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Sporočilo za javnost 
  

ŠOLA PRENOVE - program izobraževanj za kvalitetno prenovo  

Uvodna predstavitev: 14. 10. 2015 ob 9.30, Fakulteta za 
arhitekturo, Ljubljana 

Promocijska delavnica : Sanacija apnenega ometa, 15. - 19.10. 
2015, kašča na Stari Vrhniki  

 

NAMEN ŠOLE PRENOVE:  

Z urejanjem človekovega bivalnega okolja je povezana tudi arhitekturna prenova, prastara 
dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja obstoječega. Ne glede na obseg 
prenove, od preproste utrditve in ozdravitve poškodb, do zahtevne prilagoditve celote novemu 
namenu ali tudi novi vsebini, je neizogibno vpletanje novega. Stara graditeljska vedenja, obrtna 
znanja in spretnosti, potrebne za izvedbo kvalitetne prenove, odhajajo skupaj s starimi mojstri 
in to dragoceno znanje se izgublja. 

Z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih 
obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kakovostne prenove so se 
povezali:  

• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,  
• Združenje zgodovinskih mest Slovenije,  
• Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, 
• Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana  

ter skupaj zasnovali interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj 
imenovan Šola prenove. 

KAJ JE ŠOLA PRENOVE? 

• Je sklop delavnic, ki z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem usmerjajo 
k pravilnemu odločanju o posegih na stavbah 

• Sestavljena je iz uvodnih teoretičnih vsebin, ki bodo potekale na Fakulteti za arhitekturo 
v Ljubljani ter praktičnega dela, ki bo organiziran na izbranih lokacijah in objektih 
kulturne dediščine 

• Obsega skupaj 40-50 pedagoških ur teoretičnih znanj in praktičnega dela. 
• Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki s področja varstva in prenove kulturne dediščine 
• Namenjena je lastnikom objektov kulturne dediščine, lokalnim skupnostim, 



 

načrtovalcem in projektantom, dijakom, študentom in učiteljem, konservatorjem in 
restavratorjem, izvajalcem obnovitveno – gradbenih del ter zainteresirani javnosti 

• Udeleženci delavnic Šole prenove prejmejo potrdilo o udeležbi, 
• Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavijo pri potrjevanju 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za naziv restavratorski sodelavec 

 

PROGRAM  UVODNE PREDSTAVITVE 14.10.2015 na Fakulteti za arhitekturo, 
Zoisova 12, Ljubljana 

Termin Predavatelj Vsebine 

9.30 

prof. mag. Peter 
Gabrijelčič, 
dekan Fakultete za 
arhitekturo, Ljubljana 

Uvodni pozdrav 

9.40 
predstavnik ministrstva 
za kulturo 

Pozdrav udeležencev 

9.50 
Mateja Hafner Dolenc, 
Združenje zgodovinskih mest 
Slovenije 

Predstavitev Šole prenove 

10.00 
Jernej Hudolin, 
direktor Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije 

Šola prenove za kakovostno prenovo 

10.15 
mag. Gojko Zupan, 
Ministrstvo za kulturo   

Civilizacijski pomen dediščine - dediščina in 
pravno varstvo v svetu 

11.00 - 
11.15 

  Odmor za kavo 

11.15 

prof. dr. Matej 
Klemenčič, 
Filozofska fakulteta, Oddelek 
za umetnostno zgodovino  

Razpoznavanje in vrednotenje kulturne 
dediščine: med umetnostno zgodovino in 
konservatorsko prakso 

12.00 
prof. dr. Živa Deu, 
Fakulteta za arhitekturo 

Vzori izvedenih prenov in obnov 

12.45 
Dušan Remic, 
Grad Art d.o.o. 

Značilne poškodbe kulturne dediščine in način 
reševanja 

13.00   Zaključek 

https://www.google.si/maps/place/Univerza+v+Ljubljani,+fakulteta+za+arhitekturo/@46.0465711,14.5040672,13.75z/data=%214m7%211m4%213m3%211s0x47652d65bf4fa975:0xee84fc4fa57ebf2c%212sUniverza+v+Ljubljani,+fakulteta+za+arhitekturo%213b1%213m1%211s0x47652d65bf4fa975:0xee84fc4fa57ebf2c
https://www.google.si/maps/place/Univerza+v+Ljubljani,+fakulteta+za+arhitekturo/@46.0465711,14.5040672,13.75z/data=%214m7%211m4%213m3%211s0x47652d65bf4fa975:0xee84fc4fa57ebf2c%212sUniverza+v+Ljubljani,+fakulteta+za+arhitekturo%213b1%213m1%211s0x47652d65bf4fa975:0xee84fc4fa57ebf2c


 

DELAVNICA SANACIJA APNENEGA OMETA 15.10. – 19. 10. 2015 na Stari Vrhniki, 
Vrhnika 

Delavnica je prva iz sklopa delavnic in izobraževanj Šola prenove in bo namenjena testiranju 
poteka in izvedbe programa izobraževanj. Poteka v sodelovanju z Občino Vrhnika.  

Udeleženci bodo na teoretičnih predavanjih spoznali vrste gradenj, značilnosti fasadnih ometov 
skozi različna zgodovinska obdobja in tehnološke lastnosti apna in apnenih ometov. V 
praktičnem delu delavnice pa bodo udeleženci pod vodstvom mojstrov izvedli sanacijo apnenega 
ometa na mali kašči na Stari Vrhniki: vse od priprave malte iz gašenega apna do nanašanja 
apnenega ometa. 

Teoretični del, 16. 10.2015  poteka v prostoru KS Stara Vrhnika 107, Vrhnika. 

Termin Predavatelj Vsebine 

8.15 Dr. Živa Deu 

Vrste ovojnih konstrukcij skozi čas   

• kronološki pregled tehnologije gradnje in materialov 

9.30 Mateja 
Kavčič, ZVKDS 

Značilnosti fasadnih ometov  skozi čas in načini  
pridobivanja apna 

• zgodovina gradnje = zgodovina apna 
• stilne in tehnološke značilnosti ometov 
• predstavitev postopkov pridobivanja apna in priprave 

malt 

10.15 - 
10.30   Kratek odmor 

10.30 Dino Berginc 

Vrste in lastnosti apnenih malt: 

• tehnološke lastnosti apna in apnenih malt 
(paropropustnost, samoobnavljanje, aseptičnost, 
obdelovalnost…) 

• izvedbe v apnu (od zida do štuka), razlike v pripravah, 
podlagah in postopkih 

• predstavitev različnih vrst malt: za ometavanje iz 
gašenega apna, za dekorativne tehnike,... 

• dodatki apnenim maltam, 
• postopek konserviranja apnenih fasad, 

12.00   Zaključek 
 

 

https://www.google.si/maps/@45.9755547,14.2823729,16.75z


 

Praktični del - 15., 17. - 19.10.2015, poteka na kašči na Stari Vrhniki, Vrhnika  

 

Termin Predavatelj       Vsebina 

15.10.2015 
8.15 do 16.15 

 Mateja Kavčič 

• pregled poškodb in določitev posegov na fasadi 
• priprava malt: živo apno, gašeno apno, testni vzorec 

ometa 
• priprava podlage za ometavanje 

17.10.2015 
8.15 do 16.15 

Franc 
Andrejčič 

• konservacija apnenih ometov, utrjevanje originala 
• nanašanje apnenih ometov 

19.10.2015 
8.15 do 16.15 

 Jože Drešar 
• nanašanje apnenih ometov 
• beljenje z apnom 

 

več o Šolo prenove najdete na spletni  www.sola-prenove.si. 

 

http://www.sola-prenove.si/
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