
 

 

 

Poročilo o delu za 2011 
 
 

Leto 2011 predstavlja leto korenitih sprememb, tako v formalnem, kot v vsebinskem pogledu. 
Društvo je bilo prisiljeno preseliti sedež društva iz lokacije v Vetrinjski 7 na neko novo lokacijo, ker je 
ta zgradba dobila lastnika. Tedanji prostori so bili prostori Združenja inženirjev in tehnikov, v katerega 
je bilo vključeno tudi Društvo koloristov Slovenije. 
Ob tem dejstvu, da se je moral sedež našega DKS spremeniti, je predstavljalo to dejstvo tudi 
priložnost še za druge potrebne spremembe v pravilih, ki jih je bilo s spremembo sedeža tako ali 
drugače nujno urediti! Ob tej priložnosti smo spremenili tudi ime društva iz Društva koloristov 
Slovenije v Slovensko združenje za barve, ker smo ugotovili, da dotedanje ime morda ne pokriva več 
dovolj dobro sedanjega delovanja in pomena društva. To je potegnilo za sabo spremembo celostne 
podobe društva in tudi komunikacijskih poti za posodobljeno delovanje. Tako smo v naša Pravila 
vnesli tudi možnost internetnega glasovanja, kar naj bi omogočilo bolj sprotno opravljanje formalnih 
zadev društva pri vprašanjih, ki so vezana na soglasje vseh članov pri sprejemanju odločitev. Glede na 
to, da je naše članstvo razpršeno po vsej Sloveniji in ker se je že v preteklosti pogosto izkazalo, da ni 
mogoče zagotoviti sklepčnosti pri sestankih UO ali OZ, predstavlja možnost internetnega glasovanja 
pravzaprav edino realno možnost in rešitev, ki ni povezana s kakimi dodatnimi stroški. 
V Pravilih društva smo spremenili: 
‐ ime društva iz Društva koloristov Slovenije v Slovensko združenje za barve, 
‐ sedež društva iz prejšnje lokacije (Vetrinjska ul. 6) na novo: Smetanovo ulico 17, Maribor, 
‐ oblikovali celostno podobo in izvedli vse nujno potrebne aplikacije, 
‐ zasnovali pečat, vendar ga nismo izvedli, ker so se po potrditvi koncepta celostne podobe v 
mesecu marcu, potem datumu zgodile še določene spremembe, ki pa še niso mogle biti 
predvidene. Tako bo v sklopu naslednjih vnosov sprememb v Pravila, nujno korigirati tudi ta člen o 
pečatu, do tedaj bomo pa še počakali z njegovo izdelavo. 
‐ Prenovili smo staro spletno stran, vendar samo po oblikovni plati, kajti kot se je izkazalo tudi tu ni 
šlo brez izpolnjenih predpogojev. Dosedanja spletna stran je temeljila na domeni, ki jo upravlja 
Arnes in ker v tem času še nismo imeli vseh postopkov formalno zaključenih (potrditev iz UO 
Maribor in AJPES smo prejeli šele z 19.01.2012), nam Arnes ni smel spremeniti naslova v domeni. 
To opravilo, povezano z Arnesom in strukturno spremembo naše spletne strani, nas čaka v 
letošnjem letu 2012, zato tudi še nismo vpeljali spletne strani na novo funkcionalno platformo! 
‐ V Pravila smo dodali možnost korespondenčnih sej po internetu in vpeljali s tem povezan način 
glasovanja, 
‐ posodobili formulacije področij delovanja članov in dodali nekaj novih kot so: barvna teorija, 
filozofija, psihologija in tehnologija barv. 
V preteklem letu je bila opravljena vrsta strokovnih aktivnosti, kot so: 
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‐ intervju na RTV Maribor, V. Pogačar gost Zorana Medveda, januar 2011, 
‐ predavanje o barvah na Univerzi Maribor in v sodelovanju z ZID‐zvezo inženirjev in tehnikov, V. 
Pogačar, september 2011, 



‐ ogled proizvodnje avtomobilskih luči, Hella ‐ Ljubljana, V. Pogačar, junij 2011 
‐ aktivna udeležba članov na mednarodni konferenci AIC v Zurichu v Švici, B. Sluban, V. Pogačar, 
junij 2011, 
‐ aktivna udeležba članov na mednarodni konferenci CIE v Sun City v JAR, julij 2011, 
‐ sodelovanje v oddaji Barva v arhitekturi ‐ VAL 202, september 2011, 
‐ barvno svetovanje in projekt notranje ureditve za fitnes center Red Power, oktober 2011, 
‐ intervju na RTV3 – Vida Curk, november 2011, 
‐ razstava in predavanje o barvah v okviru DLUM, november 2011, 
‐ intervju v zvezi s predavanjem o barvah ‐ oddaja na RTS, november 2011, 
‐ barvno svetovanje in projekt notranje ureditve sprejemnega hola Tehničnih fakultet v Mariboru: 
UM‐FS, UM‐FG, UM‐FKKT, december 2011,… 
Glede na dejstvo, da se je v tem času zgodila tudi vrsta sprememb med članstvom: dolgoletni član g. 
Pavlenič je žal preminul, dolgoletna predsednica in podpredsednica dr. Jelerjeva se je zaradi 
zdravstvenih razlogov umaknila iz društva, nekaj članov se je upokojilo in prenehalo aktivno 
delovati,…, kar pomeni, da se je v tem času zamenjala precejšna večina od do sedaj delujočega jedra 
aktivnih članov, kar je imelo in še ima, določene posledice v diskontinuiteti delovanja in prav tako v 
načinu delovanja. 
Prav tako pa ima vrsta nalog in ciljev, ki so bili zastavljeni v letu 2010 dolgoročnejši značaj in vsak od 
navedenih zahteva izpolnitev določenih pogojev: 
‐ v okviru barvne svetovalnice sta bila izvedena dva poizkusna projekta in en javni nastop v 
enourni 
radijski oddaji RTS‐VAL 202, kjer se je problematizirala Barva v arhitekturi; 
‐ študentski forum in blogovski kotiček sta povezana z vstopom novih članov – v tem letu sta 
vstopila šele dva; 
‐ strokovni forum in spletni slovar, pa so vezani na več dejavnikov: najprej bo potrebno pridobiti 
dovolj novih članov, ki bi nadaljevali začeto delo, delo na slovarju pa je povezano tudi z 
mednarodnimi povezavami, saj je to nalogo prevzela pod svoje okrilje mednarodna AIC. Naš delež, 
ki se navezuje na slovensko izrazoslovje pa je pripravljeno in čakamo na nadaljnje korake 
integracije v okviru AIC. 
‐ Wiki barve so prav tako povezane z dogovori v okviru AIC, kjer nastaja koncept in baza znanj, v 
katero se bomo še nadalje aktivno vključevali v povezavi z njihovimi koncepti; 
‐ digitalna arhiva je pa za enkrat zastavljena v okviru nove platforme na spletni strani, ki je še v 
preoblikovanju in se bo nanašala predvsem na novo nastajajočo arhiv. Obstoječ star arhiv smo 
zaradi izselitve iz Vetrinjske ulice predali v Pokrajinski arhiv Slovenije v enoto v Mariboru, kar je 
predstavljalo tudi izjemno zahtevno, neplanirano delo. Sedaj čakamo še na spremembo domene s 
strani Arnesa, kot serviserjem našega spletnega mesta. Sedanja ureditev je še v funkciji na starem 
naslovu DKS do spremembe, ko nam bo Arnes dodelil novo domeno. To pričakujem, da se bo 
zgodilo v prvi polovici 2012. 
 
 
Poročilo pripravil: 
Vojko Pogačar,  
predsednik  
Maribor, 25.03.2012 


