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RAZSTAVA - PRIMERI DOBRE PRAKSE KOT IZHODIŠČE ZA OBLIKOVANJE 
KRAJINSKE POLITIKE SLOVENIJE 

 
Na razstavi, ki bo spremljala konferenco oddelka za krajinsko arhitekturo ob 40-letnici študija 
krajinske arhitekture v Sloveniji nameravamo prikazati primere dobre prakse na področju urejanja 
krajine  v Sloveniji. Zato vas kot člana Društva krajinskih arhitektov vabimo, da na razstavi predstavite 
svoje izkušnje, uspehe in probleme ter predloge, pridobljene pri pripravi:  

- raziskovalnih projektov, 
- planerskih nalog in 
- projektnih rešitev. 

 
Teme so raznolike in obsegajo predvsem: 

1. Zasnova krajine v strateških prostorskih aktih; 
2. ustvarjanje mestne krajine (zeleni sistemi mest); 
3. vrednotenje krajin (analiza, tipologija, izjemne krajine, usmeritve za urejanje); 
4. urejanje zavarovanih območij; 
5. sanacije razvrednotenih območij; 
6.  umeščanje posegov/ureditev v odprto krajino: 
- infrastrukturni objekti, 
- energetske ureditve, 
- športno-rekreacijske ureditve, 
- vodne ureditve, 
- poselitev in drugo. 

 
Udeleženci razstave boste s svojimi izkušnjami prispevali k povečanju zavedanja o nujnosti 
vzpostavitve prepoznavne in učinkovite krajinske politike v Sloveniji in k iskanju rešitev za probleme, 
s katerimi se na tem področju v praksi srečujemo na vseh ravneh in področjih našega strokovnega 
delovanja. 
 
Rok za oddajo predlogov za razstavne eksponate je 14.10.2012. Prispele predloge bo do 20.10.2012 
pregledala komisija, ki bo izbrala najprimernejše prispevke. Ti bodo razstavljeni v Hiši arhitekture 
(Vegova 8, Ljubljana) v času od 15. 11. do 7. 12. 2012. 
 
 
NAVODILA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV ZA SODELOVANJE NA RAZSTAVI  
 
Na e-mail dkas@dkas.si pošljite kratko predstavitev projekta, ki bi ga želeli predstaviti - osnovne 
informacije o projektu (ime projekta, izdelovalec projekta, naročnik, leto projekta), kratko vsebino oz. 
razlago projekta (do 2000 znakov) in vsaj en grafični prikaz. Predloge lahko pošljete v .doc ali .pdf 
datoteki. Rok za oddajo predlogov je 14. 10. 2012! 
 
Navodila za pripravo plakatov  bodo po pregledu komisije in končanem izboru naknadno sporočena 
prijaviteljem in bodo objavljena tudi na spletni strani www.dkas.si.  
 
Kontakt za dodatne informacije: dkas@dkas.si. 
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