
 
                                                                                                 
 

organizirata 
 
 

Dvodnevno strokovno srečanje konservatorjev 
na območju ZVKDS OE Kranj 

26. in 27. oktober 2017 
 
 
Lokacija: Radovljica - Kamnik  
Vodilna tema: Varstvo in ohranjanje mestnih jeder 
 
 
 
 1. DAN 

9.15-10.00 Registracija v gradu v Radovljici (plesna dvorana) 

10.00-10.10 Pozdravni nagovor župana, g. Cirila Globočnika 

10.10-10.15 Uvod v strokovni del srečanja: problematika varstva in 
ohranjanja mestnih jeder (Robert Peskar) 

10.15-10.35 Tomaž Golob, ZVKDS OE NM    Upravljanje mestnih jeder 

10.35-11.00 Maja Avguštin, ZVKDS OE KR   Strokovne zasnove Kamnik 

11.00-11.15 Odmor za kavo 

11.15-11.35 Strokovne zasnove Kamnik 2. del 

11.35-12.00 Eva Tršar Andlovic ZVKDS OE KR  novejši restavratorski posegi 

12.00-12.15 VPRAŠANJA – RAZPRAVA 

12.15-12.30 Kratka predavanja o objektih, ki bodo teme ogleda naslednjega dne: 
dr. Nika Leben: Mestno jedro Radovljice, c. sv. Petra v Radovljici, 
Grad Drnča v Dvorski vasi 

12.30-13.00 Vanja KOLAR + Predstavnik lokalne skupnosti Šmartno na Pohorju, 
Osvetljava in oprema naselbinskih jeder 

13.00-14.30 KOSILO v gostilni Lectar v Radovljici, mesni in vegi menu 15 € 
(pijača ni všteta) gobova, goveja juha, teletina z jurčki, pražen 
krompir, štrukelj, (vegi: juhe ISTO, popečen zeliščni sir, popečena 
mediteranska zelenjava, štrukelj) 



14.30-17.00 Sprehod po Radovljici 

17.00-19.00 SKUPŠČINA SKD* 

19.00  Odhod v Dvorsko vas - Hotel Lamberg Chateau**** (večerja in 
druženje) 

20.00 Večerja 

  

 2. DAN 

9.00-15.00 Zbor na glavnem trgu v Kamniku (parkirišče za občino, za 
samostanom, cena 0,70 €), Ogledi: Frančiškanski samostan, 
Plečnikova kapela božjega groba, železniška postaja Kamnik, 
Maistrova hiša, Zaprice ali Mali grad 

  
Kosilo v gostilni Repanšek v Homcu, cena za mesni in vegi menu 12 € 
(pijača ni všteta): gobova, goveja juha; telečja pečenka, dunajski, 
štruklji, pražen krompir, sladica (vegi: juhe ISTO štruklji, zelenjava, 
ribe po želji) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Skupščina Slovenskega konservatorskega društva 
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Poročilo o delu SKD v letu 2017 (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 Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih priznanjih  
6. iztočnice za program dela za 2018 (vsebinski in finančni načrt za 2018) in nagovor 
novoizvoljenega predsednika  
7. Razno 
 
 
 
Cena na osebo: 
 
 
opcija 1:  samo prvi dan brez večerje 25 eur 
opcija 2: samo prvi dan z večerjo 30 eur za člane, 45 eur za nečlane 
opcija 3:  all inclusive za člane 80 eur, za nečlane 95 eur 
opcija 4: samo drugi dan 12 eur 


