
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije: Poročilo o delu 2007/2008 - programski del 
 
 
1 Sodelovanje z EFLA, oktober 2007 
 
DKAS trenutno ni član nobenega mednarodnega strokovnega združenja.  
Mnenje UO je, da je mednarodno strokovno povezovanje lahko koristno in zato 
potrebno.  
V tem smislu je UO zaprosil za aproximativni izračun članarine, ki je prilagojena 
značilnostim populacije v posamezni državi. Oktobra 2007 je bila za nas izračunana 
članarina 9€ na člana.  
 
UO je pri pripravah na včlanitev podprla ZAPS in omogočila prevod statuta, ki ga 
mora DKAS posredovati EFLA skupaj z vlogo za včlanitev. Članstvo v EFLA je dveh 
vrst:  začasno (za dve leti, brez članarine in glasovalnih pravic) in polno (s članarino 
in vsemi pravicami, tudi plačano udeležbo na letni skupščini).  
 
Jeseni 2008 se je UO odzval na poziv EFLA in predsednica je v sodelovanju s tajnikom 
Oddelka za KA na BF izpolnila anketo o krajinskih arhitektih v Sloveniji. Rezultati 
ankete so  bili skupaj s predstavitvijo številčnosti populacije in načinov šolanja in 
izvajanja prakse  iz drugih držav objavljeni v glasilu EFLA, ki je elektronsko dostopno 
na internetni strani organizacije.  
 
Predsednica DKAS se je po dogovoru z UO odzvala vabilu EFLA in se kot opazovalka 
udeležila generalne skupščine organizacije, ki je bila 26. in 27. oktobra 2007 v 
Bruslju. Na skupščini je bila gostja tudi predsednica IFLA Diane Menzies, ker je bil 
med organizacijama podpisan sporazum, ki naj bi poenotil članstvo. Udeležbo 
predsednice na skupščini je deloma omogočila EFLA, deloma pa ZAPS.  
 
Razen povezave med svetovno in evropsko organizacijo je za slovenske razmere 
zanimiv tudi sporazum o sodelovanju med svetovno zvezo arhitektov (UIA) in 
svetovno krajinskih arhitektov (IFLA) in EFLA, ki je bil podpisan leta 2006. Na podlagi 
tega sporazuma so v različnih mednarodnih natečajnih komisijah tudi predstavnik 
IFLE in EFLE.   
 
2 II Salon pejzažne arhitekture u Beogradu, december 2007 
 
DKAS se je odzval na vabilo srbskega društva in poslal na njihovo razstavo dele 
društvene razstave iz leta 2004 ter hkrati posredoval članom vabilo za udeležbo na 
tekmovalnem delu razstave.  
 
Prispela so dela iz Srbije, Slovenije, Črne Gore, Italije in Republike Srbske. Odziv je 
bil zelo številčen. Organizatorji so prejeli preko 100 vseh poslanih del. Ocenjevalna 
komisija pa je za razstavo izbrala 78 del in izmed teh podelila nagrade v kategorijah 
velika nagrada salona, projekti, publikacije, študije in raziskave, študentska dela in 
posebne nagrade.  
 
Slovenski krajinski arhitekti so imeli na razstavi posebno mesto. Gostujoči del 
razstave so bili Zapisi v krajini, razstava, ki jo je leta 2004 organiziralo DKAS in je 
uspešno obiskala že nekaj držav, letos tudi Srbijo. Poleg tega je slovenska krajinsko 
arhitekturna stroka doživela velik uspeh, saj je priznanja II. Salona krajinske 
arhitekture 2007 prejela na različnih delovnih področjih (več v poročilu z razstave na 
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www.dkas.si)  
 
Poleg razstave je bilo v okviru II. Salona Krajinske arhitekture 2007 tudi predavanje 
Darje Matjašec o krajinsko arhitekturni praksi skupine Karh07 iz LUZ d.d. 
 
 
3 Natis rokovnika, skicirke in knjižne kazalke DKAS na temo promocije krajinske 
konvencije, december 2007 
 
Decembra 2007 je članica DKAS Urška Kranjc s sodelavci ponovno pripravila krajinsko 
arhitekturni rokovnik in skicirko, tokrat na temo kulturne krajine in v sodelovanju s 
podjetjem MARAMO. DKAS z izdajo ni imel stroškov, je pa prejel več promocijskih 
izvodov obeh gradiv in jih razdelil članom DKAS, sodelujočim v projektu in 
predstavnikom različnih strokovnih služb in ustanov (MOP, ZVKD in podobno).  
 
Sočasno je bilo z donacijo podjetja LUZ d.d. na pobudo predsednice in v izvedbi 
Bojane Bajželj natisnjenih 3000 knjižnih kazalk z informativnim besedilom in podatki 
o krajinski konvenciji. Kazalke so bile razdeljene v novoletnem času odgovornim na 
MOP in nekaterih drugih ministrstvih, v času mednarodne konference članom DKAS in 
drugim udeležencem in so za promocijo DKAS in varstva in razvoja krajine še na 
razpolago. 
 
 
4 Udeležba na sejmu Flora 2008, marec 2008 
 
DKAS je tudi v letu 2008 prejelo poziv za sodelovanje na sejmu Flora  v Celju.  
 
UO je imel dober namen razširiti krog sodelujočih in je odgovornega na programu 
imenovalo Sergeja Hitija. Po spletu okoliščin je na vabilo za sodelovanje prispela 
samo ponudba skupine PAZIPARK, ki se je potem udeležila sejma.  
 
UO namerava sodelovanje DKAS na sejmu ohraniti in bo v ta namen povabil 
zainteresirane k oblikovanju celostnega nastopa na sejmu 2009.  
 
 
5 Izvedba mednarodne konference Odprt javni prostor/ Public Open Space, april 
2007 
 
DKAS je v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo organiziral 10. in 11. 
aprila 2008 mednarodno konferenco z okroglo mizo, spremljajočo razstavo in izdajo 
zbornika. 
 
Izvedbo konference je z brezplačno oddajo razstavnega in prireditvenega prostora 
omogočila Mestna občina Ljubljana. Sredstva za izvedbo programa in natis zbornika 
pa so bila pridobljena na javnih razpisih in z uspešnim zbiranjem donatorskih 
prispevkov.   
 
Zborniki so še na razpolago.  
 
 

DKAS_skupščina 2008_poročilo o delu, avgust 2008 2 

 



6 Razstava Javni odprt prostor v okviru Tedna arhitekture, junij 2008 
 
UO se je odzval na razpis MOP za izvedbo programov v času Tedna arhitekture, kot 
programa MOP v času slovenskega predsedovanja EU. Na razpisu pridobljena sredstva 
so omogočila pripravo tematske razstave in tiskanje kataloga razstave.  
Kustosinji razstave Tanja Maljevac in Andreja Zapušek sta pripravili razstavo iz 
gradiva, ki je bilo zbrano za razstavo kot spremljajoči program mednarodne 
konference v aprilu.   
 
Razstavo je odprl župan Mestne občine Novo mesto, zbrane je na otvoritvi nagovoril 
tudi starosta slovenskih urbanistov, profesor Vladimir Braco Mušič.  
 
Katalogi razstave so še na razpolago. UO se namerava posvetovati s člani o 
morebitnem ponatisu kataloga v promocijske namene. 
 
 
6 Javni odziv DKAS na novo načrtovane posege na Krasu, zima 2008 
 
Jeseni 2007 se UO DKAS odzval pozivu civilne iniciative Kras in objavil na 
www.dkas.si vabilo na okroglo mizo "Ohranitev krajine - razvojna priložnost Krasa", v 
veliko sejno dvorano občine Sežana. 
 
Upravni odbor Društva krajinskih arhitektov Slovenije (UO DKAS) je tematiko 
obravnaval na svoji redni seji in sklenil posredovati pristojnim in širši javnosti stališče 
društva kot nevladne organizacije, ki je s svojim statutom in kodeksom zavezana k 
varstvu in razvoju krajine. 
 
Sporočilo UO DKAS je bilo objavljeno na internetnih straneh www.dkas.si in na 
Trajektu, pisno pa je bilo posredovano: predsedniku vlade, predsedniku države, 
ministru, državnemu sekretarju Briclju in direktorici direktorata za prostor. 
 
UO DKAS je prejel odziv predsednika države in predsednika vlade, ki sta bora izrazila 
razumevanje za izraženo skrb in sporočila, da se bosta zavzela za ustrezne rešitve. 
 
 
7 Sodelovanje z ZAPS  
 
ZAPS je UO posodila prostor za izvedbo nekaj sej. 
 
UO DKAS je v sodelovanju s predstavniki matične sekcije KA in občasno tudi matične 
sekcije P v ZAPS komentiral priprave Arhitekturne politike in ZAID ter se aktivno 
odzival tudi na različne druge akcije ZAPS.  
 
UO sicer ocenjuje sodelovanje z ZAPS kot korektno, strokovne razprave o organizaciji 
dejavnosti pa pogosto kot skrajno, načelno in neargumentirano, nenaklonjene 
krajinskim arhitektom in naši stroki.  
 
Pogoji za razvoj dobre prakse sodelovanja med komplementarnimi strokami so v tem 
smislu gotovo slabši kot bi lahko bili. Čeprav je lahko razlog slabemu razpoloženju 
potegovanje za ista dela, pa je podcenjevanje znanja in kompetenc globoko 
zasidrano v stališča do krajinske arhitekture in krajinskih arhitektov. Simptomatično 
je stalno opozarjanje ZAPS na to, da je le-ta ovirana v razvoju, ker je njena struktura 
atipična in vključuje tudi sekciji KA in P.  Negativno razpoloženje se dobro odraža 
tudi v novi prostorski zakonodaji (ZPnačrt in ZGO), ki je zelo zanemarila načrtovalske 
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potrebe za odprt prostor, in v predlogu Arhitekturne politike, ki v času priseganja na 
celostne obravnave poudarja le vlogo grajenega prostora. in se je preneslo tudi med 
druge stroke, ki delujejo na področju prostorskega načrtovanja. Za urejanje prostora 
z vsemi posledicami za vsakdanje življenje posameznikov in narodno gospodarstvo ter 
z njim povezane stroke je to zelo slabo.  
 
UO DKAS pozorno spremlja aktivnosti ZAPS in MOP, ki v tem mandatu žal delujeta 
precej usklajeno, in si prizadeva s komentarji pritegniti pozornost širše javnosti. Cilj 
UO DKAS je sporočiti, da problemi, na katere opozarjamo, daleč presegajo vprašanja 
strokovnega zamejevanja in delitve načrtovalskega finančnega kolača. 
 
 
8 Včlanitev v sklad Jožeta Plečnika, julij 2008 
 
Sklad Jožeta Plečnika je DKAS pozval na sejo pred razpisom za Plečnikove nagrade. 
Zaradi izgubljene pošte DKAS letos v komisijo za nagrade ni imenoval svojega člana.  
 
Predstavniki sklada so UO pozvali k plačilu članarine (250€) in UO se je na poziv 
odzval. DKAS je tako odslej tudi uradno član sklada. 
 
 
9 Razstava potuje, september 2008 
 
Razstava Javni odprt prostor je bila ponujena več galerijam in bo septembra 2008 
dva tedna gostovala v festivalni dvorani na Bledu. Otvoritev razstave bo 12. 
septembra ob 18.00 uri. Razstavo bo odprl župan blejske občine, nagovor za 
udeležence pa bo imel urednik spletnega portala Trajekt, arhitekt in publicist  
Matevž Čelik.   
 
Načrtovana je tudi že selitev razstave v Velenje in Ribnico.  
 
 
10 Sprememba statuta  
 
Andreja Zapušek in Jelka Hudoklin sta pripravili spremembe statuta DKAS, ki se 
nanašajo na članstvo študentov v DKAS, včlanitev DKAS v EFLO, razmerja z zbornico 
in nekatere druge vsebine. Predlog statuta je bil dvakrat posredovan članom DKAS 
skupaj z glasovnicami, vendar kljub urgencam ni prispelo zadostno število podpisanih 
glasovnic, zato je glasovanje o spremembah statuta DKAS predmet tokratne 
skupščine.   
 
 
11 Razno 
- objave novic na www.dkas.si 
- pošiljanje kratkih e- obvestil članom   
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo pripravila Maja Simoneti v sodelovanju s člani UO DKAS. 
2. september 2008 
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