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Prijave na delavnico o mozaikih; »Spoznavanje tehnik in izdelava klasičnega mozaika«  

Spoštovani! 

V septembru (20. – 22. 9. 2017) bo organizirana delavnica o mozaikih »Spoznavanje tehnik in izdelava 

klasičnega mozaika«, ki jo bo Društvo restavratorjev Slovenije (DRS) organiziralo skupaj z ZVKDS in 

mozaicistko Majo Pohar.  

Zaradi priprave in nabave potrebnega materiala za izvedbo delavnice, pošljite prijave do 11. 9. 2017 

na info@slodrs.si. Največje možno število udeležencev je 10. Prijave sprejemamo do zapolnitve 

mest. 

V ceno je že vštet ves material, ki ga bomo potrebovali za izvedbo tečaja/delavnice ter kava in 
sladki prigrizki. 

Ker gre za delavnico, kjer vsak udeleženec lahko po končani delavnici s seboj domov odnese vse 

pripomočke za izdelavo mozaika, kot tudi material in izdelan mozaik in seveda znanje, kotizacija 

znaša za člane 190,00 €, za nečlane pa 200,00€.   

 

Obveščamo vas, da je Društvo restavratorjev Slovenije pridobilo donatorska sredstva za delni 

nakup materiala in orodja za izdelavo mozaika na delavnici. Zato je nova višina kotizacije: 

80,00 evrov za člane in 90,00 evrov za nečlane 

Znižana kotizacija pomeni, da preostanek materiala in orodje, ki ga bomo sofinancirali ostane v 

lasti društva, izdelana umetnina je vaša.  

Če bi želeli orodje pridobiti zase, velja znesek prejšnje kotizacije, to je: 

190,00 evrov za člane in 200,00 evrov za nečlane. 

 

Podaljšali smo tudi rok prijave.  

Prijave zbiramo do 11. septembra 2017 na elektronsko pošto info@slodrs.si. 
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Kotizacijo poravnate na: 

 

Društvo restavratorjev Slovenije 

Poljanska cesta 40 

1000 Ljubljana 

 

Namen plačila: Delavnica Mozaiki 

TRR: SI56 0310 0100 0023 152 

Referenca: 00 20092017 

BIC banke: SKBASI2X 

KODA: OTHR 

 

 

Spisek materiala: 

- tagliola oziroma jekleno nakovalo  
- martellino oziroma kladivo iz jekla za sekanje marmorjev in kamenja 
- pinceta 
- spatula/modelirka 
- cementno lepilo in lateks 
- lesena podloga 
- kopija mozaika (papirna podloga) 
- najlon in drug potreben droben material (žebljički, vijaki, lepilni trak, zaščito za mizo ipd) 
- 3 kg marmorja za vajo in cca 3 kg raznobarvnega marmorja za izdelavo mozaika 
 
 
 
 
 
 
Prilagamo tudi nekaj fotografij osnovnih pripomočkov, ki po delavnici pripadajo udeležencu; 

       

Martellino                         Tagliola                               Modelirka                          Pinceta 

       



Fotografije mozaičnih kock so simbolične. 

Delavnica bo potekala v Kulturnem domu v Mošnjah od srede 20. do petka 22. septembra 2017 po 

programu, ki ga pošiljamo v priponki.  

 

 


