Graditelji objektov

Začenja se Šola prenove,

izkoristite jo!

Sodelovanje OZS in projekta Šola prenove, ki smo ga opisali prejšnji mesec, že dobiva jasnejše
obrise. S posvetom Kdo dela na dediščini? in prvo delavnico na temo Sanacija apnenih ometov
februarja gre že zelo zares. Razmislite o sodelovanju, pridobite si nova znanja, predvsem pa s
pomočjo Nacionalne poklicne kvalifikacije izkoristite možnost in se uvrstite na listo usposobljenih
izvajalcev restavratorskih del, kar vam bo lahko odprlo možnost za nove delovne izzive in
konkurenčno prednost. Za člane OZS tudi 20 % ceneje!

P

osvet na temo Kdo dela na dediščini
bo informativne narave. Potekal bo 3.
februarja 2016 v Restavratorskem centru
Slovenije. Namenjen je restavratorjem,
konservatorjem, izvajalcem gradbenih
del in strokovni javnosti. Ta delavnica
bo le teoretična, udeleženci se bodo seznanili z načrtovanimi ukrepi, ki bodo na
področje obnove in ohranjanja kulturne
dediščine vnesli več preglednosti, sodelovanja med institucijami ter več možnosti
za načrtovalce in izvajalce obnovitvenih
del, da bodo lahko pridobili specifična
znanja in izkušnje, ki so za tovrstne posege nujno potrebni.
Za izvajalce gradbenih del bo zanimiva predstavitev sistema potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, saj jih
pridobljen certifikat uvršča v seznam
usposobljenih izvajalcev za področje restavratorskih del. Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij podpira tudi
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije,
saj pridobljen certifikat za izvajalca nedvomno pomeni konkurenčno prednost.
Najprej bodo predstavniki Zavoda
za varstvo kulturne dediščine in Ministrstva za kulturo RS seznanili udeležence,
na kakšen način bodo določila v zvezi z
usposobljenimi izvajalci, ki jih zakon že
predvideva, zaživela v praksi. Sledili bosta
še dve temi; primerjava med znanji, ki jih
pridobijo dijaki v času šolanja in praktičnega usposabljanja za tradicionalne poklice v
gradbeništvu, ter specifičnimi znanji, ki jih
mora imeti izvajalec, da bo lahko posege
na dediščini pravilno in kakovostno opra-

vil. Osnovni pogoj za kakovostno prenovo je poznavanje lastnosti tradicionalnih
gradiv in tehnologij, po katerih materiale
pravilno izberemo, obdelamo, vgradimo

in zaščitimo. Na koncu bodo izkušeni restavratorji prikazali nekaj primerov dobre
prakse iz Primorske, Štajerske in osrednje
Slovenije.
Anton Šijanec

Prva delavnica – Sanacija apnenih ometov
Prva izobraževalna delavnica z naslovom Sanacija apnenih ometov bo potekala od
22. do 26. februarja 2016 v Škofji Loki, kjer bo glede na letni čas šlo za obnovo
apnenega ometa v notranjosti zgradbe. Po izredno uspešni predstavitveni delavnici
oktobra lani so se organizatorji odločili, da za prvo pravo izobraževanje izberejo prav
to temo, torej sanacijo apnenih ometov. Delavnica bo potekala tudi v sodelovanju
z OZS in je kot takšna še posebej namenjena članom zbornice, torej obrtnikom,
zidarjem in izvajalcem obnovitvenih del. Člani OZS bodo imeli s kartico Mozaik
podjetnih tudi 20-odstotni popust pri plačilu kotizacije.
Obsegala bo skupaj 36 ur, od tega 4 ure teoretičnega dela s predavanji o vrstah
gradenj, značilnostih fasadnih ometov skozi različna zgodovinska obdobja in
tehnološke lastnosti apna ter apnenih ometov. Preostalih 32 ur bo namenjenih
praktičnemu delu, ko bodo udeleženci pod vodstvom mojstrov in učiteljev izvedli
sanacijo apnenega ometa na izbranem objektu kulturne dediščine.
Podrobnosti o vsebini delavnice, temah in načinu prijave si oglejte na spletni strani
www.sola-prenove.si.
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