Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Datum 25/09/2009

POROČILO O DELU ZA LETO 2008 / 2009

1. Ponatis zbornika konference 2008 in kataloga razstave 2008
Stanje september 2009: Zborniki in katalogi so še na razpolago. Ponatis ni bil izveden.
2. Izdaja terminološkega slovarja - prioritetni program za leto 2009
Za vodjo projekta predlagana Jelka Hudoklin.
Poveže se s soavtorji – soglasje že ima.
Rok: april 2009
Člani so predlagali, da bi bilo smiselno za projekt pridobiti partnerje (npr. ZAPS …) ali pa se
prijaviti na razpise.
Oktober 2008: Prijava na Javni razpis za financiranje projektov, ki so namenjeni
predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika- neuspešno
Marec 2009: Pobuda MOP za sodelovanje pri izdaji – odziv: bodo premislili
Stanje september 2009: mop se dogovarja za izdajo z ZRC SAZU ni avtorji brez DKAS.
3. Izdelava pregleda kdo je kdo v slovenski krajinski arhitekturi
Ideja: realizacija prve faze v web različici z možnostjo tiskanja jeseni 2009
Za sodelovanje se zaprosi predstojnika Oddelka Krajinske arhitekture za vključitev tajnika
Oddelka g. Podboja. Članica Vesna Kolar Planinšič se je pridružila projektu septembra 2009.
Zima 2009:

Izdelan je prototip obrazca za zbiranje podatkov, Eva Zupan

Pridobljen je seznam vseh, ki so vpisali in končali, T.Podboj, BF OKA
Pomlad 2009: Pridobljena je ponudba za izvedbo neposrednega zbiranja podatkov preko
web-a
Stanje september 2009: Akcijo se lahko izvede do meseca KA 2010.

4. Popularizacijski fotografski natečaj slovenske krajine
Zagon projekta Tanja Maljevac in Eva Zupan v sodelovanju z Arnejem Hodaličem in National
Geographic Slovenija.
Planiran zagon jesen 2008, cilj realizacija jesen 2009
Zima 2009: Preveritev interesa NG za izvedbo projekta (ponudba za članek o krajini in
objave fotografij) . Ni sredstev - ni interesa.
Pomlad 2009: Preverite možnosti, da se promocijska dejavnost izvede s fotografsko razstavo
z znanim materialom – fotografije profesor Ogrina v Tivolski promenadi.
Stroški take razstave bi bili za DKAS previsoki (15.000 in več €)
Stanje september 2009: Projekt ni realiziran.

5. Sodelovanje na razstavi Flora 2009
Ni izvedeno.
6. Podpora manjših akcij in izobraževalnih prireditev
Glede na razpise za pridobitev sredstev za realizacijo programov.
Člani so bili pozvani k programskim predlogom.
Nataša Bratina Jurkovič in Maja Simoneti sta predlagali družabni dogodek pred novim letom.
Stanje september 2009: Pobud ni bilo.

7. Drugo delo
Internetne strani DKAS
- nadgradnja internetne strani DKAS z vsebinami o Konvencijo o krajini
- tekoče objave dogodkov in dejavnosti UO DKAS
Razstava: Javni odprt prostor
- marec 2009 v Ribnici
- oktober 2009, Velenje – otvoritev 5.10.2009 v počastitev Svetovnega dne Habitata,
povezano z MOP
Prijava na razpis Urada vlade za komuniciranje
Sofinanciranje informativno komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih
organizacij – sklop podnebne spremembe
skupaj s Trajektom, december 2008 - neuspešno
Sodelovanje z EFLA
Podpis pridružitve EFLA, november 2008
Sodelovanje na volitvah novega generalnega sekretarja, junij 2009,
Novoletna zabava DKAS, 11. december 2008
Bera 2008 : PREGLLEDNI KA

izdelan zbirnik dosežkov krajinskih arhitektov v letu 2008: natečaji, nagrade, dejavnosti
DKAS in drugo
posredovano članom po elektronski pošti
Odgovor civilni iniciativi za Tivoli, 2. februar 2009
Pismo ministru za okolje in prostor, februar 2009
Seznanitev s stališči DKAS o urejanju prostora in vabilo na otvoritev razstave v Ribnici
Jubilej prof.dr. Ivana Marušiča, julij 2009
Posredovana čestitka in rože, objava čestitke na www.dkas.si
Lipica
Opozorilno pismo Vladi RS in novemu ministrskemu zboru, november 2008
Udeležba razprave v DZ - odbor za kulturo, šolstvo in šport in odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, 10 junij 2009
Mesec krajinske arhitekture 2009
Organizirali smo dneve odprtih vrat pisarn in podjetij
Organizirali smo krajinarski piknik
Mediji: Finance, Delo in dom
Salon pejsažne arhitekture u Beogradu
Člane DKAS je Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) ponovno povabilo, da se
udeležijo s svojimi deli III. Salona pejzažne arhitekture.
Sodelovanje z ZAPS
Sodelovanje v strokovnem smislu je dobro in poteka preko članov MS KA in MS P ter
krajinskih arhitektov članov organov ZAPS
Stališče DKAS o natečajni praksi, junij 2009
Stališče DKAS do sprememb prostorske zakonodaje - odgovor na poziv ZAPS, 1.junij, 2009
Stališče DKAS do sprememb zakona o kmetijskih zemljiščih, september 2009
ZAPS delovanje DKAS podpira v okviru možnosti in primerjalno s podporo, ki jo nudi drugim
strokovnim društvom (posoja prostorov).
Poročilo pripravila:
Maja Simoneti
v sodelovanju z www.dkas.si in arhivom DKAS

Ljubljana, 25. septembra 2005

