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POZIV ZA NAGRADE 
 

     DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE ZBIRA KANDIDATURE ZA NAGRADE IN 
PRIZNANJA 

 
 
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije bo ob praznovanju 30-letnice podelilo nagrado za 
življenjsko delo, priznanja za pomembne dosežke in priznanje za aktivnosti v stroki in 
društvu. Društvo želi s podelitvijo nagrad prepoznati in promovirati izstopajoče 
posameznike in pomembne dosežke s področja krajinske arhitekture. 
 
Pozivamo vse zainteresirane k oddaji kandidatur posameznikov, ki (so) s svojim delom in 
prizadevanji prispevali k razvoju in uveljavitvi stroke ali društva, ter raznovrstnih 
krajinskoarhitekturnih projektov in drugih dosežkov, ki izkazujejo veliko mero 
ustvarjalnosti, izvirnosti, inovativnosti, bogatijo kulturo in prispevajo h kakovostnemu 
načrtovanju in urejanju krajin in odprtega prostora.  
 
Če zgoraj zapisano odraža kakovosti posameznika ali projekta, ki ga poznate ali ste ga izvedli, 
lahko predlog za nagrado s kratko utemeljitvijo pošljete do 31. avgusta 2022 na email 
naslova nagrade.dkas@gmail.com in info@dkas.si. Podrobnejši pogoji in besedilo razpisa je 
v prilogi. 
 
      
Vljudno vabljeni k oddaji predlogov. 
 
 
 
Obor za nagrade in priznanja, 
zanj Tadej Bevk 
24. maj 2022 
 

Upravni odbor DKAS 
Jana Kozamernik, predsednica društva 
24. maj 2022 
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Javno zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj DKAS  
24. maj 2022 
 
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, s sedežem na Jamnikarjevi 101, 1000 Ljubljana, 
objavlja javno zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj v skladu z 2. členom 
Pravilnika o nagradah in priznanjih DKAS za dela s področja krajinske arhitekture, 
prostorskega planiranja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, krajinskega oblikovanja , 
varstva in ohranjanja krajine in teorije krajinske arhitekture. 
 
Zbirajo se predlogi za naslednje kategorije nagrad in priznanj: 

1) Nagrada za življenjsko delo 
2) Priznanje za pomembne dosežke (projekti, strokovne podlage, študije itd.) 
3) Priznanje za aktivnosti v stroki in društvu 

 
Predloge za nagrade in priznanja lahko posredujejo posamezniki, člani in organi Društva 
krajinskih arhitektov Slovenije, visokošolske organizacije, raziskovalne organizacije, nevladne 
organizacije, strokovna združenja, gospodarske družbe in Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti. Predlogi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Zbirajo se kandidature za 
obdobje 1992 – 2022 za priznanje za aktivnosti v stroki in društvu, ter za obdobje 2012 – 
2022 za pomembne dosežke. Nagrada za življenjsko delo ni omejena na obdobje. 
 
Rok in način oddaje predlogov 
 
Predloge s priloženo dokumentacijo v skladu s pravilnikom pošljite do 31. avgusta 2022 na      
elektronska naslova nagrade.dkas@gmail.com in info@dkas.si z navedbo zadeve “Nagrade 
DKAS 2022”. Pošiljatelji nepopolnih predlogov bodo pozvani k dopolnitvi. 
 
Obvezna vsebina predlogov in pogoji za nagrade in priznanja DKAS 
 
Vse nagrade se podeljujejo aktivnim članom društva in drugim, ki prispevajo k napredku 
stroke, njene afirmacije in popularizacije, za posebno pomembne in izvirne strokovne ali 
znanstvene dosežke na področju krajinske arhitekture oziroma na področju prostorskega 
planiranja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, krajinskega oblikovanja, varstva in 
ohranjanja krajine ter teorije krajinske arhitekture. 
 
Posamezni predlog mora biti podprt s podpisi vsaj dveh strokovnjakov s področja, na 
katerega sodi predlagano delo. Predlagatelji nepopolnih predlogov bodo pozvani k 
dopolnitvi. 
 

1) Nagrada za življenjsko delo 
 
Nagrada za življenjsko delo se podeljuje osebam starejšim od 60 let, katerih dolgoletno delo 
predstavlja zaokrožen strokovni opus, ki ga sestavljajo kakovostni krajinskoarhitekturni 
projekti, študije, prostorski akti, strokovne podlage, izobraževanja in/ali druge oblike  
krajinskoarhitekturnega dela ter je pomembno prispeval k razvoju, popularizaciji in 
uveljavljanju krajinskoarhitekturne stroke v Sloveniji in/ali na tujem. 
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Predlog mora v navedenem vrstnem redu vsebovati naslednje podatke: 

- tip nagrade/priznanje, na katerega se nanaša predlog (nagrada za življenjsko delo) 
- strokovno utemeljitev za podelitev nagrade kandidatu (največ ena A4 stran) 
- ime in priimek kandidata s polnimi nazivi 
- življenjepis kandidata 
- bibliografijo kandidata 
- imena vsaj dveh predlagateljev s podpisi      

 
K predlogu je zaželeno priložiti sliko kandidata, ki bo prikazana ob podelitvi nagrade. 
 
 

2) Priznanje za pomembne dosežke 
 
Priznanje za pomembne dosežke se podeljuje avtorjem za dela, ki pomenijo vrhunske 
dosežke na področju stroke, znanosti ali oblikovanja prostora in pomenijo odmeven 
prispevek v nacionalnem ali mednarodnem merilu in pomembno bogatijo kulturo naroda, 
regije ali kraja. Dela so lahko izvedeni ali drugi projekti, prostorski plani, strokovne študije, 
monografije ipd. 
 
Predlog mora v navedenem vrstnem redu vsebovati naslednje podatke: 

- tip nagrade/priznanje, na katerega se nanaša predlog (priznanje za pomembne 
dosežke) 

- naziv dosežka 
- ime in priimek avtorja oz. imena in priimki avtorjev dosežka s polnimi nazivi, 

kratka predstavitev avtorja oz. avtorjev 
- strokovna utemeljitev predloga (največ ena A4 stran), pri čemer se posebej izpostavi 

vsaj en od naslednjih kriterijev: 
o prispevek k napredku stroke 
o izvirnost, inovativnost in ustvarjalnost 
o učinki v prostoru 
o obogatitev kulture naroda, regije ali kraja 

- imena vsaj dveh predlagateljev s podpisi 
 
K predlogu se opcijsko predloži do 5 fotografij dosežka ali drugo slikovno gradivo, ki se lahko 
upoštevajo pri ocenjevanju predloga. V primeru, da se predlog nanaša na izveden projekt, 
mora predlog vključevati reprezentativno sliko načrta oz. ureditve.  
 
 

3) Priznanje za aktivnost v stroki ali Društvu krajinskih arhitektov Slovenije 
 
Priznanje za aktivnost v stroki ali društvu se podeljuje strokovnjakom, ki s svojim delom 
utirajo nove perspektive stroki ali krepijo njen položaj v družbi, uvajajo nove in izvirne 
metode, najnovejše znanstvene ali strokovne izsledke ter na ta način pripomorejo k razvoju 
stroke. Priznanje se podeljuje tudi članom društva, ki več let inovativno in aktivno sodelujejo 
pri razvoju in upravljanju društva, organizaciji dogodkov, ozaveščanju, popularizaciji in 
uveljavljanju društva in stroke ter doseganju njegovih ciljev. 
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Predlog mora v navedenem vrstnem redu vsebovati naslednje podatke: 

- tip nagrade/priznanja, na katerega se nanaša predlog (priznanje za aktivnost v stroki 
ali društvu) 

- ime kandidata s polnim nazivom 
- življenjepis in bibliografija kandidata 
- strokovna utemeljitev predloga, pri čemer se posebej izpostavi vsaj en od naslednjih 

kriterijev: 
o prispevek kandidata k napredku, afirmaciji in/ali popularizaciji stroke 
o strokovnost in sodelovanje 
o prispevek k uresničevanju ciljev DKAS 

- imena vsaj dveh predlagateljev s podpisi 
 
K predlogu je zaželeno priložiti sliko kandidata, ki bo prikazana ob podelitvi priznanja. 
 
 
Način podeljevanja nagrad in priznanj 
 
Odbor za nagrade in priznanja bo vse prispele predloge pregledal in za vsak predlog določil 
vsaj enega recenzenta, ki oceni predlog. Na podlagi prejetih predlogov in ocene recenzentov 
bo Odbor za nagrade in priznanja določil prioritetni vrstni red kandidatov za nagrade in 
priznanja. Predloge za nagrade in priznanja na osnovi vrstnega reda bo Odbor za nagrade in 
priznanja posredoval Upravnemu odboru DKAS, ki ga pregleda in odobri. Kandidati, izbrani 
za prejem nagrade ali priznanja, bodo o tem obveščeni v 15ih dneh po odobritvi upravnega 
odbora DKAS. Nagrade in priznanja bodo podeljena septembra 2022. Podrobnejši postopek 
in pogoji so opisani v Pravilniku o nagradah in priznanjih, dostopnem na 
http://dkas.si/?id=2,7,1232 
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