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Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) vsako leto z različnimi dogodki obeleži svetovni mesec
krajinske arhitekture, ki ga je leta 2007 razglasila Mednarodna zveza krajinskih arhitektov (IFLA). Skupaj
s fakulteto in s številnimi drugimi podporniki v letošnjem letu pripravljamo več dogodkov
(mednarodno konferenco, tradicionalno srečanje društev, razstavo načrtov in izvedb, izdajo knjige),
katerih rdeča nit bodo zeleni sistemi oz. zelena infrastruktura, zato se tudi letošnji aprilski dogodki
tematsko navezujejo nanje. Podpirajo jih številne organizacije, predvsem pa številni posamezniki in tudi
IFLA EUROPE (http://iflaeurope.eu/). V koledarju so vsi dogodki samo navedeni, podrobno pa bodo
skupaj z njihovimi organizatorji predstavljeni tedensko na naši spletni strani (www.dkas.si) ter dnevno
na našem facebook profilu. Posebej izpostavljamo še dogodke, ki jih v mesecu krajinske arhitekture
organizira Javni zavod Krajinski Park Goričko in jih najdete na spletni strani: http://www.park-goricko.
org/sl/informacije.asp?id_informacija=5725&id_jezik=0&id_tip1=5&id_tip2=1&id_tip3=0.
Aprilske dogodke začenjamo že v marcu in jih zaključujemo v juniju. V Celju, Ivančni Gorici, Izoli,
Križevcih pri Ljutomeru, Mariboru, Murski soboti, Novem mestu, Piranu, Podčetrtku, Ribnici, Slovenj
Gradcu, Škofji Loki, Velenju in seveda v Ljubljani, letošnji zeleni prestolnici Evrope, se bodo odvijali
številni raznovrstni dogodki, namenjeni odraslim in otrokom, meščanom, krajanom in strokovni
javnosti. Osrednji dogodek bo predavanje ugledne krajinske arhitektke, prof. dr. Catharine Ward
Thompson iz Edinburga, ki bo hkrati tudi uvod v mednarodno konferenco »Zelena infrastruktura - novi
izziv za načrtovanje mestne krajine«. Zvrstila se bodo številna, tematsko raznolika predavanja in vodeni
pogovori. Med njimi izpostavljamo predavanje krajinskega arhitekta Brada Colletta iz ZDA ter prispevke
letošnjih nagrajencev DKAS, mag. Alenke Kocuvan Polutnik in mag. Nika Stareta, ki sta prejela nagrado
za življenjsko delo, ter mag. Maje Simoneti, ki je prejela posebno priznanje društva. Predstavljene bodo
razstave otroških risb, projektov in natečajev študentov krajinske arhitekture, fotografije slovenskih
krajin ter knjig o krajinski arhitekturi, poezija, proza in pravljice o drevju in prostoru. Pod drevesi in na
njih se bodo zvrstile številne otroške delavnice, bralnice in čitalnice, ki bodo govorile o čarobnih,
magičnih drevesih, drevesnih hiškah pa tudi o vrstah in značilnostih dreves ter problemih, ki lahko
nastanejo zaradi neustreznih ureditev in neustreznega vzdrževanja. Ustvarjalne delavnice, od
preprostega barvanja do skupnega načrtovanja, bodo namenjene tako otrokom kot odraslim. Izvedeni
bodo različni vodeni sprehodi po odprtih površinah v mestih, naseljih in v njihovi okolici. V maju bodo v
več mestih potekali že utečeni urbani sprehodi »Jane's Walk«.
Na vse te načine želimo prikazovati naše raznoliko delo in pripovedovati o njem. Krajinski arhitekti hkrati
ustvarjamo in oblikujemo prostor za življenje, delo in igro ter življenjski prostor rastlin in živali
(http://iflaonline.org/). V petindvajset letnem obdobju, kar delujemo v Sloveniji tudi kot društvo,
opozarjamo na prostorske in okoljske probleme in se dejavno vključujemo v razprave o sistemskih
vprašanjih urejanja prostora. Tako smo kot partner skupine Odgovorno do prostora! sodelovali tudi pri
izdelavi publikacije Kultura prostora in graditve zdaj!, ki je izšla pred kratkim. S svojim delovanjem na
različnih področjih poskušamo skrbeti za kakovostnejšo podobo slovenske urbane, kulturne in naravne
krajine, za njeno varovanje in skladen razvoj. Želeli bi, da bi kakovostno krajinskoarhitekturno
načrtovanje, tako kot je to uveljavljeno že drugod, postalo utečen standard tudi v našem prostoru.
Krajinske arhitekte družita angažiran odnos do urejanja prostora in posebna strast do ustvarjanja in
sporočanja. Vse, ki vas zanima naše delo, vas skrbi za prihodnost okolja in prostora, podobo in identiteto
naše krajine v naseljih in izven njih, ki imate radi kakovostno urejene javne in druge prostore ali vas
preprosto privlači lepota, vabimo, da se pridružite našim dogodkom in z nami delite to strast. Strast, ki
ima v pomladnem času upanja in nove rasti še poseben čar.
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