
         

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije v letu 2016 organizira več dogodkov, s katerimi želi izpostaviti 
pomen načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelenih in drugih javnih površin za kakovost bivanja. Prva 
otvoritev razstave bo v okviru istoimenske mednarodne konference, ki jo organizira DKAS v 
sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in 
Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije ter ob podpori Mestne občine Ljubljana, saj se 
bo odvijala v okviru prireditev Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016 kot tudi drugih dogodkov 
DKAS v aprilu in maju 2016. 

Društvo želi razstaviti čim več primerov domače in tuje dobre prakse na področju načrtovanja, urejanja 
in vzdrževanja zelene infrastrukture oziroma mestnih zelenih sistemov. Izpostaviti želimo kakovostno 
delo in prizadevanja projektantov, naročnikov, izvajalcev in drugih udeleženih in na ta način opozoriti 
strokovno in širšo javnost na velike potenciale zelene infrastrukture za dvig kakovosti bivalnega okolja. 

Razstava se bo iz Ljubljane selila v druge kraje po Sloveniji, na Hrvaško in v Srbijo, kjer bo lahko s svojim 
univerzalnim sporočilom spodbujala razmisleke o pomenu načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelenih 
površin in s tem podpirala izvedbo novih dogodkov in projektov. 
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Vse podrobnosti glede razstave bodo posredovane na naslove prijavljenih razstavljavcev in sproti 
predstavljene tudi na spletni strani DKAS, na socialnih omrežjih in v dnevnem časopisju. 

Na razstavi lahko sodelujejo krajinski arhitekti, ki so izdelali projektne rešitve, prostorske akte, različne 
strokovne podlage, raziskave ipd. ali pripravili strokovne, programske ali druge preveritve in preglede, 
sektorske načrte in programe za zelene in druge javne odprte površine.  

K predstavitvi svojih del so vabljeni tudi člani Hrvaškega društva krajinskih arhitektov (HDKA) in Društva 
krajinskih arhitektov Srbije (UPAS), ki se bodo udeležili istoimenske konference ter vsakoletnega 
srečanja vseh treh društev. 

Zainteresirani se na razstavo prijavite tako, da do 10. 3. 2016 za vsak plakat pošljete izpolnjeno 
prijavnico (v prilogi) na naslov: info@dkas.si.  

Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ dvema plakatoma. Vsak plakat mora biti vsebinsko zaključena 
celota. Zaradi omejenega prostora za postavitev razstave bo vse prispele prijavnice za vsak posamezen 
plakat pregledala komisija, sestavljena iz članov organizacijske skupine razstave in članov UO DKAS, ki 
bo v primeru prevelikega števila prijav pripravila izbor plakatov, o čemer bo prijavitelje obvestila v 10 
dneh, do 20. 3. 2016. 

Oblikujte plakat velikosti 100 x 70 cm, ki bo za razstavo kaširan na kapa plošči, debeline 5 mm. Plakat 
mora biti grafično oblikovan skladno z grafično predlogo, ki je v prilogi.  Dela, ki ne bodo oblikovana in 
oddana v skladu s pravili ter ne bodo prispela pravočasno, bodo izločena in ne bodo razstavljena. V 
želji po zmanjšanju stroškov v zvezi s pripravo plakatov bo organizirano tudi tiskanje s kaširanjem v eni 
izmed ljubljanskih kopirnic za nekoliko nižjo, skupinsko ceno. Podrobnosti v zvezi s tem bodo 
sporočene naknadno. 

Plakate je treba oddati v PDF obliki do dne 29. 4. 2016 in sicer bodisi po elektronski pošti na naslov 
info@dkas.si bodisi na CD-ju na naslov DKAS, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana. Po tem datumu bodo šli 
plakati v tisk in kaširanje. 

Razstava bo predvidoma prvič postavljena v Mestni hiši Ljubljana in se bo začela v sredini maja. 
Podrobnejša obvestila o odprtju razstave bodo poslana vsem sodelujočim na naslov, ki ga bodo navedli 
v prijavnici. 

Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor sprejema pravila, ki jih je določil organizator. Društvo bo 
plakate lahko natisnilo, razstavilo in uporabilo za promocijo društva in stroke ter za predstavitev 
razstave v medijih in v katalogu ter tudi razstavilo na drugih lokacijah v Sloveniji in tujini. Morebitno 
nestrinjanje s tem se označi na prijavnici.  
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