organizirata

Dvodnevno strokovno srečanje konservatorjev
na območju ZVKDS OE Maribor
18. in 19. november 2015
Lokacija: Kidričevo, OŠ Kidričevo
Program 18. 11. 2015:
8.00
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10-12.45
13.00-14.30
14.30-16.00

odhod avtobusa izpred Restvratorskega centra na Poljanski cesti
prihod v OŠ Kidričevo, registracija udeležencev, krajši zajtrk
uvodni pozdravi
strokovni program – tema: Požarna varnost v objektih kulturne dediščine*
kosilo v restavraciji Pan v Kidričevem
strokovno voden ogled naselja Kidričevo, vojaškega pokopališča v Njivercah:
mag. Radovan Pulko, Dean Damjanović, dr. Eva Sapač
16.00-18.00 Skupščina Slovenskega konservatorskega društva*
18.00-19.30 sprejem pri županu Kidričevega na dvorcu Sternthal,
predstavitev obnove in ogled dvorca: predstavniki občine, odgovorna
projektantka doc. Mojca Gregorski in odgovorna konservatorka dr. Eva
Sapač
19.30-20.00 prevoz do hotela v Hajdošah
20.00-00.00 večerja in druženje v Hotelu Roškar v Hajdošah

Program 19. 11. 2015:
10.00 – 11.00 Maribor - ogled obnovljene Minoritske cerkve: Alenka Zupan, Andrej Magdič
11.00 – 12.00 Premik proti Oplotnici
12.00 – 13.00 Oplotnica – ogled obnovljenega grajskega parka in graščine: Miran Krivec,
Alenka Zupan
13.00 – 14.30 Sprejem pri županu s pogostitvijo
14.30
Odhod avtobusa proti Ljubljani

* Požarna varnost v objektih kulturne dediščine - vsebina:
1. g. Milan Hajdukovič, ZAG
•
•
•
•
•
•

Projektiranje požarne varnosti v stavbah kulturne dediščine
Viri vžiga
Razvoj požara
Požarne lastnosti materialov in konstrukcij
Dokazovanje požarnih lastnosti proizvodov
Požarni red
2. ga. Mateja Gris, SZPV

Predstavitev evropske smernice, v kateri je razložen koncept požarne zaščite v stavbah
kulturne dediščine (zakaj je zanje drugače kot za ostale stavbe), osnovni ukrepi varstva pred
požarom, izobraževanje zaposlenih in sodelovanje z gasilci.
3. Obnova kulturne dediščine z vidika požarnega inšpektorja

* Skupščina Slovenskega konservatorskega društva
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o delu SKD v letu 2015 (zaključno vsebinsko in finančno poročilo)
3. Poročilo nadzornega odbora in arbitražne komisije
4. Volitve novega predsednika SKD in članov v organe društva
5. Potrditev sprememb Statuta SKD
6. Potrditev sprememb Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih priznanjih
7. Program dela za 2016 (vsebinski in finančni načrt za 2016)
8. Razno

Cena na osebo:
Udeležba 1. in 2. dan (zajtrk, kosilo, večerja, nočitev z zajtrkom,1 prevoz) za člane
Udeležba 1. in 2. dan (kosilo, zajtrk, večerja, nočitev z zajtrkom, prevoz) za nečlane
Udeležba 1. dan (zajtrk, kosilo, večerja) za člane
Udeležba 1. dan (zajtrk, kosilo, večerja) za nečlane

1

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi v Hotelu Roškar v Hajdošah.

45 €
60 €
20 €
30 €

