
.

Več o Mesecu krajinske arhitekture, aprilu, lahko preberete na spletni strani društva (www.dkas.si) in facebook pro�lu.http://www.dkas.si/?id=3,57 https://www.facebook.com/dkas.drustvokrajinskiharhitektov/

mesec krajinske arhitekture
APRIL 2021: 
Pomen krajinskega načrtovanja
pri reševanju sodobne krize

Iščemo drevo (poziv k sodelovanju)

Ven za zdravje (spletna anketa na temo uporabe in preferenc glede zelenih površin)

Kamnita preproga Pirana (razstava)1/4 - 3/5

1/4 - 3/5

6/4 - 3/5

12/4 - 30/4

24/4 - 2/5

24/4 - 2/5

Knjige na temo krajinske arhitekture (plakat s seznamom knjig pred knjižnico) 

Krajinskoarhitekturni elementi prvotne zasnove Velenja (razstava)

sreda Zelene površine za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga (predavanja in razprava)7

četrtek Umeščanje infrastrukture za koriščenje obnovljivih virov energije v prostor (Praktikum)8

četrtek Najžlahtnejša zapuščina zadnje ormoške gro�ce (voden sprehod)22

Krajina včeraj? Danes. Jutri! (razstava)

druga pol. aprila

druga pol. aprila

Skiciranje v Kopru (skiciranje na prostem)

Skiciranje na prostem (skiciranje na prostem)

torek O drevesih ZA drevesa (voden sprehod)20

sreda Sprehod po parku dvorca Gutenbuchel (voden sprehod)21

četrtek Vodenje od izvira pod Gradom ob svetovnem dnevu Zemlje (voden sprehod)22

četrtek Drevesa za spremenjeno podnebje (predavanje)22

četrtek Ugrezninska krajina in podnebne spremembe (voden sprehod)22

PARKirno mesto (pop-up park / predavanje) 

Prvomajske počitnice (vodenje po gradu Grad, program za družine)

nedelja Jane's Walk v Novem mestu (voden sprehod)25

sreda PreŽiveti z netopirji, dan odprtih vrat (voden ogled razstave)28

april Anketa o mestnem drevju

april

april

spletna anketa; Mreža za prostor

Izola, Tednik Mandrač

spletna anketa v izvedbi UIRS (so�nancer ARRS)

Piran, Mestna knjižnica Piran

Šoštanj, Knjižnica Šoštanj

Velenje, Šaleška cesta 19, Galerija lepote, Kozmetični salon Voilà Beauty; 24/7 

spletni dogodek Ven za zdravje 2, 10:00 - 13:30; Urbanistični inšititut Republike Slovenije, so�nancer: MZ

spletna platforma ZOOM, 17:00; Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

Ormož, na parkirišču pred gradom, 15:00; Društvo Beličnik

Ljubljana, Trnovski pristan 2, pasaža UIRS, 24/7; UIRS 

Koper, Taverna; sobota ali nedelja; Urbanistični inšititut Republike Slovenije, DIPSTOR d.o.o.

OŠ Cerknica, OŠ Postojna, OŠ Polhov Gradec

Izola, Livade; 16:00

Šoštanj, Dvorec Gutenbuchel, 17:00 - 18:00; ZVKD Celje

Grad , Krajinski park Goričko, Grad 191, ob 11:00 in ob 14:00; Javni zavod Krajinski park Goričko

splet, 10:00 - 11:00; Arboretum Volčji Potok

Velenje, Škalsko in Velenjsko jezero, 18:00 - 19:00

Koper, Ukmarjev trg, ves dan; Marjetica Koper, MOK

Grad, Krajinski park Goričko, Grad 191; Javni zavod Krajinski park Goričko

Novo mesto, ŠRP Češča vas in Temenica, 16:00; DKAS in DAD

Kančevci, Krajinski park Goričko, Kančevci 38; 10:00 - 16:00; Javni zavod Krajinski park Goričko

marec, april Prenašanje dvoživk - problemi širitve naselij in infrastrukture na mokrišča (NATURA 2000)  
Boreci, pri vhodu na deponijo glinokopa; ko se zvečeri - do 22:00 ; Društvo Beličnik


