USPEŠNA PREDSTAVITEV KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE V SRBIJI

PEJZAŽ – KRAJINA - KRAJOBRAZ
SREČANJE DRUŠTEV KRAJINSKIH ARHITEKTOV SRBIJE, HRVAŠKE IN SLOVENIJE
V Beogradu se je 4., 5. in 6. junija 2015 odvijalo drugo strokovno srečanje krajinskih arhitektov Hrvaške, Srbije in
Slovenije z naslovom Pejzaž - Krajina - Krajobraz. Prvo srečanje je bilo lansko leto v Zagrebu v organizaciji
hrvaškega društva krajinskih arhitektov (HDKA), letošnje je organiziralo društvo krajinskih arhitektov Srbije
(UPAS), naslednje leto pa bo srečanje v Sloveniji v organizaciji slovenskega društva (DKAS). Organizatorji so
dogodek združili z otvoritvijo VI. Salona krajinske arhitekture v Beogradu. Posledično so se vsebine strokovnega
srečanja in Salona medsebojno prepletale ter zaključile z otvoritvijo razstave in podelitvijo nagrad. Krajinski
arhitekti iz Slovenije so se predstavili na več načinov.
Prvi dan je bil posvečen poplavam z naslovom teme »Naravne nesreče in krajinska arhitektura - vloga stroke pri
preprečevanju poplav in sanaciji njihovih posledic". Po nagovoru Gorana Trivana, sekretarja za bivalno okolje
mesta Beograd in predsednika UPAS Dušana Todorovića so svoje delo in izkušnje predstavili krajinski arhitekti iz
Srbije, Nemčije in Slovenije. Dr. Ratko Ristić s Fakultete za gozdarstvo iz Beograda, v okviru katere je tudi študij
krajinske arhitekture, je s temo Poplavne ujme – omejitveni faktor razvoja Srbije spregovoril o vzrokih ter možnih
sanacijah in preprečevanju poplav predvsem v odprtem, gozdnem in kmetijskem prostoru Srbije; izpostavil je
nekaj zanimivih primerov sanacije s sonaravnimi ukrepi kot so npr. vrbovi in leskovi popleti za utrjevanje pobočij
ter popleti s kamenjem kot vodne pregrade ali pragovi. Dr. Boris Radić z iste fakultete je v predavanju z naslovom
»Vloga zelene infrastrukture pri preprečevanju naravnih nesreč/poplav« predstavil vlogo zelenih površin ob
vodotokih; poimenoval jih je modro zeleni koridorji, poudaril pomembnost razumevanja in upoštevanja naravne
biodimanike vode pri prostorskem načrtovanju kot pomembnega elementa dolgoročnega varovanja pred
poplavami oz. njihovimi negativnimi vplivi. Krajinska arhitektka iz Slovenije Alenka Padežnik je predstavila projekt
Razvojnega centra Planiranje d.o.o., Celje z naslovom »Načrtovanje in izvedba protipoplavnih ukrepov ob reki
Savinji v Celju«, ki sta ga izdelala skupaj s kolegom Radom Romihom; v njem so zahtevane tehnične
protipoplavne ukrepe (nasipe in zidove) oblikovali kot del urbanega prostora mesta. Njena predstavitev je bila
zelo odmevna; profesorica Antje Stockman iz Univerze Stuttgart je v svojem predavanju »Oblikovanje
(elementov) varovanja pred naraščajočimi vodami« predstavila uspešno sodelovanje krajinskih arhitektov in
gradbincev pri načrtovanju ukrepov varovanja pred visokimi vodami v Hamburgu in kot primer kot primer dobre
prakse večkrat navedla celjsko rešitev, ki je na njo naredila velik vtis. Posledično je televizijska hiša Srbije
naslednji dan z Alenko Padežnik imela tudi intervju. Vsi predavatelji pa so poudarili pomen kvalitetnega
prostorskega načrtovanja, ki sicer ne more preprečevati poplav lahko pa z upoštevanjem dinamike vodnega in
obvodnega prostora ter premišljenim umeščanjem dejavnosti v prostor predvsem preprečuje ali vsaj zmanjšuje
njihove negativne vplive.
Sledila je podrobna predstavitev projekta Travniške krajine - parki, vrtovi in zelene strehe v območju Extremadura
v Španiji krajinske arhitektke iz Španije, Cristine Jorge Camacho, ki je zanj prejela glavno nagrado letošnjega
Salona (grand prix). Avtorica je podrobno raziskala značilno kulturno krajino južne in osrednje Španiji imenovano
»dehesa«; to so travniki oz. pašniki s skupinami dreves, predvsem hrastov pa tudi oljk, ki so življenjski prostor
različnih živalskih vrst. Vzorec takšnih travniških krajin je prenesla v urbani prostor v podobi parkov, vrtov in
strešnih vrtov.
Drugi dan je bil vsebinsko razdeljen v tri dele. Osrednja tema dopoldanskih predavanj je bila "Razmerja
izobraževanja in prakse v krajinski arhitekturi." Moderator srečanja je bila Ljiljana Tubić. Po uvodnem pozdravu
Anđelke Jevtović, članice upravnega odbora UPAS, je Dušan Todorović spregovoril o pomenu poklica in njegovi
afirmaciji. Prisotne krajinske arhitekte je pozval k aktivni udeležbi na srečanju in okrepiti sodelovanja v
prihodnosti. Zaključni del svojega uvodnega govora je posvetil pred kratkim umrlemu krajinskemu arhitektu dr.
Brunu Šišiću, ki je leta 1974 postal prvi magister krajinskega oblikovanja v nekdanji Jugoslaviji. Andrea Knez,
podpredsednic HDKA je na kratko predstavila izobraževanje in licence na Hrvaškem ter podala pregled obstoječe

in prihodnje zakonodaje v svoji državi. Zrinka Brajan pa je opisala možnosti dodatnega izobraževanja,
seminarjev, konferenc in sodelovanje HDKA z drugimi združenji. Predstavnici srbskega društva sta v
nadaljevanju predstavili izobraževanje krajinskih arhitektov v Srbiji: Dr. Maja Todorovič Izquierdo je s temo
»Izobraževanje o krajinskem oblikovanju in oblikovanje izobraževanja« in s poudarjenem trditve, da je krajinska
arhitektura umetnost in da študijski program potrebuje več oblikovalskih predmetov, izzvala različne odzive.
Ljiljana Tubić je v svoji predstavitvi z naslovom "Skladnost izobraževanja, prakse in potrebe družbe na področju
krajinske arhitekture,« izpostavila tiste vsebine študija in izobraževanje, ki bi jih bilo smiselno dopolniti ali
spremeniti ter opozorila na probleme, ki se posledično pojavljajo v praksi. Krajinski arhitekt iz Slovenije Urban
Švegl je v okviru teme "Regulacija poklica in dejavnosti krajinske arhitekture (izobraževanje, licenca in
vseživljenjsko učenje)" izzval razpravo na temo vloge poklica v evropski uniji. Dr. Petra Vertelj Nared pa je s
številnimi in različnimi primeri dolgoletne prakse Ljubljanskega urbanističnega zavoda predstavila pestrost dela
krajinskih arhitektov v Sloveniji.
Dogodek se je zaključil z okroglo mizo o konkretnih vsebinah nadaljnjega sodelovanja. Osrednje teme razprave
so bile: strokovni internetni časopis ali skupna stran na spletnih straneh posameznih združenj, dolgoročno pa
tudi preučitev možnosti za eventualno vzpostavitev skupne elektronske revije, različne oblike sodelovanja v
mesecu krajinske arhitekture (sočasnost izvajana podobnih dogodkov v vseh treh državah, skupne teme ipd.),
organizacija strokovnih izletov ter izvedba mednarodne delavnice za študente.
V večernem času je bila svečana otvoritev VI. Salona krajinske arhitekture. Na letošnjem Salonu je sodelovalo 73
projektov, v tekmovalno/razstavni del je bilo vključenih 61 projektov iz Bolgarije, Grčije, Hrvaške, Nizozemske,
Srbije, Španije in med njimi tudi osem projektov iz Slovenije - LUZ d.d. s tremi projekti različnih skupin krajinskih
arhitektov (Vitalne krajine – Ljubljansko barje moj navdih - avtorji Maja Simoneti, Urška Krajnc, Irena Balantič,
Ana Cerk, Urška Podlogar Kos, Klara Sulič, Tina Verbič, Matej Mišvelj, Miha Nagelj, prenova starega mestnega
jedra v Celju - avtorji Darja Matjašec, Sergej Hiti in Klara Sulič ter Živi muzej Krasa - avtorji Karla Jankovič, Urška
Kranjc in Irena Balantič), Urban Švegl in Eva Ulčar prav tako s tremi projekti (zasebni vrt in otroško igrišče v
Ljubljani, vrt doma ostarelih na Prevaljah) ter s po enim projektom Alenka Padežnik (ureditev grajskega
kompleksa v Oplotnici) in Saša Piano (strešni vrt v Velenju). V ocenjevalni komisiji je bil tudi slovenski krajinski
arhitekt dr. Davorin Gazvoda. Grand prix nagrado je dobil projekt krajinske arhitektke Cristine Jorge Camacho iz
Španije, ki ga je avtorica predstavila že prvi večer. Poleg glavne nagrad je bilo podeljenih še osem plaket. Med
drugim jo je dobil tudi slovenski projekt skupine iz LUZa, Vitalne krajine – Ljubljansko barje moj navdih in je bil
hkrati tudi edini projekt, ki ga je predsednica ocenjevalne žirije Nevena Vasiljević v svojem uvodnem nagovoru
pred razglasitvijo rezultatov izpostavila kot odličen primer izvajanja integralnega planiranja v praksi.
Večer se je zaključil s svečanim podpisom Memoranduma o sodelovanju, ki so ga podpisali Andrea Knez,
(podpredsednica HDKA), Nevenka Žvokelj (predsednica DKAS) in Dušan Todorović (predsednik UPAS). V
memorandumu je zapisanih več oblik sodelovanja z namenom okrepitve dosedanjega sodelovanja in usmeritve k
skupnim ciljem, ki so povezani predvsem z regulacijo poklica, zakonodajo, standardi in strokovnim
izobraževanjem pa tudi drugimi oblikami sodelovanja ter nadaljevanja organiziranja rednih letnih srečanj, vsakič v
organizaciji drugega društva.
Zadnji dan je bil organiziran ogled Beograda in okolice. Z novega stolpa na Avali, si je bilo možno ogledati okolico
dvomiljonskega mesta, turistični avtobus pa je udeležence popeljal mimo najpomembnejših delov mesta kot so
center, Kalemegdan, Ada Ciganljija, Novi Beograd, Dedinje pa tudi mimo še vedno številnih, v bombardiranju leta
1999 poškodovanih ali porušenih objektov.
Strokovno druženje krajinskih arhitektov Hrvaške, Srbije in Slovenije ima posebno vrednost predvsem zato, ker
vse tri države združuje skupna zgodovina prostorskega načrtovanja, tako v zakonodajnih okvirjih (nekdanji sistem
družbenega planiranja, ki je samo drugo ime za integralno planiranja) kot tudi v vrednotenju prostora. Zato so bili
pogovori ob zaključku že usmerjeni v tretje srečanje, ki bo leta 2016 potekalo v Ljubljani.
Saša Piano, krajinska arhitektka

Slika 1: Predstavniki DKAS, ki so se udeležili posveta.
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