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Spoštovana županja, spoštovani župan, spoštovane strokovne službe s področja prostora, 

okolja in turizma, 

 

 

 

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije v letošnjem letu praznuje 25 let svojega obstoja, 

delovanje krajinskih arhitektov v okviru stanovskega druženja pa ima že daljšo tradicijo, saj 

smo bili prej člani jugoslovanskega društva krajinskih arhitektov. Naše društvo je tudi član 

evropske zveze krajinskih arhitektov (EFLA), posredno pa s tem tudi mednarodne zveze (IFLA).   

 

Ker se je ideja o ustanovitvi našega društva oblikovala v Lendavskih goricah, v Lendavi pa je bil 

tudi naš prvi strokovni posvet, smo se odločili, da se ponovno srečamo v Prekmurju. Občina 

Lendava in njen župan, g. Anton Balažek nam po 25 letih ponovno prijazno odpirata vrata.   

 

DKAS skoraj vsako leto organizira vsaj eno strokovno srečanje, posvet ali celo mednarodno 

konferenco. V lanskem letu smo v Ljubljani (v sodelovanju z RRA LUR in Biotehniško fakulteto 

– Oddelkom za krajinsko arhitekturo) pripravili odmevno mednarodno konferenco z naslovom 

Zelena infrastruktura - novi izziv za načrtovanje mestne krajine. Ob letošnjem jubileju pa smo 

se odločili, da se ozremo vase in na prostorske probleme v Sloveniji, hkrati pa na različne 

načine predstavimo raznolika področja dela krajinskega arhitekta. V Lendavi tako načrtujemo 

različne dogodke: strokovni posvet na temo Trajnostni turizem in krajinsko načrtovanje, 

okroglo mizo o Krajinski politiki Slovenije, odprtje fotografske razstave s podelitvijo nagrad 

najboljšim fotografijam na temo Oblikovane krajine, slavnostno akademijo ob 25-letnici DKAS 

– Dosežki krajinskih arhitektov ter strokovni izlet Potep po Prekmurju. 

   

 



Ker pa krajinski arhitekti zagovarjamo interdisciplinarnost, se želimo tudi ob praznovanju 

našega jubileja srečati z drugimi strokami in znanji. Zato vas vabimo, da se udeležite našega 

dvodnevnega druženja KRAJINA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI v 

petek 20. in soboto 21. oktobra 2017 v Lendavi ter nam s svojo prisotnostjo pomagate širiti 

obzorja in deliti z nami vaša razmišljanja o aktualnih problemih slovenske krajine. 

 

Prilagamo program. Za kakršnekoli informacije lahko z nami kontaktirate preko našega spletnega 

naslova info@dkas.si  ali na telefonsko številko 041 256 035 (Saša Piano) ali pa se kar takoj prijavite 

preko spleta na povezavi Lendava25letDKAS  oz.  preko naše spletne strani http://www.dkas.si/  

na 'prijave DKAS 25 let, Lendava' (https://www.1ka.si/a/137843) do vključno 18. oktobra.  

 

  

Veselimo se srečanja z vami. S spoštovanjem  

 

Jože Novak, univ. dipl. inž kraj arh. 

predsednik Društva Krajinskih arhitektov Slovenije 
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