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UVOD 
 
Tematika iz naslova te naloge me je pritegnila zaradi ugotovitev, do katerih sem prišel pri 
obravnavi in iskanju opreme kapele v Polhograjski graščini. Graščina je bila po vojni 
nacionalizirana, lastnica pa pregnana v tujino. Med iskanjem in proučevanjem razpoložljive 
dokumentacije sem prišel do dokaj zanesljivih podatkov o opremi, potencialni lokaciji morebitno 
ohranjenih kosov opreme, nekatere kose pa se je celo našlo.  
  
Obravnavana tematika je morda prav pri raziskovanju premične opreme aktualna za našo državo. 
Slovenija je po drugi svetovni vojni vstopila v proces nacionalizacije v sklopu katere je bilo 
zaplenjenih tudi veliko kulturnih spomenikov (graščine, gradovi, dvorci,…). Lastniki le teh so bili v 
lasti premožnejših ljudi, ki so bili že kot razredni nasprotniki komunistov obsojeni na zaplembo 
premoženja. Nemalo spomenikov je bilo po vojni tako obsojenih na propad, nekatere pa je država 
uporabila za svoje potrebe (zavodi, zapori, domovi za ostarele,…). Premična oprema je bila 
največkrat izgubljena, odnešena ali izropana. Tako je npr. v Sloveniji kljub številnim gradovom le 
nekaj takih, ki imajo ohranjeno premično opremo (Snežnik, Strmol).  
 
Posebno vlogo so pri izginotju premične opreme igrali 'zbirni centri'. V njih se je nabralo tudi del 
opreme nacionaliziranih kulturnih spomenikov. Zbirnih centrov je bilo več, oprema se je včasih 
tudi prenašala iz enega v drugega. Kljub nekaterim evidencam je težko priti do pravih podatkov, 
saj se največkrat ni beležilo izvora opreme, le ta pa je včasih tudi izginila. Taka zbirna centra sta 
bila tudi v Polhograjski graščini in na Blejskem otoku, kjer so se zelo verjetno nahajali tudi 
nekateri predmeti iz kapele.  
 
Pregled obstoječih dokumentov služi tako umetnostnim zgodovinarjem pri raziskovanju 
spomenikov, konservatorjem pri izdelavi konservatorsko restavratorskega programa in tudi 
lastnikom spomenikov pri iskanju originalnih predmetov oz. načrtovanju replik. 
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OSNOVNI PODATKI O POLHOGRAJSKI GRAŠČINI 
 
Polhograjska graščina izhaja iz sredine 14. stoletja1. Večje spremembe je doživela po letu 1511 
(potres) in v 17. stoletju, ko jo je dal Mark Anton Kunstl I. prenoviti. Med drugim je dal postaviti 
tudi s štukaturami bogato okrašeno grajsko kapelo. Po vojni je bila graščina z umetninami vred 
zaplenjena, lastniki pa 18. decembra 1945 pregnani2.  Posestvo se je razdelilo agrarnim 
upravičencem, v graščini pa se naselila partijska šola (1948 – 51), za tem nižja gimnazija in 
osnovna šola (februar 1951 – 69), po odhodu šole pa so se v graščino naselili umetniki, ki so jo 
zelo slabo vzdrževali in je propadala do celovitejše obnove v letih 1990 – 92. V graščini je bil poleg 
naštetega tudi zbirni register, kjer so se po vojni zbirale zaplenjene umetnine. Tako so v graščino 
prihajala in odhajala razna umetniška dela. Pri tem so selili tudi umetnine, ki so prvotno izhajale iz 
graščine. Večino umetnin se je v končni fazi odneslo v Ljubljano (Narodni muzej, Narodna 
Galerija). Trenutno nam ni uspelo dobiti nobene evidence, ki bi razjasnila kam so se umetnine 
selile in katere umetnine, ki so prišle iz graščine, so prvotna oprema graščine. 
 
Pod okriljem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine se je v letih 1990-92 že obnovilo 
štukature grajske kapele, problem pa ostaja oprema, ki je v kapeli ni več. Kapelo se želi povrniti v 
tako stanje, da bi bilo možno v njej opravljati poročne obrede, za kar pa jo bo potrebno opremiti. 
 
 

 
današnje stanje kapele 

                                                 

1 Janja Železnikar, Arheološki vestnik 53, 2002, str. 320 
2 zadnja lastnica je bila Ana Delago, rojena Urbančič 
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RAZPOLOŽLJIVA DOKUMNETACIJA O OPREMI GRAJSKE KAPELE 
 
− Predvojna fotografija notranjosti kapele iz leta 1932. 
 

Fotokopijo fotografije je leta 1991 g. Vital Ašič iz Argentine (vnuk zadnje lastnice Ane Delago) 
poslal ga. Jožici Kavčič, kasneje pa povečavo fotografije še Franciju Lazniku. Na hrbtni strani 
povečave piše: »Originalna fotografija posneta 29 september/1932 (8,50 x 6 cm)« 

 
 

 
 

fotografija kapele 
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− Knjiga Umetnostni spomeniki Slovenije – Vrhnika, Ljubljana, 1929, v kateri Marolt kapelo 
popisuje takole:  
 
»Oltar ima pravokotno menzo z usnjeno rožnato preprogo, na menzi dva angela, okvir za 
mašne tablice, ob straneh dekorativna podstavka s putti. Oltarna slika kot ostali oltar je iz 
druge polovice 17. stoletja, o., pl., 61. cm (okrogla) in predstavlja Marijo in sv. Jožefa. V sredi 
stopata sv. Jožef, velik, močan starec in Marija, majhna deklica. Levo zadaj gozd, desno 
odprta pokrajina z vodo, gozdom in gorovjem. V kapelici visita še sliki M. B. o., pl., 23 krat 31, 
glava v pregibu, iz srede 18. stol. in sv. Alojzija, o., pl., 43 krat 69, iz druge polovice 18. stol.« 

 
− 'Zapisnik inventarja graščine Polhov Gradec št. 1. KLO Polhov Gradec, okraj Ljubljana – okolica 

z dne 8. januarja 1946', shranjen v fondu zaplembnih spisov LJU31 / OLO Ljubljana okolica v 
Zgodovinskem arhivu v Ljubljani. 
 
V zapisniku, narejenem po zaplembi, je zelo podrobno popisan ves inventar v graščini. 
Inventar je popisan po nadstropjih in po prostorih. Tako je posebej popisan tudi inventar v 
kapeli: 
 
»K a p e l a :  1 oltar, 2 klopi, 1 mizna omara, 1 zvonček, 1kovinast vrč, 5 prtov, 2 kovinska 
krožnika, 2 mašna plašča, 1 kompletna mašna obleka, 1 mašna knjiga, 24 svečnikov, 1 luster, 
1 preproga, 1 klečalnik«  
 
Nekaterih predmetov, ki so vidni na predvojni fotografiji ni navedenih, tako, da so bili verjetno 
odneseni še pred popisom. 

 
− Dokumenti, ki jih hrani INDOK center v Ljubljani : 

 
1) Polhov gradec, grajska kapela : sv. Jožef – 17. stol. /o.pl./, Neg.št. 

24152S Foto Komelj 1955 
Gre za fotografijo oltarne slike, ki jo je l. 1955 posnel Komelj. Slika z rezljanim 
okvirjem se trenutno nahaja v Restavratorskem centru v Ljubljani. Slika in okvir sta 
bili nedavno restavrirani. Zaenkrat se še ne ve, kako je slika z okvirjem prišla v 
Restavratorski center. 

 

     
slika sv. Jožef z Jezuščkom 
levo : iz arhiva INDOK centra, Ljubljana, fotografiral Komelj, 1955 
desno : fotografirana v Restavratorskem centru, Ljubljana, fotografiral g. Tine 
Benedik, februar 2003 
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2) Poročilo o službenem potovanju v Polhovgradec 17.8.1951 v katerem sta 

Marjan Zadnikar in Ivan Komelj med drugim zapisala sledeče : 
 

«...Ogled kapele je pokazal, da je arhitektura v zadovoljivem stanju, razen 
bogatega štukaturnega stropa, na katerem na nekih mestih vrhnja plast propada, in 
bo potrebno popravilo. Opremo so bivši uporabniki /partijska šola/ znosili na 
podstrešje in je po izjavi tov. upravnice gimnazije v slabem stanju. Predlagano je 
bilo, da se kapela spet opremi s prvotnim inventarjem.« 

 
 
3) Poročilo, Velepič Ciril, Polhov Gradec 21.XI.1951., v katerem je med drugim 

zapisano sledeče : 
 

«...Grajska kapela je zaprta. V njej je upravnica namestila tkzv. muzejske 
predmete, stvari, ki jih je našla na podstrešju kakor preslice, statve, nekaj izkopanin 
in predmete, ki smo jih našli na podstrešju /jagnje v mandorli, leseno pravokotno 
menzo in usnjeno preprogo s slikanimi rožami./ 
Stropni stukornament, ki ga že Marolt omenja, da  je bil v izredno slabem stanju, 
propada naprej. ...« 

 
 
4) Komelj Ivan / Poročilo o službenem potovanju dne 3.2.1955  v katerem je 

med drugim zapisano sledeče : 
 

»Polhov Gradec. Sliko sv. Jožefa v rezljanem okvirku iz poznega 17. stoletja, rezljan 
okvir v obliki stojala s kanonskimi tablami, prav tako iz 17. stoletja ter kamnito 
nimfo z vodnjaka smo iz restavratorske delavnice vrnili v Polhovgradec. Ob priliki bo 
treba vrniti še dva puta, ki se trenutno nahajata v muzeju na blejskem otoku. Vse 
predmete bo upraviteljica nižje gimnazije razstavila v lokalnem muzejčku, 
pravzaprav v sobi v grajskem poslopju, ki je opremljen s slikami. ...« 

 
 

− Nekateri najdeni predmeti, ki so s pomočjo Maroltovega popisa in fotografij identificirani kot 
oprema kapele (glej tabelo). 

 
 

 
rezljani okenski okvir za nad vrata kapele 
 
 



 stran 7

  

    
glava angela (štukatura)   štukatura nad vrati – med krili manjka angelska glava  
 
 

       
okensko krilo okrasni školjki – manjkata angela na vrhu      okrasna školjka – na vrhu 

manjka angel 
 
 
- Opravil sem ustne in pisne poizvedbe in ponekod dobil koristne informacije: 
 

1) 26.2.2003. G. Franc Bijol, katerega starši so živeli na otoku,  je povedal, da je bil 
do leta 1970 ali 1971 v proštiji zraven cerkve muzej z veliko umetninami. Takrat je 
arhitekt Bitenc proštijo preurejal v gostilno, vse umetnine pa naj bi selili v Narodni 
muzej v Ljubljani. 

 
2) 27.2.2003. Ga. Nika Leben (ZVKDS, OE Kranj). Potrdila je izjavo g. Bijola, da so vse 

predmete iz otoka odnesli v Narodni muzej in da na zavodu hranijo seznam. 
Kasneje mi je posredovala kopijo strani seznama na katerem sta tudi: 
»15285 lesen baročni svečnik putto 
  15286 putto lesen« 
Lahko bi šlo za svečnika iz kapele. 
 

3) Ko sem opravil pisno poizvedovanje o puttu in svečniku v Narodnem muzeju so mi 
odgovorili (10.6.2003), da hranijo seznam predmetov, prepeljanih na Blejski otok z 
dne 11.12.1951. Na seznamu sta tudi omenjena predmeta. Nimajo pa podatka, da 
bi se ta predmeta po preureditvi proštije na Blejskem otoku vrnilo v Narodni muzej. 
Dopuščajo možnost, da se omenjena predmeta nahajata v kaki drugi javni ustanovi 
(Narodna galerija, Mestni muzej Ljubljana,…). 
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4) Bivši predsednik krajevne skupnosti Polhov Gradec je povedal, da je med prenovo 
graščine v letih 1990-94 dobil informacijo, da naj bi se oltarna slika kapele nahajala 
v Restavratorskem centru. Po preverbi se je to izkazalo za resnično. Podatkov o 
tem, kako je slika prišla tja ni. 

 
 
Glede iskanja morebitnih ohranjenih kosov opreme iz Polhograjske graščine še niso bile izčrpane 
vse možnosti. Narodna galerija in Narodni muzej hranita določene eksponate, ki izhajajo iz 
Polhograjske graščine in muzeja na Blejskem otoku, vendar se ne da ugotoviti, katere od umetnin 
izvirajo iz graščine in katere so bile tja le prenesene od drugod. Potreben bi bil podrobnejši 
pregled. 
 
S pomočjo opisov in fotografij se je do sedaj našlo in identificiralo nekaj kosov opreme kapele 
(glej tabelo). Za osnovo je služil Maroltov popis in predvojna fotografija kapele. 
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tabela : popis opreme kapele po trenutno dosegljivih virih 

KOS TRENUTNO NAHAJALIŠČE 

oltarna menza neznano (zgornja lesena ploskev najdena na podstrešju graščine) 
2 angela iz oltanre menze 
(svečnika) 

Narodni muzej Slovenije? 
(v letu 1955 bila v muzeju na Blejskem otoku) 

okvir za mašne tablice iz 
oltarne menze (17. stol.) 

neznano 

slonokoščen križ s 
korpusom iz oltarne menze3 

neznano 

antipendij  - usnjena 
rožnata preproga 

neznano  
 
Ostanki ohranjeni v krajevni muzejski zbirki v pritličju graščine. 

2 dekorativna podstavka 
(školjki) z angeloma 

obe školjki, brez angelov, najdeni na podstrešju graščine 
 
Na zadnji steni kapele sta še kovinska kavlja, na katerih sta školjki 
viseli. 

oltarna slika (Jožef z 
Jezusom) z rezljanim 
okvirjem 

Restavratorski center RS, slika in okvir nedavno restavrirana 
 

dve manjši sliki (pravokotni, 
levo in desno od oltarne)  

neznano  
 
Marolt slik ne omenja, sta pa vidni na predvojni fotografiji. Po 
mnenju dr. Šerbelja gre morda za srce Marijino in srce Jezusovo. 

slika sv. Alojzija (43 x 69 
cm, 2. pol. 18. stol – Marolt) 

neznano 
 
Slika na predvojni fotografiji ni vidna in je verjetno visela na 
stranski steni kapele. 

slika M.B. (23 x 31 cm, 
sredina 18. stol – Marolt) 

neznano 
 
Slika na predvojni fotografiji ni vidna in je verjetno visela na 
stranski steni kapele. 

rezljani okenski okvir in 
okenski krili nad vrati kapele 

najdeno na podstrešju graščine  
 
Okenski krili imata še ohranjeno okovje in cinjeno osnovo v  obliki 
krogov, v katerem je bilo prvotno vstavljeno steklo. Prvotnega 
stekla ni več. Steklo je sedaj vstavljeno ob cinjeni osnovi. 

angelska glava (del stropne 
štukature – nad vrati v 
kapelo) 

najdeno na podstrešju graščine 
 
Nad vratni kapele še vidna krilca, med katerima je bila glava, 
odstranjena ob obnovi 1990 – 92. 

lestenec, večna luč neznano 
 
Na stropu še vidni ostanki vešal. 

klopi, omara neznano 

                                                 

3 Ana Delago je nekaj let po zaplembi graščine in pregonu po spominu popisala opremo graščine in med drugim v kapeli omenja 
'križ iz slonove kosti' 
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OPREMA NA PREDVOJNI FOTOGRAFIJI: 
 

 
detajl predvojne fotografije 
 
− v sredini okrogla oltarna slika 'Sv. Jožef z Jezuščkom' (na Restavratorskem centru v Ljubljani) 
− pred oltarno sliko križ s korpusom in stojalo za mašne tablice (nahajališče neznano) 
− levo in desno od oltarne slike dve manjši sliki – morda srce Jezusovo in Marijino (nahajališče 

neznano) 
− pod slikama dva angela – svečnika (Narodni muzej v Ljubljani?) 
− oltarna menza (del gornje ploskve najden na podstrešju graščine) 
− levo in desno od oltarne menze slabše vidni okrasni školjki z angeloma na vrhu (Polhograjska 

graščina – brez angelov) 
− nad menzo lestenec (nahajališče neznano) 
− za lestencem večna lučka (nahajališče neznano) 
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PREDLOG OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE OPREME 
 
Kapeli bi se ob prenovi poskušalo vrniti videz, kakršnega je imela ob nastanku, v drugi polovici 17. 
stoletja. Tako bi bila po prenovi kapela opremljena z : 
 
− oltarno menzo 
− oltarno sliko 
− angeloma – svečnikoma na oltarni menzi 
− okrasni školjki z angeloma 
− okvir za mašne tablice (če bi se ga našlo) 
− križ s korpusom (če bi se ga našlo) 
 
Kose opreme, ki se jih je našlo oz. se jih še bo, bi se restavriralo, ostala oprema pa bi se 
rekonstruirala v prvotnem slogu. Če se slik, ki sta vidni na predvojni fotografiji vidni levo in desno 
od oltarne ne bi našlo, se ne bi izdelovalo kopij, ker prvotno v kapeli verjetno nista viseli. Prav 
tako se v primeru, če se nebi našlo originalnih slik 'sv. Alojzij' in 'M.B.'  (iz Maroltovega popisa) 
tudi nebi izdelovalo kopij, ker tudi ti dve sliki prvotno nista bili v kapeli in za samo kompozicijo 
oltarnega prostora nista pomembni. O sami obnovi kapele je potrebno pred pričetkom obnove 
pridobiti strokovno mnenje in pogoje ZVKD oz. drugih strokovnjakov.  
  

 
fotomontaža – predvideno stanje (brez slik in križa) 

 
Obnova kapele bi tako okvirno obsegala naslednja dela : 
 
− Restavriranje najdenih ostankov opreme (zaenkrat okrasni školjki, angela – svečnika, okvir in 

okenski krili nad vrati kapele). 
− Obnova angelske glave (štukatura) in namestitev na prvotno mesto nad vrati v kapelo. 
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− V skladu z dogovorom z Ministrstvom za kulturo in Restavratorskim centrom vrnitev oltarne 
slike z rezljanim okvirjem iz RC – ja v kapelo oz. izdelava kopije 

− rekonstruiranje ostalih manjkajočih delov opreme (angela na školjkah) 
− izdelava nove oltarne menze 
− izdelava in vstavljanje novih stekel v okenski krili nad vrati kapele 
 
 
RAZISKAVA IN OBDELAVA MANJKAJOČE OPREME IZ PREDVOJNE FOTOGRAFIJE 
 
Fotokopijo – povečavo fotografije je iz Argentine poslal g. Ašič. Na hrbtni strani piše »Originalna 
fotografija posneta 29/september/1932 (8,50 x 6 cm)«. Zraven je podpis Vital Ašič. Na njej se da 
prepoznati vso opremo, ki jo je popisal Marolt (nekaj let preden je fotografija nastala), razen slik 
sv. Alojzija in M.B. Posamezne kose manjkajoče opreme se je računalniško povečalo in obdelalo, 
da je bolj prepoznavna. 
 

       
levi angel na oltarni mizi                                desni angel na oltarni mizi  
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slika, levo od oltarne (morda srce Jezusovo)    slika, desno od oltarne (morda srce Marijino)  - po 

desnem robu prekrita s svečo, ki jo drži angel na 
oltarni menzi 

 
Sliki poleg oltarne verjetno nista Sv. Alojzij in M.B., ker Marolt navaja, da sta različnih dimenzij (M. 
B. - 23 x 31 cm, sv. Alojzij - 43 x 69 cm), sliki iz fotografije pa sta enakih dimenzij. Prav tako 
lahko ob metrični primerjavi z oltarno sliko, katere dimenzija je znana (61 cm), sklepamo da sta 
sliki na fotografiji merili približno 12 x 18 cm. 
 
Ob računalniški povečavi sta sliki na ekranu bolj prepoznavni. Pri levi je možno, da gre za srce 
Jezusovo. Prepoznavna je moška figura z dolgimi lasmi (Jezus) in srce na prsih. Pri desni sliki je 
povečava manj prepoznavna. Rahlo viden je samo ženski obraz in obris telesa do prsi – oboje v 
spodnji polovici slike. Kaj je na gornji polovici se ne da razbrati. 
 
 
 
v Šentjoštu, oktobra 2007 
 
Vid Klančar  
 
 
 
Priloge: 
- kopije arhivskih dokumentov 
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PRILOGE : 
- zapisnik inventarja graščine v Polhovem Gradcu št. 1 KLO Polhov Gradec, okraj Ljubljana 

okolica (8.1.1946), Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 31, OLO Ljubljana okolica, premoženjske 
zadeve, Imenik 1 – zaplembni spisi 

- komisijski zapisnik – prevzem kult. zgod. predmetov iz zaplenjene imovine Delago v gradu 
Polhov Gradec (11.7.1946) , Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 31, OLO Ljubljana okolica, 
premoženjske zadeve, Imenik 1 – zaplembni spisi  

- kopija strani popisa predmetov, odnešenih z Blejskega otoka v Narodni muzej (kopijo dobil na 
ZVKDS, OE Kranj) 

- zaznamek Partijske šole v graščini glede oskrbovanja kapele, INDOK center,  
- Polhov gradec, grajska kapela : sv. Jožef – 17. stol. /o.pl./, Neg.št. 24152S in 24153S, Foto 

Komelj 1955, Ministrstvo za kulturo, INDOK center,  
- ž.c. Marijinega rojstva, oltarni sliki Marijina pot v tempelj (ng. št. 16103S), sv. Janez in Pavel 

(neg. št. 15547S), Ministrstvo za kulturo, INDOK center  
- Komelj Ivan / Poročilo o službenem potovanju v Polhovgradec, 17.8.1951, Ministrstvo za 

kulturo, INDOK center  
- Poročilo, Velepič Ciril, Polhov Gradec 21.XI.1951, Ministrstvo za kulturo, INDOK center 
- Komelj Ivan / Poročilo o službenem potovanju dne 3.2.1955, Ministrstvo za kulturo, INDOK 

center  
- obvestilo Restavratorskega centra RS glede nahajališča oltarne slike iz kapele, št. 52/03-

slikaJM/Polhog, 13.2.2003 
- Dopis Narodnega muzeja z informacijami glede dela opreme, št. 8/5-2003, 10. junij 2003 
 


