pustovali in drugo. 
Na tem območju je moč pokukati v čas, ko 
so na potokih delovali mlini in kovačije, in 
še mnogo drugega. Nedvomno pa se je tre-
ba za uspešen preboj povezovati. Povezati 
bi se morali različni lokalni deležniki, ki so 

pripravljeni slediti skupnemu cilju.

Že desetletje sodelujete pri projektu 
Dnevi evropske kulturne dediščine, 
svoja spoznanja in zanimivosti redno 
objavljate tudi v Bistriških novicah. Za-
kaj je po vašem mnenju pomembno, da 
lokalni prebivalci poznajo zgodovino in 
dediščino okolja, v katerem živijo?
Domačini so najboljši promotorji svoje-
ga okolja in imajo največ možnosti biti 
varuhi dediščine v tem okolju. Osnovni 
pogoj za to pa je, da ga razmeroma dobro 
poznajo. Zato že od leta 2010 sodelujem 
pri Dnevih evropske kulturne dediščine, 
ki potekajo v organizaciji Zavoda za kul-
turno dediščino. V tednu, namenjenem 
dediščini, se zberemo prostovoljci, ki jo 
približujemo ljudem. Osebno menim, da 
lahko z ozaveščanjem storimo več ko-
rakov v pravo smer in pripomoremo k 
ustreznemu vrednotenju in ohranjanju 
dediščine za naslednje generacije. V ča-
sopisu Bistriške novice redno objavljam 
članke ravno z namenom ozaveščanja in 
približevanja dediščine tega območja lo-
kalnim prebivalcem.

Tomaž Ajd 


