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ZAHVALA
Pri organizaciji meseca krajinske arhitekture 2016 so, poleg v poročilu poimensko navedenih
posameznikov in organizacij, sodelovali številni neimenovani, številni prostovoljci, študentje
krajinske arhitekture in drugih študijev, zaposleni v naštetih in morda nenavedenih
organizacijah ter vsi udeleženci dogodkov.
Hvala vsem za prostovoljno in nesebično pomoč, za čas, namenjen našemu društvu in pomoč
pri širjenju poslanstva krajinske arhitekture.
UO DKAS v letu 2016
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NAGOVOR
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) vsako leto z različnimi dogodki obeleži april,
svetovni mesec krajinske arhitekture, ki ga je leta 2007 razglasila Mednarodna zveza
krajinskih arhitektov (IFLA). Z njimi širi politiko kvalitetnega odnosa do krajinsko
kakovostnega in raznolikega slovenskega prostora, naravne, kulturne in urbane krajine.
Skupaj s številnimi podporniki, posamezniki in organizacijami, smo v letu 2016 pripravili več
dogodkov, katerih rdeča nit so bili zeleni sistemi oz. zelena infrastruktura: mednarodna
konferenca z naslovom Zelena infrastruktura - novi izzivi za načrtovanje mestne krajine, ki je
potekala v Ljubljani, zeleni prestolnici Evrope 2016, istoimensko mednarodno razstavo
načrtov in izvedb del krajinskih arhitektov ter že tradicionalno srečanje društev krajinskih
arhitektov Hrvaške, Srbije in Slovenije, Krajina-Pejsaž-Krajobraz, ki je potekalo v sklopu
konference.
Dogodke meseca krajinske arhitekture smo tematsko povezali z izbrano temo. Pripravili smo
številne in raznovrstne dogodke, namenjene odraslim in otrokom, meščanom, krajanom in
strokovni javnosti: predavanja slovenskih in tujih strokovnjakov s področja krajinske
arhitektur, pogovore s krajinskimi arhitekti, okrogle mize s strokovnjaki s področja urejanja
prostora, knjižne in fotografske razstave, razstave plakatov, načrtov in študentskih del,
ustvarjanje in načrtovalske delavnice za odrasle in za otroke, vodene sprehode in oglede
kulturne in urbane krajine, otrokom smo prebirali pravljice o drevesih, odraslim in otrokom
smo ponudili v branje strokovno in poljudno literaturo pa tudi prozo in poezijo o rastlinah in
krajinski arhitekturi.
Na vse te načine smo in želimo prikazovati naše raznoliko delo in pripovedovati o njem.
Krajinski arhitekti hkrati soustvarjamo in sooblikujemo prostor za življenje, delo in igro
človeka, pa tudi življenjski prostor rastlin in živali. V obdobju več kot dvajset let, kar
delujemo v Sloveniji tudi kot društvo, opozarjamo na prostorske in okoljske probleme ter s
svojim delovanjem na različnih področjih poskušamo skrbeti za podobo slovenske urbane,
kulturne in naravne krajine, njeno varovanje in razvoj. Želeli bi, da bi bilo kakovostno
krajinsko arhitekturno načrtovanje utečen standard tudi v našem prostoru.
Krajinske arhitekte druži posebna strast do ustvarjanja in sporočanja, ki menda izvira že iz
leta 1858, ko sta se Frederick Law Olmsted in Calvert Vaux, zmagovalca v natečaju za
prenovo in širitev Centralnega parka v New Yorku, kot prva poimenovala 'krajinska
arhitekta'. Zato smo vse, ki jih zanima naše delo, ki jih skrbi za prihodnost okolja in prostora,
podobo in identiteto naše krajine v naseljih in izven njih, ki imajo radi kvalitetno urejene
prostore ali jih preprosto privlači lepota, povabili, da so se pridružili našim dogodkom in z
nami delili to strast. Strast, ki ima v pomladnem času upanja in nove rasti, poseben čar. In
delili ste jo z nami v zelo velikem številu. Hvala in vabljeni na nove dogodke DKAS.
Saša Piano, članica UO DKAS in koordinatorka dogodkov MKA 2016
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POROČILO O DOGODKIH
OSNOVNI PODATKI
O poročilu:
V tem poročilu so zbrane različne informacije o dogodkih, od zgolj informativnih podatkov,
do fotografij in krajših ali obsežnejših opisov. Na koncu poročila je tudi seznam razstavljenih
in prebranih knjig. Kljub temu, da je mesec krajinske arhitekture april, in smo večino
dogodkov izpeljali v aprilu, smi jih nekaj zaključili jeseni. V program smo vključili tudi Jane's
walk-e, ki se jih izvaja v maju, in še nekaj dogodkov, ki so bili napovedani že v aprilu, a so bili
zaradi različnih razlogov izvedeni prej ali kasneje. Opis napovedanih in nenapovedanih
dogodkov je razdeljen v dve poglavji: Pregled in kratka predstavitev izvedenih dogodkov po
abecednem vrstnem redu krajev dogajanj ter V mesecu krajinske arhitekture napovedani
dogodki, ki so se odvijali kasneje. Na koncu je dodan še seznam knjig, ki so bile na različne
načine predstavljene v aprilu 2016.
Tema MKA 2016
Izhodiščna želja in cilj sta bila, da se v okviru meseca krajinske arhitekture v čim več krajih v
različnih delih Slovenije izvedejo številni enaki, podobni ali različni dogodki, a hkrati
vsebinsko povezani dogodki, saj je to dober način za promoviranje krajinske arhitekture.
Zato smo pripravili izhodišča za njihovo izvedbo. Osrednja tema so bili zeleni sistemi, dogodki
pa so bili zasnovani v dveh skupinah. Ena skupina so bili raznoliki dogodki povezani z
osrednjo temo - poljudno predavanje, delavnica, okrogla miza, sprehod… na temo zeleni
sistemi (ali deli zelenega sistema) konkretnega mesta/naselja ali dela naselja (splošno ali kaj
konkretnejšega) z namenom osveščanja javnosti o pomenu zelenih sistemov, odprtih
površin/prostorov ipd. Druga skupina pa so bili dogodki neposredno ali posredno povezani z
drevjem, ker je drevo največji posamezni element zelenih sistemov - delavnice in čitalnice v
senci dreves, branje knjig tematsko kakorkoli povezanih z drevjem (strokovna literatura,
proza, poezija) - z naslovi O drevesu pod drevesom, O drevesu na drevesu, Pod drevesom za
drevesa ipd.
Načini informiranja:
Seznam vseh napovedanih dogodkov je razviden iz koledarja dogodkov, ki je bil objavljen na
spletni strani društva in je tudi del tega poročila. O dogodkih smo poleg objavljenega
preglednega koledarja javnost tedensko obveščali na spletni strani, na facebook profilu
DKAS pa dnevno napovedovali dogodke. Za vsak dogodek so bila pripravljena tudi
samostojna a enotna vabila, ki jih je oblikovala Lucija Gritli. V številnih krajih so bila obvestila
o naših dogodkih v napovednikih in lokalnih medijih. Informacije o dogodkih pa so
organizatorji in udeleženci širili tudi preko (svojih) družabnih omrežij.
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Poročanje o naših dogodkih:
O dogajanju v mesecu krajinske arhitekture so poročali predvsem lokalni mediji - lokalne TV
in radijske postaje, lokalni časopisi, spletne strani...
Osnovni in statistični podatki:
 organizacija: UO DKAS,
 koordinator dogodkov: Saša Piano,
 oblikovanje podobe na osnovi starih oblikovalskih zasnov iz arhive DKAS: Lucija Gritli,
 izvedba dogodkov: prostovoljno številni imenovani in neimenovani posamezniki in
organizacije,
 poročila zbrali: Saša Piano in Lucija Gritli,
 časovni potek dogodkov: od marca 2016 do novembra 2016,
 število v koledarju napovedanih dogodkov: 44,
 število v koledarju nenapovedanih dogodkov: 4,
 število izvedenih dogodkov: 47 (od tega 3 osrednji dogodki DKAS leta 2016, ki sicer niso
bil del meseca krajinske arhitekture a so bili takrat napovedani, 2 dogodka, ki sta bila
napovedna v aprilu a izvedena kasneje, 4 Jane's walk-i),
 število neizvedenih dogodkov: 1,
 število obiskovalcev: od cca 10 do cca 100 / posamezni dogodek,
 vrste dogodkov: 7 predavanj, 6 pogovorov, 5 mednarodnih dogodkov, 12 razstav, 4
pravljična branja, 8 otroških delavnic, 3 delavnice za odrasle, 5 čitalnic, 9 vodenih
sprehodov in ogledov.
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Koledar dogodkov:
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PREGLED IN KRATKA PREDSTAVITEV IZVEDENIH DOGODKOV PO
ABECEDNEM VRSTNEM REDU KRAJEV DOGAJANJ
CELJE
Krajine Slovenije
(razstava plakatov)
lokacija (datum): izložba trgovine v starem mestnem jedru Celja (1/4/2016 - 30/4/2016);
organizatorja: Rado Romih, Alenka Padežnik.

Japonski vrtovi - principi urejanja
(predavanje Alenke Polutnik)
lokacija (datum): Likovni salon Celje (12/4/2016);
organizatorji: Alenka Polutnik, Alenka Padežnik, Rado Romih, Likovni salon Celje;
fotografiji: Rado Romih.

O drevesu na drevesu
(sprehod, čitalnica, delavnica)
lokacija (datum): drevesna hišica v Mestnem gozdu v Celju (9/4/2016);
organizatorji: Alenka Padežnik, Boštjan Hren, Mestna občina Celje;
fotografije: Alenka Padežnik.
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GRAD
Dogodki Javnega zavoda Grad Goričko vključeni v MKA 2016
Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga
(sejem – sodelovanje)
lokacija (april 2016): Gornji Radgona;
organizatorji sodelovanja: Stanka Dešnik, Javni zavod grad Goričko.

Ali na Goričkem še poje hribski škrjanec?
(izlet po kulturni krajini Krajinskega parka Goričko
lokacija (april 2016): Krajinski park goričko;
organizatorji: Stanka Dešnik, Javni zavod grad Goričko.

Človek in narava
(finale kviza učencev OŠ parkovnih občin)
lokacija (april 2016): grad Grad;
organizatorji: Stanka Dešnik, Javni zavod grad Goričko, osnove šole občin znotraj Krajinskega
parka Goričko.

Svetovni dan Zemlje / Natura 2000 vrste na Goričkem, Jurij Mikuletič
(razstave ilustracij Jurija Mikuletiča)
lokacija (april 2016): grad Grad;
organizatorji: Stanka Dešnik, Javni zavod grad Goričko.

Pohod Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség ob svetovnem dnevu Zemlje
(pohod)
lokacija (april 2016): Gornji Senik-Tromejnik;
organizatorji: Stanka Dešnik, Javni zavod grad Goričko.

Predmaturitetni recital solistke Anje Kučan z gosti
(koncert)
lokacija (april 2016): grad Grad;
organizatorji: Stanka Dešnik, Javni zavod grad Goričko.
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IVANČNA GORICA
Čitalnica pod drevesi
(čitalnica in otroške delavnice)
lokacija (datum): Knjižnica Ivančna Gorica (23/4/2016);
organizatorji: Mojca Seliškar, Ksenija Medved, Eva Harmel, Veronika Bregar, Neža Hočevar,
Alja Puš, Lovrenc Bregar, Občina Ivančna Gorica, Knjižnica Ivančna Gorica;
fotografije: Mojca Seliškar.

Razvoj risbe skozi krajino - krajina od otroškega do profesionalnega pogleda
(razstava risb zbranih v aprilu)
lokacija (datum): Knjižnica Ivančna Gorica (zbiranje risb 1/4/2016 – 20/4/2016, razstava
11/5/2016 – 31/5/2016);
organizatorji: Mojca Seliškar, Ksenija Medved, Mitja Škrjanec, avtorji risb, Občina Ivančna
Gorica, Knjižnica Ivančna Gorica;
fotografije: Maruša Erjavec, Eva Harmel.

Razvoj risbe skozi krajino in krajinska arhitektura
(predavanje Mitja Škrjanca ob otvoritvi razstave)
lokacija (datum): Knjižnica Ivančna Gorica (11/5/2016);
organizatorji: Mojca Seliškar, Ksenija Medved, Mitja Škrjanec, Občina Ivančna Gorica,
Knjižnica Ivančna Gorica;
fotografije: Maruša Erjavec, Eva Harmel.

O treh dogodkih v Ivančni Gorici
V mesecu aprilu se je v sklopu Meseca krajinske arhitekture v Ivančni Gorici s pomočjo in
podporo knjižnice zvrstilo več dogodkov. Začeli smo z zbiranjem gradiva za razstavo Razvoj
risbe skozi krajino, ki je na ogled v mesecu maju v prireditvenem prostoru knjižnice. Ob
Svetovnem dnevu knjig, 23. aprila, se je v prijetnem sobotnem dopoldnevu pred knjižnico
odvijala Čitalnica na prostem. Naključni mimoidoči in obiskovalci knjižnice so lahko prebirali
knjige o urejanju okolice, otroci so v pravljičnih šotorih poslušali pravljice, se igrali socialne
igre in sodelovali v delavnicah na temo krajine. Delavnice so vodile dijakinja vzgojiteljske šole
Veronika Bregar in študentka razrednega pouka Neža Hočevar ob pomoči študentke
krajinske arhitekture Eve Harmel in študentke gradbeništva Alje Puš. Otroci so izrezovali
drevesa, risali in odtiskovali liste dreves. Bolj razgiban del dogodka so bile socialne igre, ki jih
je vodila študentka socialne pedagogike Nives Medved. Skupaj nas je obiskalo približno sto
ljudi, ki so s svojim obiskom in pozitivnim odzivom pripomogli k uspešni izvedbi dogodka in
željo po podobnih dogodkih v prihodnje. Obiskal nas je tudi predsednik upravnega odbora
DKAS g. Jože Novak, ki nam je namenil nekaj spodbudnih besed in pohval, za kar se mu
najlepše zahvaljujemo.
Zadnji dogodek v sklopu MKA je bila odprtje razstave Razvoj risbe skozi krajino - od
otroškega do profesionalnega pogleda skupaj s predavanjem. Ideja razstave je, tako kot že
naslov pove razvoj skice skozi enako tematiko, tj. krajina. K sodelovanju smo povabili
najmlajše, mladostnike in študente, ki so nam podali svoj pogled na krajino. Otroški pogled
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se bistveno razlikuje od študentov arhitekturnih smeri. Otroci rišejo znane prizore, ki jih
izoblikujejo v svojih mislih. Včasih risba sledi pripovedi oziroma predstavi o določenem
objektu. Dijaki srednjih šol in študentje pa se skozi študijski proces priučijo dojemati in brati
obravnavani prostor. Običajno so to hitre skice na terenu, kjer študent prebere prostor in
izpostavi le najpomembnejše elemente. S tem v prostoru poudari glavne značilnosti, po
katerih se določen prostor loči od drugega. Po odprtju razstave je sledilo predavanje
krajinskega arhitekta Mitja Škrjanca. Predstavil nam je pomen krajinske arhitekture in bolj
podrobno govoril o barvah v vrtu. Po zgodovinskem preletu znanih svetovnih ureditev se je
posvetil zasebnim vrtovom in nam predstavil svoja avtorska dela. Videli smo paleto različno
obarvanih in oblikovanih vrtov, ki so nas navdušili. Predstavil nam je uporabne kombinacije
rastlin, nam podal nasvete in opozoril na nekatere pomanjkljivosti določenih rastlin, kar nam
bo v pomoč pri oblikovanju in urejanju lastnih vrtov. Predavanje se je zaključilo v
sproščenem vzdušju ob pogovoru s predavateljem in ogledu razstave. Razstava bo na ogled
do konca meseca maja. Za vso podporo, pomoč, nasvete in spodbudo bi se zahvalila knjižnici
Ivančna Gorica. Posebna zahvala gre vodji knjižnice Kseniji Medved, ki je z navdušenjem
sprejela predloge dogodkov, spremljala potek ter nam nudila strokovno pomoč. Zahvalila bi
se tudi vsem avtorjem risb ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi
dogodkov.
Mojca Seliškar
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IZOLA
Stari urbanistični načrt Izole
(razstava avtorjev Marije Janežič in Janeza Janežiča ter predavanje)
lokacija (datum): Galerija Plac Izolanov v Izoli (23/4/2016);
organizatorji: Tina Trampuš, Drago Mislej Mef, Zavod RS za varstvo narave OE Piran,
Uredništvo časopisa Madrač Izola.

O drevesih ZA drevesa
(sprehod, pogovor, stojnice)
lokacija (datum): park pri svetilniku in staro mesto Izola (23/4/2016);
organizatorji: Tina Trampuš, Drago Mislej Mef, Lena Marion, društvo Mari-o-net.te, Mestna
knjižnica Izola, Kmetija Gramona, Tisa d.o.o.;
fotografije: Tina Trampuš.
V parku se je zbrala pisana druščina ljubiteljev dreves, največ je bilo Izolank in Izolanov. Na
stojnicah smo razstavili knjige o drevesih in gozdu ter pisne članke in zgibanke o negi dreves.
Po uvodnem nagovoru in razmisleku o urejanju parka pri svetilniku, smo se v soncu in vetru
sprehodili po ulicah in parkih Izole. Gledali smo v krošnje in tla, spoznavali drevesne vrste, se
pogovarjali o negi in obrezovanju, se spomnili kostanja in ceder, ki so jih žal zamenjale oljke,
obiskali ginko, kafrovce in druge posebnosti. Ljudi je zanimalo zakaj se drevesa še vedno
obglavlja, čeprav se ve, da to ni prav, kako lahko odgovorne in sostanovalce v bloku
prepričajo, da bi ohranili drevesa, na koga naj se obrnejo, če imajo vprašanja... Sprehod smo
sklenili ob stojnicah, kjer smo poskusili dobrote iz drevesnih plodov, otroci pa so posedli po
tleh in prisluhnili pravljicam. Zaključili smo ob pesmih in zvoku kitare. Bili smo prijazni do
narave in narava je bila prijazna do nas – nevihta je počakala nad morjem, dokler nismo
pospravili. 'Luštno' je bilo in domov smo odšli z mislijo, da se na tak način zagotovo še
srečamo. Morda prav v mesecu krajinske arhitekture naslednje leto.
Tina Trampuš
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LJUBLJANA
Študentski projekti Novega univerzitetnega kampusa
(razstava študentskih projektov Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete,
Univerza v Ljubljani)
lokacija (datum): Fakulteta za računalništvo Univerze v Ljubljani (30/3/2016 – 5/5/2016);
mentorja: Darja Matjašec, Dušan Stupar;
organizatorji: Darja Matjašec, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo;
oblikovanje vabila: študentje Oddelka za krajinsko arhitekturo.

Urban Green Space and Wellbeing, Catherine Ward Thompson
(predavanje Catharine Ward Thompson kot uvod in napoved mednarodne konference
Zelena infrastruktura - novi izzivi načrtovanja mestne krajine)
lokacija (datum): Velika sejna soba Ljubljanskega Magistrata (4/4/2016);
organizatorji: Ana Kučan, organizacijski odbor konference Zelena infrastruktura - novi izzivi
načrtovanja mestne krajine, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze
v Ljubljani, Mestna občina Ljubljana.
Catharine Ward Thompson, ugledna raziskovalka s škotskega raziskovalnega centra
OPENspace na Univerzi v Edinburgu, je zbranim v Ljubljanski Mestni hiši predstavila
ugotovitve večletnega raziskovanja povezav med mestnimi zelenimi površinami in zdravjem
prebivalcev. Ugotovitve posameznih raziskav, izvedenih na vzorcu različnih držav, med
drugim tudi za razširjeno Evropsko regijo za potrebe Svetovne zdravstvene organizacije,
dosledno kažejo na neposredno povezavo med psihofizičnim zdravjem in zelenimi
površinami in kličejo po tem, da se načrtovanje zelenih površin bolj tesno poveže s politiko
javnega zdravja. Iz raziskav izhaja tudi, da mesta potrebujejo različne tipe in velikosti mestnih
zelenih površin ter predvsem, da morajo biti zelene površine za to, da bi imele pozitivne
učinke na zdravje prebivalcev dovolj razsežne in lahko dostopne. Thompsonova trdi, da v
skladu z ugotovitvami raziskav ni mogoče podati natančnih navodil glede tega koliko zelenih
površin in kakšne vrste potrebuje katero od mest, temveč je smiselno poleg upoštevanja
lokalnih posebnosti slediti splošnemu priporočilu, ki so ga raziskovalci izvedli iz večletnega
proučevanja in kaže, da je optimalno, če so v mestno okolje integrirane povezane zelene
površine velikost vsaj 0,5 ha po principu 5 minutne dostopnosti oziroma 300 m razdalje od
stanovanja oz. delovnega mesta. S tem je podprla tezo, da je poleg oblikovanja, ki lahko
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pomembno vpliva na uspešnost vključevanja različnih socialnih, starostnih in drugih
uporabniških skupin v rabo zelenih površin, predvsem pomembno strateško načrtovanje
(planiranje) mestnih zelenih površin kot tisto, ki v procesu sprejemanja odločitev pravočasno
zagotovi prostorske vire za razvoj dostopnih in dovolj razsežnih zelenih površin.
Ana Kučan, Maja Simoneti.

Pogovori s krajinskimi arhitekti v Vodnikovi domačiji:
Čas za razmislek
(pogovor Petre Vertelj Nared z gostjo Majo Simoneti kot del serije dogodkov 'Čas za
razmislek' Inštituta Divja misel)
lokacija (datum): Vodnikova domačija Šiška Ljubljana (7/4/2016)
organizatorji: Petra Vertelj Nared, Vodnikova domačija Šiška, Divja misel / Inštitut za
neprofitno komunikacijo.

Moje ulice, gostja Darja Pergovnik
(pogovor Nade Vodušek z gostjo Darjo Pergovnik kot del serije dogodkov 'Moje ulice'
Inštituta Divja misel)
lokacija: Vodnikova domačija Šiška v Ljubljani (14/4/2016);
organizatorji: Petra Vertelj Nared, Vodnikova domačija Šiška, Divja misel / Inštitut za
neprofitno komunikacijo;
fotografije: Vodnikova domačija Šiška.

Knjižnica pod krošnjami: Katera knjiga navdihuje krajinskega arhitekta pri
delu?
(pogovor Petre Vertelj Nared z gosti Urško Kranjc, Luko Javornikom in Dušanom Stuparjem
ter delavnica za otroke kot del serije dogodkov 'Knjižnice pod krošnjami')
lokacija: Vodnikova domačija Šiška v Ljubljani (21/4/2016);
organizatorji: Petra Vertelj Nared, Vodnikova domačija Šiška, Divja misel / Inštitut za
neprofitno komunikacijo;
glasbeni gost: Boštjan Soklič;
fotografije: Vodnikova domačija Šiška
V Vodnikovi domačiji v Šiški so bili v aprilu – mesecu krajinske arhitekture 2016 trije četrtki
zapored namenjeni pogovorom s krajinskimi arhitekti. Pri organizaciji dogodkov smo združili
moči člani DKAS in Inštitut za neprofitno komunikacijo Divja misel.
Prvi četrtek je bil namenjen Času za razmislek z gostjo mag. Majo Simoneti. Razprava se je v
Zeleni prestolnici Evrope vrtela okrog urejanja mestnih zelenih površin, od načrtovanja do
vzdrževanja in prenove, od zelenega sistema do vrtičkarstva in do mestnih dreves ter
predvsem okrog sodelovanja kot nujne sestavine vsake dobre prakse in najnovejšega trenda
v urejanju prostora. V Hiši literature je bil poleg zgodovinskega orisa in pomena za urejanje
javnega prostora za vse, poudarjen tudi pomen prostorske pismenosti. Z njo se je
pogovarjala Petra Vertelj Nared.
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Na drugem dogodku je bila v sklopu dogodkov Moje ulice gostja mag. Darja Pergovnik. V
pogovoru nas je s pomočjo fotografij in načrtov popeljala po ulicah in po odprtem prostoru
Plečnikove Ljubljane. Opozarjala je na uporabo ter konceptualna izhodišča uporabe
vegetacije v Plečnikovih načrtih ter na spreminjanje podobe drevnine v mestu skozi čas. Z
gostjo se je pogovarjala radijska voditeljica in moderatorka Nada Vodušek.

Tretji dogodek je bil z mlajšo generacijo krajinskih arhitektov, dr. Dušanom Stuparjem,
Lukom Javornikom in Urško Kranjc, namenjen pogovoru o tem, katere knjige jih navdihujejo
pri njihovem delu. S pomočjo izbranih strokovnih in literarnih del smo v hiši branja, pisanja in
pripovedovanja razpravljali o njihovem delovnem procesu, navdihu in razmišljanjih o
urejanju prostora. Z njimi se je pogovarjala Petra Vertelj Nared.
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Knjige za navdih pri njihovem delu so: Nevidna mesta (Italo Calvino), Adventure playgrounds
(Arvid Bengtsson), Bobri (Janez Jalen), Vrtna umetnost sveta (Dušan Ogrin), Krajinska
arhitektura (Dušan Ogrin), Zrcaljena podoba (Jure Mikuž), Complexity and Contradiction in
Architecture (Robert Venturi), Oči kože (Juhani Pallasmaa), Umiranje in življenje velikih
ameriških mest (Jane Jacobs), Wim Wenders iz knjige Vrzeli filma in arhitekture.
Istočasno je potekala delavnica za otroke, kjer so s pomočjo zgodbe F. Rudolfa, Papagaj
vprašaj iz nebotičnika, ki jo je pripovedovala Katja Preša, ustvarjali svoje domišljijsko mesto.
Delavnico so vodile študentke 3. letnika krajinske arhitekture Nika, Ana in Maša.
Petra Vertelj Nared

Načrtovanje učinkovito delujočih krajin na regionalni in mestni ravni
(predavanje Brad-a Colletta)
lokacija (datum): predavalnica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (20/4/2016);
organizatorji: Ana Kučan, Tadej Bevk, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani;
povezave:
http://planeasttn.org/GrowStronger/DemonstrationProjects/LowImpactDevelopment.aspx,
http://planeasttn.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=1287&Co
mmand=Core_Download&PortalId=0&TabId=143.
Bradford Collett, profesor na Šoli za krajinsko arhitekturo na Univerzi v Tennesseeju, gostuje
na Oddelku za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti kot Fullbrightov štipendist. V
okviru sredinih predavanj je z naslovom Učinkovito delujoče krajine, predstavil svoje poglede
in izkušnje s področja urejanja meteornih voda. Izpostavil je pogoste vzroke za onesnaženje
voda in slabe hidrološke pogoje, ki jih povzroči nepremišljena pozidava. V kontekstu
naraščanja prebivalstva in slabih praks, je nakazal negativne trende, ki zaradi slabšanja
ekoloških razmer vodijo tudi v dodatne družbene probleme, kot so onesnažena pitna voda in
škoda zaradi poplav. Na podlagi podrobnega razumevanja hidroloških ciklov je v drugi
polovici predavanja pokazal možne rešitve, razvite v okviru projekta PlanET. Opisal je pristop
imenovan »razvoj z majhnim vplivom« (Low Impact Development - LID), ki zajema vsa
merila, od oblikovanja detajlov do upravljanja s povodji. Opozoril je na pomen vegetacije in
propustnih površin v urbanem okolju in pokazal primere dobrih praks oblikovanja uličnega
prostora, zadrževalnikov in rastlinskih čistilnih naprav, ki zmanjšajo obremenjenost
kanalizacijskega sistema, čistijo vodo in dvigajo kakovost javnih in zasebnih odprtih površin.
Opozoril je na alternativne načine oblikovanja obsežnih parkirnih površin, s katerimi lahko
zmanjšamo obseg nepropustnih površin ne da bi bistveno zmanjšali število parkirnih
prostorov. Collett trdi, da so prostori, ki jih oblikujemo z namenom urejanja voda, lahko
gradniki kakovostnega javnega prostora, ki poleg izboljševanja hidroloških pogojev nudi
prostor za oddih, uravnava mikroklimo, zmanjšuje obremenjenost kanalizacijskega sistema in
s tem stroške njegovega vzdrževanja, dviga vrednost nepremičnin in kvaliteto bivanja v
okolici ter, nenazadnje, prispeva k estetiki urbanega prostora.
Nejc Florjanc
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MARIBOR
Zeleni sistem Maribora nekoč in danes
(predavanje Nika Stareta)
lokacija (datum): Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor (15/4/2016)
organizatorji: Niko Stare, Jerneja Ferlež, Zdenka Petermanec, Univerzitetna knjižnica Maribor
fotografije: Niko Stare.
Uvodoma sem se v imenu DKAS in v svojem lastnem imenu zahvalil ravnateljici, dr. Zdenki
Petermanec in njenim sodelavcem, da so nam omogočili brezplačno gostovanje v Glazerjevi
dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, za celotno organizacijo srečanja in za izčrpno
predstavitev mene in mojega dela ter dr. Jerneji Ferlež, ki je pripravila še pano za naše
plakate krajin in vitrino o mojem delu in nagradah.
Pred prikazom diapozitivov sem občinstvu obrazložil razliko med hortikulturo in krajinsko
arhitekturo, obseg krajinske arhitekture kot interdisciplinarne načrtovalske discipline ter
tudi predstavil naš študij.
Predavanje je potekalo v celoti spremljano z diapozitivi. Obiskovalci so lahko videli, kako se
je prostor, v času mojega 40 letnega delovanja v Mariboru, spreminjal. Nekateri diapozitivi
so bili že kar arhivski in za mlajše udeležence nekaj povsem novega.
Obisk je bil nepričakovano velik. V dvorani s 97 sedeži, je bilo več kot 90 obiskovalcev, večina
mojih znancev, z visoko in akademsko izobrazbo. Bilo je tudi nekaj študentov arhitekture in
dve krajinski arhitektki. Iz katedre za arhitekturo UM ni bilo prav nobenega predavatelja, niti
naših dveh kolegic, ki sta tam zaposleni kot asistentki. Župan se je opravičil, ni pa poslal
nobenega predstavnika iz občinskih služb.
Po predavanju smo se še nekaj časa družili ob kozarcu Kalvarijčana, vina z mestnega
vinograda s Kalvarije.
Niko Stare
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MURSKA SOBOTA
Študentski projekt Vizija Murske Sobote
(razstava študentskih projektov študentov Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške
fakultete, Fakultete za arhitekturo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje)
lokacija (datum): Kino Park Murska Sobota (20/4/2016 - 30/4/2016);
organizator: Darja Matjašec, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete,
Fakulteta za arhitekturo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
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NOVO MESTO
Pravokotna miza "Prenova sosesk"
(pogovor Jelke Hudoklin z gosti Iztokom Kovačičem, Majo Simoneti, Aidanom Cerarjem,
Alešem Peternelom, Mojco Foški in Marijo Ano Kranjc)
lokacija (datum): Galerija Jakčev dom Novo mesto (20/4/2016);
organizatorji: Jelka Hudoklin, Igor Derlink, Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine;
fotografije: Jelka Hudoklin.
Na okrogli (pravokotni) mizi, ki smo jo v okviru Meseca krajinske arhitekture dne 20. aprila
2016 organizirali člani Društva krajnskih arhitektov Slovenije in Društva arhitektov Dolenjske
in Bele krajine v Jakčevem domu v Novem mestu, so bili predstavljeni številni izzivi in
vprašanja, povezani s prenovo sosesk v Novem mestu in v slovenskem prostoru nasploh.
Kot je to značilno za slovenski prostor, je bila tudi v Novem mestu večina sosesk zgrajena v
okviru organizirane gradnje pred okoli petdesetimi ali štiridesetimi leti. Prvi razmah
večstanovanjske gradnje se je začel v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so
nastale soseske Mestne njive, Majde Šilc (Jakčeva ulica) in bloki ob Zagrebški (Kandijski)
cesti, na Grmu pa je na nekdanjih sadovnjakih zrasla obsežna soseska individualnih hiš. V
sedemdesetih letih so bile zgrajene blokovske soseske ob Ragovski ulici, Nad mlini in na
sedanji Smrečnikovi ulici, začela pa se je tudi gradnja soseske Mrzla dolina, katere rast se
nadaljuje še danes. Takrat se je razmahnila tudi individualna gradnja v Bučni vasi, na
Lebanovi ulici in Šmihelu ter številnih drugih predelih mesta. V začetku 80-tih let je bila
zgrajena soseska ob Cesti herojev (Plava laguna), začela se je tudi gradnja individualnih hiš na
Regrških košenicah.
Danes v okviru priprave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta občine Novo mesto ugotavljamo, da novih, kakovostno urejenih sosesk
ni, obstoječe pa so se postarale in ne sledijo potrebam prebivalcev, nimajo niti ustreznih
storitvenih dejavnosti niti zadostnih parkirnih površin in da že sicer skromne zelene in druge
javne odprte površine niso ustrezno urejene in vzdrževane. Poleg tega je število stanovanj v
Novem mestu premajhno, njihov standard (velikost, število prostorov, gradbeno-tehnično
stanje) je razmeroma nizek, spekter ponudbe stanovanj na trgu pa je ozek in cene ne
ustrezajo potrebam in zmožnostim, saj jih iščejo predvsem mlade družine. Poleg tega so
zelene in druge odprte površine v soseskah večinoma zelo skromne po obsegu in programu
in večinoma tudi niso ustrezno vzdrževane. Ne smemo pozabiti, da je bila velika večina
sosesk načrtovana in zgrajena v letih, ko je bil normativ 1 avto na stanovanje ali celo manj,
kar danes še zdaleč ne zadošča potrebam, zato povsod primanjkuje parkirnih površin in
posledično so se že tako skromne zelenice spremenile v parkirišča. Ob tem ne gre zanemariti
problematike lastništva zemljišč in zemljiško-knjižne neurejenosti.
Večina teh sosesk v več pogledih torej ne dosega več sodobnih standardov bivanja, zato je
potrebna sistemske in kompleksne prenove. Poleg tega nas k prenovi spodbujajo številne
usmeritve in zahteve, zapisane v zakonodaji in v strateških dokumentih države in občin, pa
naj gre za varstvo kmetijskih zemljišč, za učinkovitejšo rabo oz. varčevanje z energijo, za
prenovo gospodarske javne infrastrukture ali pa za kakovost bivanja, ki je prva zahteva in
mora biti usmerjena v celoten spekter prebivalcev v soseskah.
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Uspešna prenova, ki bo prinesla tudi dvig kakovosti bivanja, bo mogoča le na podlagi znanja
in izkušenj s primeri dobre prakse tako glede arhitekturne prenove ter urejanja in
vzdrževanja odprtih površin kot glede aktivnega vključevanja javnosti, pa tudi ustrezne
zemljiške politike in drugih ukrepov na področju urejanja prostora. Zato smo na pogovor
povabili strokovnjake, ki delujejo na različnih področjih, da nam predstavijo svoj vpogled v
problematiko prenove sosesk. Izidor Jerala iz Urada za prostor in razvoj MO Novo mesto je
predstavil korake, ki jih že izvedla in jih še namerava izvesti MO Novo mesto, Maja Simoneti
iz Inštituta za politike prostora je predstavila pomen urejanja in vzdrževanja javnih površin za
kakovost bivanja v soseskah, Aidan Cerar iz RRA Ljubljanska urbana regija je izpostavil pomen
učinkovitega vključevanja javnosti v reševanje prenove sosesk, Aleš Peternel iz podjetja KRARH in Sanja Kožman iz MO Kranj sta predstavila izkušnje z izvajanjem aktivnosti v zvezi s
prenovo obsežne soseske Planina v Kranju, Mojca Foški iz fakultete za gradbeništvo in
geodezijo je predstavila nekaj uspešnih primerov iz tujine in opozorila na probleme,
povezane z zemljiško politiko na območjih sosesk, Marija Ana Kranjc iz Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto pa je predstavila primere prenove arhitekture v
soseskah.
V uvodnih predstavitvah so razpravljavci predstavili svoje poglede na prenovo sosesk,
primere dobre prakse iz slovenskega prostora in iz tujine, opozorili na neurejenost evidenc in
zemljiškoknjižnih razmerij ter izhodišča in pristope k arhitekturni prenovi in prenovi zelenih
in drugih odprtih površin. Še posebej je bil poudarjen velik pomen vključevanja javnosti v vse
faze načrtovanja in izvedbe prenove, kar že potrjujejo primeri dobre prakse v Sloveniji. V
pogovoru, ki je sledil, smo to problematiko osvetlili z več plati, jasno pa so se zarisale
ugotovitve:
1) da je treba sosesko obravnavati kot načrtovano, funkcionalno zaokroženo prostorsko
enoto v mestu ali na širšem območju mesta, ki na območju dostopnosti pešca poleg
stanovanj vključuje potrebno infrastrukturo in vso dnevno preskrbo, osnovno šolo, otroško
varstvo, javni prostor, zelene površine in postaje javnega potniškega prometa;
2) da je prenova sosesk gotovo ena od velikih nalog na področju urejanja prostora, ki postaja
vse bolj aktualna v vseh slovenskih mestih in jo bo treba zastaviti sistemsko, pri tem pa
uporabiti znanja in izkušnje s številnih področij;
3) da je reševanje prenove sosesk nujno povezano s tehtnim premislekom ter s sistemskim
pristopom od sprejemanja strateških odločitev pa do izvedbe;
4) da je za kakovostno in učinkovito prenovo sosesk nujno potrebno skrbno načrtovanje
urbanističnih rešitev ter projektnih rešitev za prenovo stavbnega fonda in zelenih ter
prometnih in drugih odprtih površin in javnega dobra, njihovo izvedbo pa načrtovati
postopno;
5) da je za izvedbo prenove sosesk zaradi številnih neurejenih lastniških razmerij treba
razrešiti različna zemljiško-pravna vprašanja;
6) da kakovostne in uspešne prenove sosesk ni mogoče zagotoviti brez učinkovitega
vključevanja lastnikov stanovanj, zemljišč, lokalov idr. ter stanovalcev in so-uporabnikov
odprtega prostora glede na dejavnosti v soseskah; procese prenove je treba voditi tako, da
bosta zagotovljena upoštevanje potreb vseh skupin prebivalcev in njihova aktivna
soudeležba v vseh fazah prenove, od ocene stanja do razmisleka o možnih rešitvah ter
načrtovanja in izvedbe posameznih aktivnosti;
7) da mora biti v prenovo sosesk aktivno vključena država, ki edina lahko sproži zagon
strokovno podprte dobre prakse celovite prenove in s tem pomembno vpliva na kakovost
bivanje sorazmerno velikega števila ljudi, ki bivajo v soseskah; vzajemni interes lastnikov,
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stanovalcev in uporabnikov ter občin za celovito prenovo je očitno treba spodbuditi in
pripraviti priporočila in finančne instrumente ter mehanizme za spremljanje stanja, da bi bila
celovita prenova lahko uspešna;
8) da morajo prenovo poganjati občine (zgolj vključenost v prenovo ni dovolj), ker imajo v
sistemu vlogo tistega deležnika, ki v javnem interesu zagotavlja kakovost razvoja grajenega in
odprtega prostora naselij; v soseskah predvsem skupne zelene in druge površine
soustvarjajo javni prostor naselij, zato morajo občine poskrbeti za zagotavljanje javnih koristi
pri prenovi in za zastopanost interesov ranljivih skupin prebivalcev, ki so še posebej odvisne
od kakovosti okolja v soseskah.
Uvodnim predstavitvam je sledil pogovor med udeleženci in poslušalci, ki je pokazala, da je
problematika prenove sosesk zelo aktualna in da je treba k reševanju pristopati pretehtano
in večplastno ter v vseh fazah - od prvih razmislekov, prek načrtovanja pa do izvajanja in
vzdrževanja - zagotoviti aktivno vključevanje lastnikov, stanovalcev in uporabnikov sosesk.
Jelka Hudoklin
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PIRAN
Kulturna krajina, kulturna dediščina Pirana
(sprehod pod vodstvom Etbina Tavčarja)
lokacija (datum): Piran (13/4/2016);
organizatorji: Romana Kačič, Etbin Tavčar, Abakkum / Zavod za krajino, kulturo in umetnost;
fotografije: Romana Kačič;
povezave: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005029545899.
Vodenega ogleda Piranski polotok // Kulturna krajina, kulturna dediščina Pirana, pod
vodstvom krajinskega arhitekta Etbina Tavčarja, se je udeležilo okrog 30 ljudi iz različnih
okolij, jezikovnih skupin in starosti. Poleg razlage nekaterih terminov kot so krajina, odprt
prostor, mentalno dojemanje prostora je bil velik poudarek na pomenu zelenega sistema
mesta in njegovega velikega potenciala za mesto Piran. Govorili smo o povezovanju in
upravljanju odprtega prostora in o možnostih uporabe javnih zelenih površin s strani
občanov ter o tem, da so ravno največje zelene površine Pirana zaprti sistemi v katere je
dostop omogočen le redkim posameznikom. Predvsem zaradi umeščenosti v enkraten
prostor je potencial teh površin za razvoj v smeri povišanja kvalitete bivalnega prostora
občanov, pa tudi obiskovalcev mesta, ogromen.
Romana Kačič
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Ime čarobnega drevesa
(pravljične urice in voden sprehod pod vodstvom Romane Kačič in Nade Leban)
lokacija (datum): park ob rivi v Piranu (13/4/2016);
organizatorji: Romana Kačič, Nada Leban, Slavica Tučakov, Mestna knjižnica Piran
Abakkum / Zavod za krajino, kulturo in umetnost, Občina Piran;
fotografije: Romana Kačič
povezava: https://www.facebook.com/photo.php?v=597980347046278
Popoldanski dogodek, namenjen najmlajšim se je odlično prepletel. Po branju knjige Ime
čarobnega drevesa, Dianne Hofmeyr, so otroci prebrali latinska “čudežna” imena dreves v
parku, nato pa so izdelali čudovita drevesa iz papirnatih vrečk, vključno s kačo pitonom, ki so
jo na koncu ovili okrog debla. Pogovarjali smo se o tem, da je park brez imena in o idejah
kakšno ime bi mu lahko dali. Nekaj predlogov: park z rastlinami, park magnolija, park Bodžabi
- po imenu drevesa iz knjige. Govorili smo o tem, da so tisa, oleander in glicinija, ki tudi
rastejo v tem majhnem parku, strupene rastline. Uganjevali smo slovensko ime grma Choysia
ternata, ali bi lahko bilo to ime pomarančevec iz Mexica? In še posebnost, na začetku in
koncu dogodka, sta nas prišla obiskat enomesečna dvojčka, najmlajša udeleženca delavnice!
Na klopci, na sončku, pa so tri starejše gospe od daleč opazovale otroško skupinico. Njim
smo predali liste z imeni dreves. Starši so večinoma opazovali dogajanje iz bližnjega omizja
restavracije, mimoidoči pa kar z ulice in rive.
Romana Kačič
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Piranski oljčnik
(voden ogled pod vodstvom Romane Kačič)
lokacija (datum): Piranski oljčnik (20/4/2016);
organizatorji: Romana Kačič, Mattias Lidén, Etbin Tavčar, Tatjana Celarc, Jaka Gašpar Mišič,
Bruno in Danica, Slavica Tučakov, Abakkum, Zavod za krajino, kulturo in umetnost, Občina
Piran;
fotografije: Romana Kačič.
Iz v soncu obsijanega Tartinijevega trga smo po senčni Bolniški ulici povzpeli do začetka
visokega kamnitega zidu, ki označuje najdaljši rob oljčnika. Jaka nam je omogočil vstop,
Bruno in Danica pa sta nam razložila, koliko dela in truda je potrebno za vzdrževanje
tipičnega piranskega vrta. Pogovarjali smo se o naravnih danostih območja, o podnebnih
spremembah, o pomanjkanju vode, o tipu pogodbe med lastnikom in najemnikom, o
pomenu znanja, ki ga vzdrževanje piranskega vrta zahteva. Vsi, ki so se udeležili vodenega
ogleda, so bili fascinirani tako nad enkratnim razgledom kot nad lepoto in posebnostjo
tipičnega piranskega vrta. Na terasah, imenovane “korone” smo med krošnjami oljk,
mandljevcev in fig pogledovali za piransko Punto in zvonikom Svetega Jurija. Trta, grah in
paradižnik se opirajo na skrbno pripravljene opore iz kanel. Cvetoč travnik, posajeno
Daničino cvetje, pa gredica s krompirjem, artičoke, nekaj čudovitih grmov agrumov ... Vse to
zaobjeto v okvir modrine morja in neba. Srednjeveško obzidje pa, kot da še danes varuje to
lepoto, čipkasto zaključuje eno od mej oljčnika.
Romana Kačič
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Zbiranje ideja za bodočnost piranskega oljčnika
(delavnica idejnega projektiranja krajinskih arhitektov Romane in Kačič in Mattiasa Lidéna
z občani)
lokacija (datum): Apolonijeva palača, Piran (20/4/2016)
organizatorji: Romana Kačič, Mattias Lidén, Abakkum / Zavod za krajino, kulturo in
umetnost;
fotografije: Romana Kačič;
povezava: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005029545899.
Popoldanska delavnica na temo zbiranja idej in seznanjanja z metodo dela krajinskega
arhitekta pri oblikovanju idejne zasnove za primer v dopoldanskem času obiskanega oljčnika,
ki je v občinski lasti. Delavnica se je odvijala v Apolonijevi palači v Piranu. Analiza katastrske
in geodetske podlage, lastništva, pomen hidro-geološke in pedološke zasnove, klima in
mikroklima, orientacija, letni časi, erozija, raba tal, tipologija robov in vstopnh točk so samo
nekatere od obravnavanih vsebin, na osnovi katerih so se sprejele prve smernice za vizijo, kaj
si za oljčnik. Vsi udeleženci delavnice so bili mnenja, da mora na območju oljčnika tudi v
bodoče ostati ista raba, vendar da naj bi bilo območje bolj odprto za javnost; pogovarjali smo
se o občasnem odprtju na različne teme. Podana je bila ideja, da se tudi definira, kaj je
piranski vrt. Udeleženci delavnice so bili ves čas zelo aktivni in si srečanj na isto temo še
želijo.
Romana Kačič
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PODČETRTEK
Publikacije s področja krajinske arhitekture
(razstava publikacij o krajinski arhitekturi, ki jih poseduje knjižnica Šmarje pri Jelšah)
lokacija (datum): Knjižnica Podčetrtek (4/4/2016 – 30/4/2016);
organizatorji: Mateja Žagar, Karmen Bovha, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, enota Knjižnica
Podčetrtek.

Skozi vrt v park na trg
(sprehod in delavnica za osnovnošolce)
lokacija (datum): Mladinski center Podčetrtek ((16/4/2016);
organizatorji: Karmen Bovha, Tina Merica, Občina Podčetrtek, Turistično društvo Podčetrtek,
MKTD Lepe strune, Knjižnica Podčetrtek, prostovoljke in prostovoljci;
fotografija: Karmen Bovha.

Čarobni vrt
(pravljične urice in delavnica za otroke)
lokacija (datum): Knjižnica Podčetrtek (16/4/2016);
organizatorji: Mateja Žagar, Karmen Bovha, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, enota Knjižnica
Podčetrtek;
fotografije: Kristina Alegro.

35

36

37

ŽIVA ZGRADBA
(ustvarjalna delavnica za vse generacije)
lokacija (datum): Podčetrtek
organizatorji: Karmen Bovha, Domen Zupan, Sabina Pavčnik, Marička;
fotografije: Karmen Bovha, Patricija Kajba, Domen Zupan.
Vremenska napoved ni bila nič kaj spodbudna, ampak z močno voljo organizatorjev,
predvsem Sabine Pavčnik in Domna Zupana (Zavod Ekovas), nam je uspelo pregnati oblake,
tako da je bilo celo zaznati nekaj sončnih žarkov, ko je hiška že stala v vsej svoji lepoti. Vseh
udeležencev je bilo okoli 30. Odrasli so postavljali zgradbo, kar je trajalo od devete ure
zjutraj do približno dveh popoldan. Na delavnici pod smrekami so pod strokovnim vodstvom
Maričke nastale majhne košarice, venčki in okenski okvirji. Gasilski mizi sta se šibili pod
dobrotami, ki so jih prinesle spretne kuharice, za kar se jim v imenu vseh zahvaljujem. Otroci
so se preganjali po igralih, za dodatno atrakcijo je poskrbelo vreme – vdolbina na parkirišču
se je spremenila v čofotalnik in občasno tudi v bazen. Na delavnici smo se med drugim
pogovarjali tudi o urejanju okolice stanovanjskih blokov. S postavitvijo žive zgradbe smo
želeli posamezniki spodbuditi stanovalce k aktivnejšemu sodelovanju pri urejanju zunanjih
površin in k razmisleku o kvalitetnem bivalnem okolju.
Karmen Bovha
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RIBNICA
Vloga zelenih površin v Ribnici in kaj lahko izboljšamo
(posvet in delavnica pod vodstvom Blanke Bartol in Petre Vertelj Nared)
lokacija (datum): Knjižnica Miklova hiša Ribnica (6/4/2016);
organizatorki: Blanka Bartol, Petra Vertelj Nared, Knjižnica Miklova hiša Ribnica;
fotografije: Blanka Bartol.
V sredo, 6. aprila, je Knjižnica Miklova hiša Ribnica v sodelovanju z Društvom krajinskih
arhitektov Slovenije organizirala posvet in delavnico o vlogi zelenih površin v Ribnici.
Delavnico sta vodili Blanka Bartol, krajinska arhitektka, zaposlena na Ministrstvu za okolje in
prostor, ter Petra Vertelj Nared, krajinska arhitektka, zaposlena na Ljubljanskem
urbanističnem zavodu (LUZ, d.d.).
April je svetovni mesec krajinske arhitekture. Tema letošnjega meseca krajinske arhitekture
so zeleni sistemi - to so v sistem povezani prostori mest in naselij. Ob tej priložnosti smo se s
predavateljicama pogovarjali o vlogi zelenih in odprtih javnih površin v Ribnici. Dogodek je
potekal v dveh delih, v prvem delu je tekel pogovor z udeleženci o tem, katere zelene in
druge zelene površine v Ribnici najbolj uporabljajo, katere so jim najbolj všeč, katere najmanj
in kaj bi spremenili1.
Kot najbolj privlačen predel mesta so udeleženci izpostavili grad in trško jedro, radi pa se
odpravijo tudi v zaledje, proti Ugarju, sv. Ani ali okoli Hrovače. Kljub temu, da je grad s
parkom najbolj prepoznavna odprta površina v mestu, pa v njem pogrešajo tudi ponudbo za
prosti čas, na primer kavarno, letno gledališče ali igrala. Od predelov, ki bi po njihovem
mnenju zahtevali ureditev, so izpostavili Gallusovo nabrežje, za katerega so predlagali
ureditev sprehajalne površine. . Kot najmanj privlačne odprte površine so izpostavili
neurejene peš povezave ter nekatere stavbe ali območja, ki nimajo prave funkcije in podobe.
V drugem delu je o vlogi zelenih in odprtih prostorov za kakovost bivanja spregovorila dr.
Petra Vertelj Nared, ki je v svoji doktorski nalogi raziskala 10 majhnih slovenskih mest in s
pomočjo ankete pridobila odgovore prebivalcev na podobna vprašanja, kot so bila
zastavljena krajanom Ribnice. Tudi drugod se srečujejo s podobnimi problemi urejanja
odprtega prostora. Odprti prostor mora biti uporaben, varen, privlačen in prijeten za različne
uporabnike, potrebe in interese za bivanje ter vsakodnevno rabo.
Dogodek je potekal v živahnem in ustvarjalnem vzdušju. Udeleženci so zelo aktivno
sodelovali in izražali svoje poglede na rabo in urejanje odprtih površin. Tudi v prihodnje si
želijo še več sodelovanja pri oblikovanju odprtega prostora v Ribnici.
Blanka Bartol

1

Celotno poročilo si lahko preberete na spletni strani Občine Ribnica in Knjižnice Miklova hiša Ribnica.
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SLOVENJ GRADEC
Igrišče pod krošnjo
(pravljične urice in delavnica za najmlajše pod vodstvom Ine Radšel)
lokacija (datum): Ksaverja Meška Slovenj Gradec (6/4/2016);
organizatorji: Ina Radšel, Nuša Britovšek, Knjižnica Ksaverja Meška;
fotografije: Nika Hölcl / fotobeležNica.
V sredo, 6. aprila je v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec potekala pravljična urica z
delavnico za najmlajše. Ina Radšel, ki je vodila delavnico, je otrokom barvito in doživeto
pripovedovala afriško ljudsko pravljico Ime čarobnega drevesa z ilustracijami Pieta Groblerja.
Otroci so z zanimanje spremljali dogodivščine klepetavih opic, neizprosnega pitona, močnega
leva, brezglavo bežanje zebre in velikega slona. Kljub mogočnosti in drznosti teh živali je
osrednji problem zgodbice, pomanjkanje vode in hrane, rešila majhna želva. Neznatna
želvica, oborožena z modrostjo svoje prababice, ve, da pesem zmore največ.
Otroci so polni idej in novih pravljičnih podob nadaljevali z ustvarjanjem svojega čarobnega
drevesa in domišljijskega igrišča pod njim. Barvali so, lepili, risali in ustvarili vsak svojo
imenitno igrišče, kakršnega bi si želeli imeti vsi mi.
Nuša Britovšek
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Načrtovanje učilnice na prostem:
Park, igrišče, moje zatočišče
(delavnica za osnovnošolce pod vodstvom Nuše Britovšek)
lokacija (datum): Prva OŠ Slovenj Gradec (8/4/2016);
organizatorji: Nuša Britovšek, Maja Dretnik,, Prva OŠ Slovenj Gradec;
fotografije: Nuša Britovšek, Nika Hölcl / fotobeležNica.

Učilnica na prostem
(delavnica za osnovnošolce pod vodstvom Nuše Britovšek)
lokacija (datum): Prva OŠ Slovenj Gradec (9/4/2016);
organizatorji: Nuša Britovšek, Monika Vovk, Prva OŠ Slovenj Gradec;
fotografije: Nuša Britovšek, Nika Hölcl / fotobeležNica.

V petek, 8. aprila v okviru Bralne noči in v soboto, 9. aprila v okviru delovne akcije urejanja
naravoslovne učilnice, so na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec potekale delavnice za peto in
sedmošolce. Otroci so se ukvarjali s snovanjem parka pred šolo, in ustvarili zanimive ter
igrive krajinske načrte za njihovo naravoslovno učilnico, ki nastaja pred šolo. Na delavnicah z
naslovom »Park, igrišče, moje zatočišče« smo se pogovarjali o tem s čim se ukvarja krajinski
arhitekt, se seznanjali z različnimi vrstami odprtih javnih površin ter se pogovarjali o
slabostih in prednostih le teh, o njihovi urejenosti in kreativnosti. Ogledali smo si fotografije
parka pred šolo, še preden se je le ta začel spreminjati v naravoslovno učilnico ter skupaj
ugotavljali kaj pomembnega se je v prostoru spremenilo. Nato so se otroci posvetili
načrtovanju, risanju in ustvarjanju krajinskega načrta za njihovo učilnico na prostem. V
posameznih skupinah so nastajali igrivi in zanimivi načrti, polni želja in idej med katerimi je
bila najpogostejša ideja o postavitvi hiške na drevesu.
Nuša Britovšek
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Dve razstavi s področja krajinske arhitekture na enem mestu:
Krajine in strukture v krajini
(razstava fotografskega natečaja DKAS)
lokacija (datum): knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (11/4/2016 – 30/4/2016);
organizatorji: Nuša Britovšek, Draga Ropič, knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec;
fotografije: Nika Hölcl / fotobeležNica.

Publikacije s področja krajinske arhitekture
razstava publikacij o krajinski arhitekturi, ki jih poseduje knjižnica Ksaverja Meška Slovenj
Gradec in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
lokacija: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
organizatorji: Alenka Waltl Prodnik, Nuša Britovšek, Knjižnica Ksaverja Meška, Koroška
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
poročilo:
fotografije: Nika Hölcl, fotobeležNica
V Knjižnici Ksaverja Meška je bila na ogled fotografska razstava Krajine in strukture v krajini.
Razstavljene fotografije so bile izbrane na fotografskem natečaju, za katerega sta bili
razpisani dve temi KULTURNA KRAJINA in STRUKTURE V KRAJINI. Razstava vključuje 48
najboljših del, ki jih je izbrala komisija v sestavi Luka Vidic, Dušan Ogrin in Matjaž Intihar.
Razstava je namenjena vsem, ki jih zanima videti prostor iz drugačne perspektive in
zaznavanje krajine skozi fotografijo.
Nuša Britovšek
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Kaj je krajinska arhitektura?
(predstavitev študija krajinske arhitekture)
lokacija (datum): Gimnazija Slovenj Gradec (13/4/2016);
organizatorki: Nuša Britovšek, Nina Uršič.

Iz hiše v park
(pravljične urice in delavnica za najmlajše pod vodstvom Nine Uršič)
lokacija (datum): Ksaverja Meška Slovenj Gradec (13/4/2016);
organizatorji: Nina Uršič, Nuša Britovšek, Knjižnica Ksaverja Meška;
fotografije: Nuša Britovšek.
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ŠKOFJA LOKA
Študentska delavnica SloVIEWija
(razstava študentske delavnice pod mentorstvom Darja Matjašec in Miha Dešmana v
okviru Jesenkovega popoldneva)
lokacija (datum): predverje Sokolskega doma Škofja Loka (31/3/2016 – 15/4/2016);
organizatorji: Darja Matjašec, Miha Dešman, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške
fakultete, Fakulteta za arhitekturo.
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VELENJE
O drevesu pod drevesom, drugič
(čitalnica na prostem in delavnice za otroke)
lokacija (datum): zelenica ob Kulturnem domu Velenje (9/4/2016);
organizatorji: Kaja Flis, Julija Šumić, Linda Sušec, Lucija Pečovnik, Saša Piano, Milena Ževart,
Darinka Vrabič, Katja Gjerkeš, Jelka Kvartič, Visoka šola za varstvo okolja, Knjižnica Šolskega
centra Velenje, Mestna Občina Velenje;
fotografije: Lucija Pečovnik.
Na travniku ob Kulturnem domu Velenje, ki je že tradicionalni prostor za različne dogodke,
smo namestili ležalnike Mestne občine Velenje; na njih so natisnjene misli otrok o mestu. Na
vsakem ležalniku je obiskovalce čakala knjiga o drevesih - proza, poezija, otroška ali
strokovna literatura. Naključnim obiskovalcem je bil skozi popisane strani izbrane poljudne in
strokovne literature približan velikokrat spregledan element krajine – drevo. Ob skodelici
kave ali čaja iz bližnjega lokala Mozaik in s knjigo v roki je bilo sobotno lenarjenje na soncu
zelo prijetno. Otroci so poleg prebiranja knjig lahko oblikovali svoje kazalnike za knjige drevesne vejice so namakali v naravne barve iz kurkume, rdeče pese, špinače in z njimi risali
podobe na papir ali pa so spoznavali rastline na nekoliko drugačen način.
Saša Piano
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Ugrezninska jezera Šaleške doline - nekoč, danes jutri
(predavanje Saše Piano)
lokacija (datum): Čitalnica Knjižnice Velenje (18/4/2016);
organizatorji: Kaja Flis, Saša Piano, Brina Zabukovnik Jerič, Knjižnica Velenje;
fotografije: Brina Zabukovnik Jerič, Saša Piano.
Predavanje je bilo razmišljanje krajinske arhitektke o območju premogovniških ugreznin, ki
so v obdobju zadnjih 50 let intenzivno spreminjale podobo Šaleške doline. Nekoč je bilo
jezero (to je tudi naslov romana Gustava Šiliha) in danes je spet jezero, prakrajina in
današnja krajina, vmes pa obdobje velikih degradacij in danes nova podoba prostora. Slednja
je velika priložnost doline a tudi velika nevarnost, da to priložnost zapravimo.
Saša Piano
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V MESECU KRAJINSKE ARHITEKTURE NAPOVEDANI DOGODKI, KI SO SE
ODVIJALI KASNEJE
V koledarju MKA 2016 smo napovedali tudi dogodke, ki so se iz različnih razlogov odvili
kasneje ali pa nenapovedani dogodki, za katere se je ideja zanje porodila zaradi v aprilu
izvedenih dogodkov.

Jane's Walk
(vodeni sprehodi)
Lokacije (datum) : Novo mesto, Podčetrtek, Škofja Loka, Piran (maj 2016);
organizator: Jelka Hudoklin (Novo mesto), Karmen Bolha in Sabina Pavčnik (Podčetrtek),
Darja Matjašec in Anja Musek (Škofja Loka), Ma as Lidén, Amalia Petronio in Tina Škroko
(Piran).

Zelena infrastruktura - novi izzivi za načrtovanje mestne krajine
(mednarodna konferenca)
lokacija (datum): Ljubljanski grad (17/5/2016);
organizatorji: DKAS (Saša Piano, Petra Vertelj Nared, Maja Simoneti, Ina Šuklje Erjavec,
Suzana Simič, Alenka Padežnik, Jelka Hudoklin, Sergej Hiti, Lucija Gritli, Nuša Britovšek),
Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Ana Kučan, Tadej
Bevk), RRA LUR Ljubljana (Gaja Trbižan) v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana;
povezave: www.dkas.si.
http://www.rralur.si/sl/projekti/mednarodna-konferenca-zelena-infrastruktura
https://www.dnevnik.si/1042736194
https://skupnostobcin.si/dogodek/zelena-infrastruktura-novi-izzivi-za-nacrtovanje-mestnekrajine/
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/35/article/12448/6825/
http://hdka.hr/2016/05/zelena-infrastruktura-medunarodna-konferencija-zelena-infra
struktura-program/
http://envirodual.com/zelena-infrastruktura-%E2%80%93-novi-izzivi-za-na%C4%8Drtovanjemestne-krajine.

Zelena infrastruktura - novi izzivi za načrtovanje mestne krajine
(mednarodna razstava načrtov in izvedb del krajinskih arhitektov)
lokacija (datum) prve razstave: Mestna hiša Ljubljana, zgodovinski atrij (16/5/2016 28/5/2016)
organizatorji: DKAS (Suzana Simič, Sergej Hiti, Petra Vertelj Nared) v sodelovanju z RRA LUR
Ljubljana (Gaja Trbižan) in društvoma krajinskih arhitektov Srbije (UPAS) in Hrvaške (HDKA).
povezave: www.dkas.si,
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/prireditve/zelena-infrastruktura-novi-izzivi-zanacrtovanje-mestne-krajine/
http://trajekt.org/2016/05/05/zelena-infrastruktura/
http://www.zagreb.hr/otvorena-izlozba-zelena-infrastruktura/96906
http://www.gbccroatia.org/clanci/skup-igra-u-otvorenom-prostoru-i-otvorenje-meunarodne-izlozbe-zelena-infrastruktura/176.html
https://hdka.hr/2017/05/otvorena-izlozba-rijecki-biennale-arhitetkure-u-zagrebu/.
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Krajina-Pejsaž-Krajobraz
(tradicionalno srečanje društev krajinskih arhitektov Hrvaške, Srbije in Slovenije)
lokaciji (datum): Bled, Ljubljana / prostori Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
(15/5/2016 – 17/5/2016);
organizatorji: DKAS (Alenka Padežnik, Petra Vertelj Nared, Saša Piano, Lucija Gritli) v
sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani,
ter društvoma krajinskih arhitektov iz Srbije / UPAS in Hrvaške / HDKA.
povezava: www.dkas.si.

Študentska razstava v okviru srečanja Krajina-Krajobraz-Pejsaž
(razstava del študentov Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani)
lokacija (datum): prostori Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije v Ljubljani
(16/5/2016);
organizatorji: DKAS (Mojca Golobič) in Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani (Tadej Bevk, Mojca Golobič, Darja Matjašec, študentje krajinske
arhitekture).

Krajinskoarhitekturni elementi prvotne zasnove Velenja
(razstava fotografij, starih razglednic in maket - avtorice razstave Saša Piano, Julija Šumić,
Kaja Flis, Linda Sušec, Lucija Pečovnik)
lokacija (datum): Galerija Velenje (24/6/2016 – 3/9/2016)
organizatorji: Saša Piano, Julija Šumić, Kaja Flis, Linda Sušec, Lucija Pečovnik, Kornelija
Križnič, Milena Božiček Koren, Alenka Šalej, Barbara Pokorny, Milena Ževart, Zarja Gošnik,
Špela Pušnik, Timotej Margon, Arpad Šalamon, Ksenija Mikor, Festival Velenje, Galerija
Velenje, Mestna občina Velenje.
povezave: https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/velenje-krajinskoarhitekturni-elementiprvotne-zasnove-mesta-v-parku/396584
http://www.festival-velenje.si/4963
http://museu.ms/exhibition/details/6444/krajinskoarhitekturni-elementi-rnrnprvotnezasnove-velenja
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjSg4fht
ZTZAhVJjqQKHXRvDkUQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.dkas.si%2Ffiles%2Fvabilo_KA
_elementi_prv_zas_Velenja.pdf&usg=AOvVaw09_o3-pOBtLtX_m0w15TGI
http://www.vsvo.si/otvoritev-razstave-krajinskoarhitekturni-elementi-prvotne-zasnovevelenja-24-6/
http://www.galerijavelenje.si/p/arhiv/dog/219-krajinskoarhitekturni-elementi--prvotnezasnove-velenja/
http://www.vtvstudio.com/v-galeriji-velenje-na-ogled-krajinskoarhitekturni-elementiprvotne-zasnove-velenja/.
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Krajina in strukture v krajini
(fotografska razstava DKAS)
lokacija (datum): grad Podsreda (september – november 2016);
organizacija: Karmen Bolha, Vesna Zakonjšek, Nataša Ferlinc Krašovic, Saša Piano, Krajinski
park Kozjansko;
povezava: http://www.kozje.si/dogodki/odprtje-razstave-krajina-in-struktura-v-krajini/,
http://www.dolenjskilist.si/2016/09/30/162240/napovedniki/obvestila/Odprtje_razstave_fo
tografskega_natecaja_Krajina___na_temo_kulturna_krajina_in_strukture_v_krajini__grad/,
http://www.zvkds.si/en/entityform/483.

Velenje mesto v parku
(predavanje Saše Piano ob zaključku razstave Krajinskoarhitekturni elementi prvotne
zasnove Velenja)
lokacija (datum): Galerija Velenje (3/9/2016);
organizatorji: Saša Piano, Julija Šumić, Kaja Flis, Linda Sušec, Lucija Pečovnik, Milena Božiček
Koren, Barbara Pokorny, Festival Velenje, Galerija Velenje, Mestna občina Velenje.
povezave: https://www.facebook.com/galerija.velenje/photos/pb.879779412080538.2207520000.1473378526./1185867381471738/?type=3
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwipm6NuJTZAhUP6aQKHcm8ClgQFghPMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.festivalvelenje.si%2Ffilelib%2F2017%2Fletno_poroilo%2Fletno_porocilo_2016.pdf&usg=AOvVaw0v
16ERXZTAc3sAakyuI7LW.
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SEZNAM PUBLIKACIJ S PODROČJA KRAJINSKE ARHITEKTURE IN V POVEZAVI Z
NJO, KI JE NASTAL V ČASU MKA 20162
Knjige s področja krajinske arhitekture in v povezavi z njo:
- Prostorskonačrtovalska kompozicija (Andrej Pogačnik),
- Krajinska arhitektura (Dušan Ogrin),
- Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji (Branka Hlad, Peter
Skoberne),
- Ideje za ureditev bivalnega vrta: načrtovanje, oprema, zasaditev (Irena Rozman-Fattori),
- Metodološke osnove (Janez Marušič, Dušan Ogrin, Margita Jančič),
- Slovenske krajine (Dušan Ogrin),
- Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji (Stanka Dešnik),
- Tivoli, ljubljanski mestni park,
- Zamisel mesta (Fedja Košir),
- Krajina kot nacionalni simbol (Ana Kučan),
- Urejanje obcestne krajine (Janez Marušič),
- Mesta in urbanizacija (Vilibald Premzl),
- Med ljudmi in rastlinjem: vrtnarjevi življenjski spomini in strokovni zapisi (Ciril Jeglič),
- Drevesne vrste na Slovenskem (Brus, 2004),
- Drevesa in grmi: enostavno in zanesljivo določanje (Božo Frajman, 2005),
- Domača drevesa in grmi (Godet, 2000),
- Iglavci: spoznavanje in določanje iglavcev v naravi in nasadih (Zauner, 2000),
- Listavci: spoznavanje in določanje listavcev v naravi in nasadih (Zauner, 2000),
- Moji prvi listavci: preprost določevalni ključ (Bajd Barbara, 2012),
- Mestno drevje (Aleksander Šiftar, Tanja Maljavec, Maja Simoneti, Jože Bavcon, 2011),
- Vrtna umetnost sveta (Dušan Ogrin, 1993),
- Mestne zelene površine: med ljubiteljstvom in stroko (Maja Simoneti, 1997),
- Evropska konvencija o krajini: izvajanje v Sloveniji (Nataša Bratina Jurkovič, 2008),
- Prostor za vsakdanjo rabo: širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora (Maja
Simoneti, Alma Zavodnik Lamovšek, 2009)
- Landscape 21, International Journal for Planning Research and Landspace Design; Special
Edition 2010, Published by: Department of Landscape Architecture, Biotechnical Faculty,
University of Ljubljana, Slovenia
- 40 let študija krajinske arhitekture (Ana Kučan 2012)
- O krajini z risbo (Lojze Drašler, 2008)
- Stanovanjske krajine: trendi, perspektive (Davorin Gazvoda, Maja Simoneti, 2006)
- Mesto v zgodovini, Mumford Levis, 1969
- Nevidna mesta (Italo Calvino),
- Adventure playgrounds (Arvid Bengtsson),
- Zrcaljena podoba (Jure Mikuž),
- Complexity and Contradiction in Architecture (Robert Venturi),
- Oči kože (Juhani Pallasmaa),
- Umiranje in življenje velikih ameriških mest (Jane Jacobs),
- Urbana krajina (Wim Wenders v knjigi Vrzeli filma in arhitekture Stojana Pelka).
2

Seznam ni sistematično urejen in ni pravilno zapisan ampak je zgolj nabor v knjižnicah, kjer so bile razstave,
razpoložljivih knjig ter v poročilih omenjenih knjig.

57

Leposlovje
- Drevo brez imena, Jančar, 2008
- Drevored ljubezni in vojne, Pikalo, 2001
- Drevo na samem, Vipotnik, 2014
- Drevo spoznanja, Maurer Neža, 2012
- Drevo glasov, Mazzini, 2005
- Mož, ki je sadil drevesa, Giono Jean, 1998
- Čarobno drevo. Skrivnost mostu, Maleszka, Andrzej,, 2015
- Čarobno drevo. Rdeči stol, Maleszka, Andrzej,, 2015
- Kakšno drevo zraste iz mačka, Konc Lorenzutti, Nataša, 2012
- Dantejev trg, Velikić, 2013
- Močvirniki, Simoniti Barbara
- Na trati, Jus Andrej
- Bobri (Janez Jalen),
- Mansfield park (Jane Austen).
Knjige / slikanice s področja krajinske arhitekture za otroke
- Klenovšek Musil, Manica Mala arhitekta
- Pétigny, Aline de, Katja gre v park
- Oud, Pauline Beti in Miha. V parku
- Dianne Hofmeyr, Ime čarobnega drevesa
- Slon pleza na drevo, Kesič Dimic, Katarina, 2015
- Čudežno drevo, Stupica Marlenka, 2014
- Mali radovednež na obisku pri treh rastlinah, Bajd, Barbara, 2013
- Drevo, Legan Cvikl, Jerca, 2012
- V parku: premične knjigice za igrivo učenje štetja, Smith, Kathryn, 2007
- Travnik, dober dan, Zagorc, Ivanka, 2013
- Travnik kliče: mala knjiga za predšolske otroke, Grginič, Marija, 2011
- Kdo je napravil Vidku srajčico, Levstik, 2014
- Cesar in roža, Štampe, 2011
- Muca Copatarica, Peroci
- Moj dežnik je lahko balon, Peroci
- Knjiga za male raziskovalce: doživite naravo z igro in s poskusi, Braun, Christina, 2012
- Pridi, greva na sprehod / Cvetka Sokolov, 2008
- Rdeča hiša / Cvetka Sokolov, 2004
- Mojca Pokrajculja: koroška pripovedka, 2014
- Čudežni vrt: zgodbe in pesmi s podobami Jelke Reichman, 2010
- Drevo pravljic: pravljice in pesmi s podobami Marlenke Stupica, 2010
- Šuško in gozdni dan / Svetlana Makarovič, 2007
- Miška, kje je tvoja hiška?, Grginič, 2011
- Piko Dinozaver, Suhodolčan, 2015
- Hišica iz kock / Ela Peroci, 2012
- Pikijev prvi sprehod / Eric Hill, 1990
- Drevo ima srce / Shel Silverstein, 1992
- Abeceda na polju in v gozdu / Oton Župančič, 2014
- Zgodbe iz oddaljenega predmestja / Shaun Tan, 2010
- Tudi drevesa jokajo / Irène Cohen-Janca, 2012
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-

Zakaj je polje jezero?, Pavček Saša, 2014
Skrivnost starca Bertolda, Kunaver Ličen, 2008
F. Rudolfa, Papagaj vprašaj iz nebotičnika
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