
Sreda, 20. decembra 2017, ob 

11. uri v Narodnem muzeju 

Slovenije, vabimo vas

na NOVINARSKO 

KONFERENCO in DAN 

ODPRTIH VITRIN

pred odprtjem novega dela 

stalne razstave.

Na novinarski konferenci bodo 

sodelovali:

• mag. Barbara Ravnik, 

direktorica Narodnega muzeja 

Slovenije,

• mag. Gorazd Lemajič, 

vodja razstavnega projekta in 

oblikovalec razstave,

• dr. Boštjan Laharnar, 

soavtor razstave in kataloga, 

• dr. Peter Turk, 

soavtor razstave in kataloga.

Vir

http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2725:novinarska-konferenca-in-dan-odprtih-vitrin-pred-odprtjem-razstave-eleznodobne-zgodbe-s-stiia-svetov&catid=51:dogodki&Itemid=291&lang=sl


Naslov govori da bodo o kulturi na naših tleh 

govorili na način bajeslovja. 

Ob razstavi je bil izdan obsežen katalog,  

velikosti malo večji kot A 4.  Obsega cca 230 

strani in je bogato opremljen tako s slikami kot 

z viri in referencami. Tiskan je s proračunskimi 

sredstvi v nakladi 500 izvodov. V elektronski 

obliki ga seveda ne najdemo. Informacije bi 

namreč postale dostopne, pa tudi stroški 

izdaje kataloga bi se prepolovili. To pa pri nas 

ni v navadi. 

Vaški situli so v Narodnem muzeju, ki jo hrani 

namenili kar posebno sobo/ prostor z NOVO 

STROKOVNO RISBO. 

Izdan je nov katalog na temo 

ŽELEZNODOBNE ZGODBE
S STIČIŠČA SVETOV. 

Posledica popravljenih številnih napak bodo popravila nekaterih hotelskih ipd fasad, 

zamenjava diplomatskih… daril na katerih so zaradi napačne strokovne risbe številne 

napake. Kaj bo s risbo na Osebni izkaznici in Potnem listu pa bomo še videli.   



DARILA, UČBENIKI, DIPLOMSKE NALOGE, DIZERTACIJE, 
KI OBRAVNAVAJO VAŠKO SITULO,  

LAHKO V VEČJEM DELU ROMAJO V KOŠ ZA SMETI

Vladislav Stres

Z novo strokovno risbo postajajo vsaj deloma neveljavne dosedanje referenčne raziskave npr. dr. Wolfgang Lücke –Otto 
Hermann Frey Die situla Providence, Univerza v Michiganu, Berlin 1962, Vir ,  ki je identična risbi dr. France Stareta, Arh.  

katalog 1954, Prazgodovinske Vače, Vir
Šolski pripomoček, izdajatelja Slovenska učila. Risba na kartonu preko katerega učenci osnovnih šol… izdelujejo situl je še 

vedno polna napak; Vir.

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto-Herman_Frey
http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/situla_vrc_vace/vaska_situla_vrc_franc_stare_arheoloski_katalogi_s_strok_risbo_1955.pdf
http://stres.a.gape.org/vs/predavanja/vaska_situla_napake_risbe.pdf


V sredo, 20. decembra 2017, ob 11. uri,  dan pred odprtjem stalne razstave si bodo novinarji 

v Narodnem muzeju, kot posebni gostje, lahko ogledali razstavo. Videli bodo (razvidno tudi iz 

kataloga) samo repliko Vaške situle, ki je še bistveno bolj temna od originala, tudi zaradi 

osvetlitve bo slikovna pisava povsem nerazpoznavna. Dobro pa bodo videli stensko 

upodobitev strokovne risbe, ki je ne bodo mogli primerjati z ničemer. Originalni vrč naj bi bil 

na lokaciji NMS na Metelkovi. Že od januarja 2017 javnosti ni dostopen. Tudi fotografske 

povečave SEVEDA NISO dostopne ne v KATALOGU ne v razstavnih prostorih. 
Tako bodo poklicani zopet lahko pripovedovali kar se jim bo zahotelo.



ORIGINALEN VRČ VAČe

Situla iz Vač, Slovenija, najdena in izkopana 11.8.1882, člani rodbine najditelja 
zatrjujejo, da je bila izkopana že 1978. Višina 23,8 cm, največja širina 23,3 cm, Vir

RAZSTAVLJENA KOPIJA VRČa VAČe

Original je umaknjen že od januarja 2017, zato je spodnji podatek, da je umaknjen 9.11.2017 ZAVAJAJOČ.

Na kopiji je bistveno slabša vidljivost slikovne pisave  - oz. prizorov, kot je na originalu.  

Tudi osvetljevanje z reflektorskimi snopi je za ogledovanje in vzdrževanje vrča povsem neprimerno. 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-X4T52CWP


Slika iz referenčne strokovne knjige o situlski 
umetnosti: Wolfgang Lücke –Otto Herman Frey   

Die situla Providence, Vir. Ta risba je (razen ozadja) 
povsem identična strokovni risbi dr. Franca Stareta 

iz leta 1955, Vir. Zgornjo uporablja tudi NMS Vir

Pri pregledu dosedanje strokovne risbe Vaške 

situle iz leta 1954/55 sem našel več kot 20 napak.  

Viri gradiva in druge analize:

Ali je Situla VEDRICA, VEDRO ALI VRČ? pdf

- UMETNOST SITUT (Jože Kastelic, Guido A. Mansuelli, 

Karl Kromer) pdf

- Spletna stran Narodnega muzeja Slovenije posvečena 

Vrču /situli Vače za katero vsebinsko skrbi Peter Turk, Kustos 

za prazgodovino Narodnega muzeja Slovenije, je dostopna tu -

www

Iskanje po skeniranem arhivu Narodnega muzeja 

Slovenije: http://nmslike.nms.si/nmslike/NMslike.asp

OPIS NAČINA VIZUALIZACIJSKEGA RAZISKOVANJA

Avtor informacij @ Vladislav Stres

NEZAŽELENOST Keltske ipd nerimske

kulture je razvidna že iz samih vabil na te 

razstave. KELT „primitivus“… 

Postavitelj razstave Boštjan Laharnar.

https://www.amazon.de/Die-Situla-Providence-Rhode-Island/dp/B0000BL31Z
http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/situla_vrc_vace/vaska_situla_vrc_franc_stare_arheoloski_katalogi_s_strok_risbo_1955.pdf
http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:neandertaleva-pial-pial-iz-divjih-bab&catid=18:znameniti-predmeti&Itemid=33&lang=sl
file:///J:/spletna_stres/vs/vizualizacija_um/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/situla_vrc_vace/situla_ali_vrc_vedro_vedrica_kotel.pdf
file:///J:/spletna_stres/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/viri/umetnost_situl_1965_joze_kastelic_teksti.pdf
http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:neandertaleva-pial-pial-iz-divjih-bab&catid=18:znameniti-predmeti&Itemid=33&lang=sl
http://nmslike.nms.si/nmslike/NMslike.asp
file:///J:/spletna_stres/vs/vizualizacija_um/vizualizacija_um/Nacin_raziskovanja_vizualizacija_umetnosti_vlado_stres.pdf


NOVA STROKOVNA RISBA plašča Vaške situle je objavljena v katalogu: 

Železnodobne zgodbe s stičišča svetov, kot 110 slika. Popravki odstopanja od stare 

risbe v katalogu niso posebej obravnavani in označeni. 

Po opozorilu na napake januarja 2016 so v marcu 2016 v NMS pisno zatrdili, da bodo 

napake popravili. Šele slabi dve leti po opozorilu so obljubo izpolnili. 

V teh dveh letih je diplomiralo veliko novih Zgodovinarjev umetnosti, arheologov… 
z znanji napačne strokovne risbe. 

NOVA STOKOVNA RISBA plašča Vaške situle. Like sem 
zaradi boljše vidljivosti poudaril s pomočjo senčenja.  



Peter Turk: „Situla z Vač pri Litiji ima po kakovosti izdelave in odlični ohranjenosti na celotnem območju razširjenosti situlske umetnosti posebno mesto. Posoda je 
okrašena s tremi frizi, zapolnjenimi s podobami ljudi in živali.
Na zgornjem je prikazan sprevod konjenikov in mož na vozovih, ki imajo različne družbene položaje, kot lahko sklepamo po oblačilih in pokrivalih. Za 
dostojanstveniki visokega ranga, konjeniki in možem na vozu sedi na drugem vozu vrhovni poglavar, edini s trikotnim, t. i. "frigijskim pokrivalom. Na osrednjem 
frizu, ki ga beremo od leve proti desni, je isti mož prikazan z dvoglavim žezlom, simbolom vladarske oblasti, med ustoličenjem oz. na prestolu. Po položaju mu je 
najbližji mož s podobnim pokrivalom, sovladar, najverjetneje naslednik, ki prav tako sedi na prestolu, odet v okrašeno oblačilo. Oba sta upodobljena pri obrednem 
pitju in opazovanju dvoboja z ročkami. Zaključek drugega friza upodablja le še vladarjevega naslednika, za njim pa moža s sekiro in žrtvenega ovna. Kot lahko 
sklepamo po podobni upodobitvi na koncu drugega friza na eni od situl z Magdalenske gore (sl. m), kjer je na prestolu z žezlom kot novi vladar ustoličen dinastov 
naslednik, tudi zaključek drugega friza situle z Vač z žrtvenim ovnom simbolično upodablja vladarjevo smrt.

Prizore si lahko razlagamo večplastno. Iz zaporedja je razvidna idealizirana pripoved o pomembnih vladarjevih dejanjih in dogodkih iz njegovega življenja. 
Upodobitve so primerljive s pripovedmi na posodju in kamnitih reliefih, ki slavijo vladarje bližnjevzhodnih visokih kultur. Človeške in živalske figure na situli z Vač 
spremljajo ujede, ki skupaj z živalmi na spodnjem pasu simbolizirajo smrt in pot v onstranstvo.

Situlska pripoved v treh frizih ima verjetno večplastno sporočilo. Tako kot pri najstarejših spomenikih situlske umetnosti iz časa okrog leta 600 pr. Kr. s prikazom 
večnega krogotoka življenja in smrti (sl. 47, 48) lahko prizore na situli z Vač dobro stoletje pozneje razumemo kot krogotok zaporedja ponavljajočih se motivov. Gre 
za ponavljanje obredja, nujnega za vzdrževanje reda sveta, v katerega sodijo smrt in herojsko povzdignjenje dinasta v onstranstvu pa tudi nasledstveno sosledje, ki 
naj se obnavlja z vsako novo dinastično generacijo. Gre torej za upodobitev ravnovesja med tostranstvom in onstranstvom. Kozmični red sveta se pri situlski 
pripovedi izraža v njeni osnovni kompoziciji: na spodnjem frizu je s kozorogi, košutami in z zverjo s človeško nogo v gobcu upodobljena divja narava kot nasprotje 
civiliziranega človekove ga sveta, prikazanega na zgornjem frizu s procesijo dostojanstvenikov. Osrednji friz po tej razlagi upodablja niz obredij, katerih namen je s 
pomočjo božanskega vzdrževati red s v c ta. Vtis je, da je bilo izvajanje teh obredij pomembno za legitimiranje oblasti železnodobnih prvakov. Vtis je celo, da je bila 
že sama upodobitev teh obredij reda sveta, kakršna je upodobitev na situli z Vač, sestavni del legitimnosti vladarja. S tega vidika je situla z Vač pomembno 
vladarsko obeležje tistega časa.“

Slika 109    Situla z Vač, prva polovica 5. stoletja pred novim štetjem

Tokratni opis slikovne pisave na Situli Vače bistveno odstopa od dosedanjih kar je posledica tudi tega, da je avtor videl mojo 
raziskavo o t.im. boksu z ročkami, ki naj bi bil po dosedanjih raziskavah – tudi njegovih - upodobljen na situli Vače. Tej temi se 
je v katalogu izognil s tem pa podal nepopolno pripoved slikopisja. Še vedno vztraja, da  je poved razdeljena na tri dele, pa 
slikopisje dejansko opisuje 6 prizorov. Prizori se med seboj ločujejo z vertikalnim pasom tolčenih 5 pik, kot simbolom človeka, 
ki jih podkrepljujejo tudi tehnične spojke, ki so tik pod temi „pikicami“.  Peter Turk se izogne tudi prizoru ob KOTLU, prizoru 
posvetitve s strani ženske svečenice ter kasnejšega prizora, ko posvečenec piska na piščal pred kmetom, ki novemu Knezu 
nudi hrano. Povsem se izogne tudi simbolu vitic nad velikanskim psom - sodnikom in simbolu na koncu uvitih jezikov Košut in 
enorogih Kozorogov. Ne razloži kaj pomeni simbol žezla z dvema ptičjima glavama, ne pove kaj pomeni ptič obrnjen na hrbet 
in pred njim simbol Angha, v katerega je oblikovan povodec svečenika, ki vodi konja, ne pove kaj pomeni simbol cveta, ki ga 
vidimo dva krat, tako ob vladarskem vozu kot ob svetem Kozorogu na koncu spodnje vrstice vrča.  
Tako risba kot opis slikovne pisave sta glede prikaza slikopisne pisave bistven napredek, a še vedno na nezadostni ravni. 
Pomembnejši preboj pri dešifriranju opisanega obredja bi se naredil, če bi se oblikoval tim oseb različnih znanj in spretnosti.   



Vir slike: Umetnost zakladov Slovenije,  1981

Da bi bilo ponižujoč odnos 
do preteklih (nerimskih
torej barbarskih) kultur 

bolj razpoznaven, 
na razstavo vabi tudi s 

spodnjo podobo „ONANA“ 
iz cca. 7 st. pred novim 

štetjem. 

Vir: 1., 2. 

NARODNI MUZEJ V SVOJIH 
VABILIH NIKJER NE OMENJA 

SPREMEMBO 
STROKOVNE RISBE. 

http://www.nms.si/images/stories/NMS/PDF/Mesecni_programi/december_2017_web.pdf
http://www.nms.si/images/stories/NMS/PDF/Mesecni_programi/december_2017_web.pdf


Vir slike: Umetnost zakladov Slovenije,  1981

Moški s piščalko 
(strokovnjaki ga imenujejo 

MIN) bron, 7. – 6. st. p.n.št.,  
Sardinija, Narodni muzej 

Cagliari:  Vir: 1., 2., 3., desno 
detajl Situle Certosa, Italija

PREDNIKI SO BILI PONOSNI NA SPOLNI 
RAZVOJ TAKO DEKLIC KOT FANTOV. 

DESNO VIDIMO FANTA, KI JE DOBIL 
POTRDITVE - PEČATE - TUDI SPOLNE 

ZRELOSTI. 
SREDIŠČE KLOBUKA MLADEGA VOJAKA 

KRASI SIMBOLNI FALUS. 

Spodaj je možak, ki piska na dve piščali: 
svojega DUHA in svojega spola  - falusa.  

http://www.sufurriadroxu.it/public/?p=237
http://www.cagliariartmagazine.it/il-bronzetto-maleducato-di-marcello-madau/
http://www.cagliariartmagazine.it/wp-content/uploads/2016/01/bronzetto.jpg


SLIKOPISJE VRČA VAČE JE DEL 

OSEBNIH DOKUMENTOV SLOVENCEV, 

Motivi Vaške situle so del osebne izkaznice 

in  potnega lista. 

Izdelana iz stekla je tudi PROTOKOLARNO 

DARILO predsednika države RS predvsem 

tujim pomembnim osebnostim. 

Kot darilo je bila dana tudi v OZN.

Stekleno Vaško situlo lahko kupimo. 

Izdelana preko pihanega stekla in gravirana z 

motivi situle stane za 1.200 eur. 

Takšno izdeluje jo Steklarna Nova, pred tem 

(Rogaška Slatina).

Avtor informacij @ Vladislav Stres

O SITULI SEM OBJAVIL DEL PROJEKTA RAZISKAV IN PREDVSEM ZAPLETOV V ZVEZI Z 
RAZISKAVAMI  TU

PAR UVODNIH BESED

http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/vrc_vace_vaska_situla.html


Upodobitve Situle, točneje Vrča Vače najdemo 

tudi po hotelih kot stenske mozaike in freske, 

seveda tudi tu napačne, napak je na spodnji 

freski celo več kot na osnovni strokovni risbi. 

Hotel Hostel situla v Novem mestu. Vir

NA PODLAGI SLIK SEM  UGOTOVIL, 

DA SO VSI TI PREDMETI DELANI 

NA PODLAGI ISTE OSNOVNE RISBE, 

KI SE UPORABLJA ŽE OD LETA 1955 

IN JE POLNA NAPAK. 

Avtor informacij @ Vladislav Stres

http://www.viaslovenia.com/sl/hostli/novo-mesto/hostel-situla.html


BISTVENO BOLJ

KVALITETNA
STROKOVNA RISBA 

VAŠKE  SITULE 

izdelana cca. 1883-84

Risbo Vaške situle 
je objavil avstrijski geolog, 

baron: cesarjev muzealec, predsednik prazgodovinske 
komisije cesarske Akademije znanosti na Dunaju, Ferdinand 
Hochstetter (1829–1884), Situla from watch Vir: 1., 2.,  PDF

NAPAČNA URADNA STROKOVNA 

RISBA VAŠKE  SITULE

SLABA
URADNA STROKOVNA 

RISBA VAŠKE  SITULE 

objavljena 1954

Uradna risba dr. Franca Stareta iz leta 1955, Vir, NMS: 1., 2.

Situla iz Vač, Slovenija, 
najdena in izkopana 
17.1.1882, rodbina 
najditelja pa zatrjujejo, da 
je bila izkopana že 1978. 
Višina 23,8 cm, največja 
širina 23,3 cm

https://www.gutenberg.org/files/44880/44880-h/images/illo_024_bronze_large.jpg
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20861148981/in/photolist-55SX6T-qP6CK5-q8o2g8-aELJzk-HqZXQh-g2i6Bz-odH2rq-7DuzX8-oybuGK-odHd7o-dBFiQh-hJ9Mid-oeRWHf-7zS1Cj-7yBYSQ-jboUue-2ieNJC-rxFDK6-vptWbe-4HAKE8-5YLqY5-7gcjnB-5Hn5HU-c9hRof-6ixMa2-2jojzF-wjMm-fj3Fi-j7Ez3R-h65Sn3-xMqP3n-x9i7Wv-xLLdPH-wPVjU8-xpTj29-xMqKEa-wPVgsZ-xua4yC-xMqQ5T-7HgWGA-xubhoW-xLMX6V-xug5rP-PrVXFt-wPVevn-xubuho-xuhVrk-xLMYrF-xKVgXw-xMqQNr
https://archive.org/stream/denkschriftender47kais/#page/140/mode/1up
http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/situla_vrc_vace/vaska_situla_vrc_franc_stare_arheoloski_katalogi_s_strok_risbo_1955.pdf
http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2084:situla-z-va&catid=18:znameniti-predmeti&Itemid=33&lang=sl
http://www.nms.si/pdf_pub/plascvaskesitule.jpg


NAPAKE NOVE STROKOVNE  RISBE SVEČENIKOV 
MED POSVETITVENIM OBREDOM 

Fotografija pa govori da sta KAPI RAZLIČNI. Razlike so pikice na delu klobuka posvečenega kot izdelava spodnjega roba. Razlike 

govorijo, da šele postaja veden kot svečenik izza njega, ki v rokah drži žezlo z dvema jastreboma. Tudi veseli nasmeh in strumnejši

naklon kape svečenika ki posveča na risbi ni razpoznaven. Podobno se „duh“  povedi vrča/ situle izgubi tudi pri posvečencu (napačen 

naklon glave…) in ženski svečenici. Tudi poza roke je pri svečenici na sliki drugačna kot je na risbi kjer vidimo pozdrav, na dejanskem 

vrču pa ritual škropljenja z vodo. 

Na strokovni risbi december 2017 sta KAPI knezov ENAKI. 

Avtor idej @ Vladislav Stres



Ptič na sliki drži seme v kljunčku, na risbi pa je seme izrisano poleg kljuna. Tudi vijuge v semenu niso povsem 

iste, tako začetek in še posebej konec. Pod oznako spoja manjkajo pikice (5 pik), ki simbolizirajo človeka. 

Ptičja glava je na originalu bolj sloka. Seme (uradno na list) ima v sredini vijuge (3 dolinice in 3 gričke) kar simbolizira 

potovanje. Podobno vijugam izza očesa ptiča, ki so na risbi premalo sinusno poudarjene. Ptičje oko z repkom, kot da 

simbolizira spermij. In res ptič ima v kljunu SEME. Moda ovna so tokrat narisana natančno, nič več štirioglato. 

Zadnja desna noga ovna je skoraj navpična in rahlo nagnjena naprej, saj je v pričakovanju da postane vodja črede 

zmagovalca pomerjanja moči. Te drže iz risbe ne moremo ugotoviti. 

Avtor idej @ Vladislav Stres



Na strokovni risbi so narisani TEHNIČNI SPOJI, ki niso del vsebine, točk pa je na fotografiji več.   

Izza KONJENIKA (Kneza) so „TOČKOVNE OZNAKE, ki jih je na risbi pol manj. 
Tako ne uspemo prešteti 2 x 2 + 2 x 2 x 5 (?) točkovnih oznak, ki so osnova numerološke analize. 

Napaka je možna zaradi napake same (zamaknjene) fotografije. Vir slike NMS, Lauko.  

Avtor idej @ Vladislav Stres

Foto, tudi na strani 8, 9 in 13., Lauko, Narodni muzej Slovenije



TUDI POLOŽAJ SPOLNEGA UDA IMA SVOJO POVED TEKMOVALCEV

Tudi na novi risbi je spolovilo desnega bojevnika, branilca naslova, narisano pomanjkljivo. Pri stari risbi ga 
sploh ni. Če bi odstranili patino in omogočili kvalitetnejši posnetek bi se videlo bistveno več npr. 

prepričljvejše, da je nosilec naslova najmočnejši  tokrat obranil svoj naziv. A posnetkov kljub obljubam NI.

Avtor idej @ Vladislav Stres



Trstenka nove strokovne risbe, ki jo v roki drži Knez je sestavljena zgoraj iz petih in spodaj iz šestih delov. 
Že iz te fotografije je razvidno, da ima „Panovo“ glasbilo tudi zgoraj šest delov. Šest je tudi število utorov stebriča z naslonjalom na 
katerem sedi. Šest je število Človeka. KMET drži zajemalko drži med prsti in s palcem kaže na glavo v „Belina“ posvečanega Kneza. 
Palec je tudi na tej risbi  premalo poudarjen. OKO Kneza je premajhno, obraz je drugačen - na originalu resen, na risbi sprašujoč 

(preveč poudarjena brada KMETA Koseza), tudi nagib „kanglice“ je tudi malo drugačen kot je na originalu.  

NAPAKE NOVE STROKOVNE RISBE NMS iz 21.12.2017

Avtor idej @ Vladislav Stres



Avtor idej @ Vladislav Stres

Poskus dešifriranja na ravni pesniškega vpogleda: „Soditi moram (1) prikazu dresurne hoje konja, ki 

ga na povodcu vodi (2) konjar in ugotoviti ali konj odklene ključ večnosti (3) in pokaže da vreden je 

Človeka, da nas poduči o svoji žlahtnosti. In takrat svojo vlogo je opravil. 

A če ne, mu bo sojeno in kot mrtev ptič (4), ki zgrudi se na hrbet, tudi sam bo pokončan.“ 

Popravljena strokovna risba. 

1

2

4
3

PRIPOVED PO POPRAVLJENIH NAPAKAH 

Popravljena strokovna risba veljava do 21.12.2017.. Popravljene so:  1. vrv, 2. nosova, 3. noga pod konjskim repom. Narisane poškodbe vrča so zradirane. 



SIMBOL ANGH, NA SITULAH 

HALŠTADSKE KULTURE

Zgoraj situla Kuffarn, 4.st.p.n.št. in spodaj Situla 

Magdalenska gora nad Grosupljem z upodobitvama 

koptskega Angha,  Narodno zgodovinski muzej 

Dunaj, Avstrija

Dešifriranje nam razkrije, da je bil našim prednikom  ANGH 

simbol večnosti LEPOTE živega. Koptski ANGH, ki ima 

namesto kapljičaste oblike zgoraj krog, je simbol modrega -

védnega Človeka. Tudi modrost, kot lepota presega smrtnost. 

Odklepanje ključa lepote simbolizira letenje ptiča skozi ANGH.
Avtor idej @ Vladislav Stres



Izrez konjenika iz bronaste Vaške situle, ter desno bronasti kip, ki ga je izdelal Viktor Plestenjak.
Državljani v več kot 90% ne vedo niti tega od kje ta konjenik.   

KONJENIK VAŠKE SITULE



VPRAŠANJA OB ODPRTJU RAZSTAVE ŽELEZNODOBNE ZGRADBE S STIČIŠČA SVETOV

1. Zakaj se je projekt izdelave nove strokovne risbe bronaste Vaške situle vlekel več let po odkritju napak s 

strani Vladislava Stresa februarja 2016? In zakaj se je zaključil šele leto dni od napovedi s strani direktorice 
Barbare Ravnik 9.11.2016:  „Načrtujemo, da bomo situlo s stalne razstave umaknili januarja in bo lahko risba 
narejena nekako v dveh tednih." 

2. Zakaj še vedno danes 16.12.2017 preko NMS še vedno niso dostopne kvalitetne fotografije 

celotne Vaške situle? Samo tako bi namreč lahko državljani - proračunski plačniki občudovali to narodno 

bogastvo, saj so podobe na 23 cm visoki situli zelo slabo vidne in enkraten ogled ne omogoča pretehtanih 

ogledovanj? 

3. Zakaj ni še pred novinarsko konferenco dostopna elektronska oblika KATALOGA v zvezi z novo 

razstavo, saj je že izgotovljen. Tako se postavlja tudi novinarje v položaj informacijsko povsem 

nepripravljenih na  novinarsko konferenco. 

4. Zakaj sprožilcu nastanka nove strokovne risbe Vladislavu Stresu ne omogočite predstavitve 

njegovih ugotovitev in soočenja različnih mnenj. 

5. Ali popravku strokovne risbe sledi tudi popravek strokovne interpretacije povedi slikovne pisave 

na Vaški situli?

6. Zakaj še ni narejene radiokarbonske analize C14 zelo dobro ohranjene lobanje, ki je bila najdena 

poleg Vaške situle, saj bi bilo tako datiranje mnogo bolj precizno. Glejte tudi poslansko vprašanje Janka 
Vebra 13.12.2017

Narodnemu muzeju je 19.12. 2017 09:27 spodnja vprašanja zastavilo
Uredništvo <urednistvo@tatrenutek.si>

Spoštovani,
v uredništvu imamo vprašanje ob odprtju razstave železnodobne zgradbe s stičišča svetov:

http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/13_12_2017_situla_vrc_vace_pisno_poslansko_vprasanje_janko_veber.pdf


Tudi nova strokovna risba Situle /Vrča Vače iz decembra 2017 je v posameznih pomembnih delih 
nestrokovna in zavajajoča, saj skoraj povsod zgublja duha precizne slikopisne pisave. Kar 63. let je vladala 

strokovna risba Franceta Stareta oz.  Freya, ki jo je povzel. Strokovna risba avstroogrskega kustosa iz leta 
1883 je bila bistveno boljša od te ki jo je nadomestila leta 1954/55.  Sedaj decembra 2017 smo dobili novo, 

ki je boljša od obeh, a še vedno bi lahko bila z minimalnimi posegi, izrazito boljša. 

Vrč Vače oz. Situla je izdelan natančno, nova strokovna risba je v pomembnem delu narejena 

površno.  Do te ugotovitve pridemo pri natančnem opazovanju boljših fotografij tako te, kot 

podobnih vrčev - situl. Že drobne napake risbe pri razbiranju slikopisne pisave spremenijo pomene 

in podpomene  simbolov. 

Praktično vse interpretacije, ki se nahajajo v številnih knjigah, freskah, replikah, 

učbenikih…pa tudi risbe na Potnem listu in na Osebni izkaznici so delane na podlagi 

strokovne risbe, ki vsebuje številne (tudi namerne) napake. Slikovna pisava  
Vrča vače se dotika ključnih identitetnih simbolov Slovencev - osebne izkaznice, potnega lista. Odkritje napak 
briše avreole vseh, ki so se ukvarjali z njenimi vsebinskimi interpretacijami, saj so podatke črpali iz napačne 
risbe. Novo strokovno risbo in kvalitetne fotografije izjemnega VRČA / SITULE VAČE Narodni muzej Slovenije 
obljublja že od januarja 2016. 21.12.2017 NMS odpira stalno razstavo katere del bo KOPIJA z bistveno slabšo 

motiviko Vrča Vače in stenska velikanska risba s še vedno številnimi napakami. Drugi pas risbe s katero je 
Narodni muzej okrasil razstavno sobo Vrča Vače je obdelan z računalniško dodano globino, ki poved dodatno 

izkrivlja, saj se je s tem izgubil vmesni prostor med posameznim upodobitvami. Javnost še vedno nima 
pravice do kvalitetnih celovitih fotografij Vrča Vače. Tudi če (ne)strokovna risba ni povsem uporabna za 

zahtevnejše proučevanje bi objava fotografij bistveno olajšala breme teh še neodpravljenih napak.  

„Uradna znanost in uradništvo v Sloveniji že 61 let razpolaga z napačno strokovno risbo, sedaj 

decembra 2017 smo dobili novo zopet v posamezni delih delano na ravni srednješolca – z 

nedopustnimi napakami a vseeno bistveno boljšo kot dosedanja in ponekod celo zgledno.“ 

Vladislav Stres

ZAKLJUČEK



Mojca Jereb je objavila pregledno knjigo vseh halštatskih bronastih artefaktov najdenih v Sloveniji v katero je vključena Vaška situla z risbo in opisom.  To 

je najnovejša strokovna objava. Dosegljiva je samo v nemščini: Die Bronzegefäße in Slowenien, Abteilung 2, 2016; Vir

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63561058 Samo en knjižnični izvod hrani  FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana. 

Od 29.6.2017 naprej pa še NMS.

Janez Dular, Zgodovina raziskovanj; Vir

Ferdinand Hochstetter (1829–1884), Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe (1883), 

Ferdinand v. Hochstetter. Avstrijski geolog, baron: cesarjev muzealec, predsednik prazgodovinske komisije cesarske Akademije znanosti na Dunaju. Vir

Njegova risba Vaške situle  Vir

Knjiga Wolfgang Lücke, Otto-Herman Frey, Karl - Die Situla in Providence (Rhode Island), 1962 (v nadaljevanju Wolfgang Lücke Situla in Providence)

(identično strokovni risbi a z motečim barvnim ozadjem dr. Franca Sterleta iz leta 1955) Vir; spodaj barvna risba iz Učil, reprodukcija plašča Situle Vače, ki 

jo prodaja Narodni muzej Slovenije

Franc Stare, Vače. Arheološki katalogi Slovenije 1, Ljubljana 1955, Vir

Avtor idej / razprave @ Vladislav Stres

52 Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013 P R A V I L N I K  o izvrševanju zakona o 
OSEBNI IZKAZNICI   http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1989,

3. člen (obrazec osebne izkaznice)
(2) Obrazec osebne izkaznice je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi 

elementi. 

Na njegovi prednji strani so vtisnjeni relief Republike Slovenije v sivi, modri in 

rdeči barvi, VAŠKA SITULA V VIJOLIČASTI BARVI … 

9.11.2016 Direktorica Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik odgovori  Vladislavu Stresu:  
"Zahvaljujem se vam za e-sporočilo in priponko. Slednja bo nedvomno v veliko pomoč pri izdelavi nove 

risbe. Načrtujemo, da bomo situlo s stalne razstave umaknili januarja in bo lahko risba narejena 
nekako v dveh tednih." 

http://www.steiner-verlag.de/titel/60886.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63561058
https://books.google.si/books?id=mdy7DAAAQBAJ&pg=PP23&lpg=PP23&dq=Ferdinand+von+Hochstetter&source=bl&ots=mGEsALOfvv&sig=Cu2ebv1-QimGBd8q7te_9vDglq4&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwiiifCs9t3UAhVJOxoKHf-6Cik4ChDoAQhiMA4#v=onepage&q=Ferdinand%20von%20Hochstetter&f=true
https://archive.org/stream/denkschriftender47kais/#page/199/mode/1up
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denkschriften_der_Kaiserlichen_Akademie_der_Wissenschaften,_Mathematisch-Naturwissenschaftliche_Classe_(1883)_(20861146571).jpg
https://www.amazon.de/Die-Situla-Providence-Rhode-Island/dp/B0000BL31Z
http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/situla_vrc_vace/vaska_situla_vrc_franc_stare_arheoloski_katalogi_s_strok_risbo_1955.pdf
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201352#%21/Uradni-list-RS-st-52-2013-z-dne-21-6-2013
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1989

