
31.marec 2012

za člane DKAS
Strokovna ekskurzija po znanih in manj znanih ureditvah Rovinja in okolice, ki jo bosta vodila avtor nekaterih ureditev, dr. sc. Lido Sošić, 

nekdanji župan Rovinja in vodja projektnega Studija KAPPO, ter naš član prof.dr.Davorin Gazvoda.    

2. april 2012

 
za člane DKAS, krajinske arhitekte, študente krajinske arhitekture in somišljenike

Fotografski natečaj je razpisan ob 20. letnici delovanja društva na temo KRAJINA in bo trajal eno leto, oziroma do meseca krajinske arhitekture 2013, ko bodo razglašeni rezultati. Tema natečaja je krajina in sicer 
KULTURNA KRAJINA  za barvne fotografije in STRUKTURE V KRAJINI za črno-bele fotografije. Prispele fotografije bo ocenila strokovna žirija v sestavi Luka Vidic, prof. Dušan Ogrin in Matjaž Intihar.

4. april 2012

Kulturni center Janeza Trdine v Novem mestu – mala dvorana, od 10.00 do 14.00
Urejanje javnih zelenih površin je lahko v zaostrenih gospodarskih razmerah pogosto odrinjeno med manj pomembne naloge. Sočasno se ljudje vedno bolj zavedamo, da so zelene površine v naseljih eden od temeljev 

vzdržnega razvoja in zagotavljanja zdravega, prijetnega in varnega bivalnega okolja. Upravljanje z zelenimi površinami je v takih razmerah težko, izpostavljeno vse višjim pričakovanjem in zahtevam. 
Na posvetu »Urejanje in vzdrževanje zelenih površin« bomo skupaj z mag. Majo Simoneti, dr. Jožetom Bavconom, Tanjo Maljevac in dr. Aleksandrom Šiftarjem spregovorili o urejanju javnih zelenih površin, primerih dobre 

prakse in vprašanjih, s katerimi se soočajo upravljavci, vzdrževalci, lastniki, graditelji, nadzorniki in drugi skrbniki javnih zelenih površin.

5. april 2012

Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 17.00
prof. dr. Davorin Gazvoda

Zadnjih dvajset let uspešnega gospodarskega razvoja pred izbruhom svetovne krize je vplivalo tudi na oblikovanje odprtega prostora. Krajinski arhitekti so v svojih delih skušali slediti senzacionalistični ali celo eksibicionistični 
arhitekturi, ki je nastajala v tem obdobju, z izrazito avtorskimi deli, ki pa so po svojih značilnostih v resnici bližje globalnim, včasih celo brezosebnim prostorskim rešitvam. Izrazit avtorski pristop namreč pogosto ne upošteva 

prostorskega konteksta in značilnosti krajine, v katerem nastaja nov oblikovan odprt prostor. Drug problem je, da se krajinski oblikovalci danes soočamo s problemom določanja programskih sklopov, ki se umeščajo v park in 
imajo za posledico specifično krajinsko zgradbo in z njo povezane oblikovalske značilnosti.  Brez ustreznega programa so sodobne prostorske rešitve pogosto napolnjene s prostorskimi strukturami, ki niso izboljšava bivalnega 

okolja v mestih in so lahko tudi moteče v kulturni in naravni krajini, za katero so sicer značilni določeni tehnološki, predvsem pa naravni procesi. 
Pomanjkanje kritične presoje kakovosti krajinsko-oblikovalskih dosežkov vpliva na posnemanje nekaterih razvpitih projektov ne glede na njihovo smiselnost in dejansko ali pravo vrednost, še posebej, kadar se megalomanske 

rešitve skrivajo za vzdržnostnimi/trajnostnimi ali ekološkimi floskulami. Posebna pozornost bo namenjena najnovejšim kitajskim oblikovanim krajinam, ki v zadnjih nekaj letih vse bolj narekujejo trende krajinskega oblikovanja 
v svetovnem merilu, saj so mnoge nagrajene s svetovnimi, predvsem ameriškimi nagradami (npr. ASLA Awards). Svetovnemu dogajanju na rob bo postavljena slovenska realnost. 

Predavanje je organizirano tudi kot dodatno strokovno izobraževanje Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS).

13. in 14. april 2012

Cankarjeva ulica, Velenje, vsak dan od 10.00 do 18.00
DKAS in Pazi!park v sodelovanju z Mestno občino Velenje ter arboristko Natašo Dolejši in Barbaro Pajk

Večdnevni mobilni dogodek, ki gostuje v dveh slovenskih mestih. Z dogodkom želimo opozoriti širšo javnost na pomen zelenega odprtega prostora v urbanem okolju ter na vlogo, ki jo ima vsak posameznik pri njegovem urejanju 
in soustvarjanju. Dogodek je zasnovan večplastno, tako vsebinsko, kot tudi prostorsko. Poteka na osrednji točki in spremljajočih zelenih površinah. Na osrednji točki je predstavljen zeleni sistem mesta v makro merilu: 

postavljen je pohoden ortofoto posnetek mesta z grafično izpostavljenim zelenim sistemom, na voljo so informacije o stanju, pomenu in vlogi zelenega sistema v mestu. Obiskovalec je povabljen  k aktivnemu sodelovanju z 
odgovarjanjem na vprašalnik, v pisni in grafični obliki. Na bližnjih zelenih površinah je izpostavljen mikroelement zelenega sistema – drevo. Posamezno drevo se označi s tablico, ki opisuje stanje drevesa ter razloge, ki so 

privedli do njega. Ta del dogodka želi opozoriti na stanje mestnega drevja, ravnanje z njim ter na njegovo vrednost. Osrednja lokacija v Velenju je na križišču Prešernove in Cankarjeve ceste.
V sklopu dogodka bo organizirano tudi vodstvo strokovnjakinje za drevesa v urbanem okolju, ki bo udeležencem predstavila pomen, stanje in vitalnost izbranih dreves v mestnem središču.

14. april 2012

Bralna klop, Severni mestni park, Ljubljana, ob 16.00
mag. Ina Šuklje Erjavec

Kaj vse se v parku lahko dogaja, čemu je namenjen, kaj vse je zato v njem? Kaj je treba znati, premisliti in narediti za dober načrt in izvedbo parka? Kakšno je razmerje med načrtom in resničnim prostorom? Kaj je merilo? 
Skupaj z udeleženci delavnic bomo razgrnili načrte parka in si jih ogledali – jih »prebrali«, poiskali različne ureditve in elemente, izmerili njihove velikosti na načrtu, da bi jih potem v parku poiskali in izmerili še v dejanski 

postavitvi. Ogledali si bomo tudi, kako jih uporabljamo. Delavnica je namenjena otrokom, starim od pet do dvanajst let. Organizirana je v okviru programa Igriva arhitektura (Arhitektura in otroci, ZAPS). 

18. april 2012

Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 18.00
mag. Alenka Kocuvan Polutnik

Japonski vrt je kot zgodba, ki pripoveduje in razkriva religijo in filozofijo , zgodovino, kulturo, geomantijo, zgodba o spoštovanju do narave, spoštovanju obredov, duhovnemu užitku, razvedrilu, strahu pred naravnimi pojavi in 
je tudi zgodba o tabujih. Na predavanju bodo predstavljeni principi urejanja vrtov, navodila priročnika Sakuteiki, bistvene značilnosti oblikovanja, pomeni rabe kamnov, rastlinskega materiala, barve v vrtu.

Predavanje je organizirano tudi kot dodatno strokovno izobraževanje Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS).

19.-21. april 2012

Trg Leona Štuklja, Maribor, vsak dan od 10.00 do 18.00
DKAS in Pazi!park v sodelovanju z Mestno občino Maribor in arboristko Tanjo Grmovšek

Večdnevni mobilni dogodek, ki gostuje v dveh slovenskih mestih. Z dogodkom želimo opozoriti širšo javnost na pomen zelenega odprtega prostora v urbanem okolju ter na vlogo, ki jo ima vsak posameznik pri njegovem urejanju 
in soustvarjanju. Dogodek je zasnovan večplastno, tako vsebinsko, kot tudi prostorsko. Poteka na osrednji točki in spremljajočih zelenih površinah. Na osrednji točki je predstavljen zeleni sistem mesta v makro merilu: 

postavljen je pohoden ortofoto posnetek mesta z grafično izpostavljenim zelenim sistemom, na voljo so informacije o stanju, pomenu in vlogi zelenega sistema v mestu. Obiskovalec je povabljen  k aktivnemu sodelovanju z 
odgovarjanjem na vprašalnik, v pisni in grafični obliki. Na bližnjih zelenih površinah je izpostavljen mikroelement zelenega sistema – drevo. Posamezno drevo se označi s tablico, ki opisuje stanje drevesa ter razloge, ki so 

privedli do njega. Ta del dogodka želi opozoriti na stanje mestnega drevja, ravnanje z njim ter na njegovo vrednost. Osrednja lokacija v Mariboru je na trgu Leona Štuklja.
V sklopu dogodka bo organizirano tudi vodstvo strokovnjakinje za drevesa v urbanem okolju, ki bo udeležencem predstavila pomen, stanje in vitalnost izbranih dreves v mestnem središču.

25. april 2012

 
Botanični vrt Ljubljana, 17.00 – 19.00

Ekskurzija: Istra - Rovinj

Začetek fotografskega natečaja

Posvet: Urejanje in vzdrževanje zelenih površin

Predavanje: Nekaj značilnosti sodobnega krajinskega oblikovanja

Predavanje: Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim

Predavanje: Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim

Dogodek: Mesto na dlani

Delavnica: Tokrat pa o mestnih parkih (Arhitektura in otroci)

Predavanje: Japonski vrtovi

Dogodek: Mesto na dlani

Druženje: Zaključek meseca krajinske arhitekture

12. april 2012

 
Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 17.00

dr. Andreja Zapušek Černe in Andreja Albreht
Premišljeno načrtovan javni odprti prostor je dostopen tudi slepim in slabovidnim uporabnikom. V državah, v katerih je izhodišče načrtovanja omogočanje dostopnosti javnega odprtega prostora vsem skupinam uporabnikom, 

torej tudi gibalno oviranim in uporabnikom s posebnimi potrebami, so že vrsto let v veljavi priporočila, smernice  in določila, ki jih projektanti upoštevajo z namenom zagotavljanja prostora brez ovir. Nuja po oblikovanju 
tovrstnih smernic je izražena tudi v Sloveniji. Na predavanju bodo predstavljena izhodišča in primeri dobre prakse iz tujine, ki omogočajo boljšo dostopnost prostora tudi slepim in slabovidnim.  

Predstavljene bodo tudi težave, ki so nastale zaradi neupoštevanja raznolikosti potreb uporabnikov. Kot eno od izhodišč za pripravo smernic bodo predstavljene tudi izkušnje iz tujine. 
Podrobneje bo predstavljen projekt, ki je potekal v letu 2010 v Mariboru. Mestna občina Maribor je s pomočjo Evropskih skladov za regionalni razvoj v tem letu prevzela pobudo za prvo celostno dejavnost v zvezi z 

načrtovanjem javnega prostora brez ovir. Skupina strokovnjakov s predstavniki posameznih skupin invalidov, ki je sodelovala pri projektu, se je problema lotila celostno tako na področju projektnih rešitev 
(od teorije k praksi) kot tudi v pogledu vključitve in soočanja vseh skupin uporabnikov s posebnimi potrebami.

Predavanje je organizirano tudi kot dodatno strokovno izobraževanje Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS).

13. april 2012

 
Kunigunda, Velenje, Prešernova 8, ob 17.00

dr. Andreja Zapušek Černe
Iztočnice predavanja: glej zgoraj!

Predavanje je organizirano v sodelovanju z Mestno občino Velenje in Mladinskim centrom Velenje.
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