
 

 

 

Vabimo vas na praznovanje 25 – letnice delovanja Društva krajinskih arhitektov 

Slovenije, ki bo 20. in 21. oktobra 2017 v Lendavi 

 

 

1. dan - petek, 20. oktober 2017, Kulturni center Lendava, Zavod za kulturo in 

promocijo Lendava 

 
8:30 - 10:00    registracija udeležencev, jutranja kava, tržnica sponzorjev (preddverje) 

 

Trajnostni turizem in krajinsko načrtovanje, strokovni posvet 
 10:00 - 14:00 (dvorana Kulturnega centra Lendava) 

Strokovni posvet bo priložnost, da v letu, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov izbrala za 

mednarodno leto trajnostnega turizma in v času sprejemanja nove strategije turističnega razvoja - 

Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, spregovorimo o prostorskih razsežnostih 

razvoja turizma. Turistična dejavnost se zelo odkrito navezuje na prostorske danosti, na kulturne in 

naravne vrednote in zato postaja zelo resen razvojni dejavnik, zainteresiran za stanje v prostoru in za 

posege v prostor. Na posvetu bodo zato izpostavljena vprašanja o pomenu strateškega prostorskega 

načrtovanja in vzdržnega razvoja turistične dejavnosti, o konceptih so-upravljanja s krajino, posebej 

znotraj zavarovanih območij narave in Nature 2000.  

Posvet bosta vodili Stanka Dešnik in Ina Šuklje Erjavec. 

  

10:00  -  10:30  pozdravni nagovori gostiteljev, gostov in organizatorja 

 

10:30  -  12:00  prvi sklop predavanj: 
 

10:30   Robert Recek (Občina Lendava, Slovenija):  

Vizija ureditev v Lendavi za razvoj turizma  

 

10:40    Mojca Golobič (DKAS / Oddelek za krajinsko arhitekturo, BF, UL, Slovenija): 

Razvoj turizma in prostora. 

 

10:50    Ljiljana Tubič (UPAS, Srbija): 

Zavarovan prostor in trajnostni turizem, stanje in perspektiva  

(Zaštićeni prostori i odrzivi turizam, stanje i perspektiva – predavanje bo v srbskem jeziku). 

 

 



11:00    Oliver Rathschüler (Ingenieurkonsulent für Landschaftsplanung freiland 

Umweltconsulting ZT GmbH; Wien - Graz, Avstrija):  

Upravljanje krajine za prostočasne in rekreativne dejavnosti – celostno 

upravljanje voda na primeru mejne reke Mure na avstrijskem Štajerskem 

(Landscape management for leisure and recreation – integrated water management 

at the example of River Mur in Styria / Austria – predavanje bo v angleškem jeziku). 

 

11:10    Simona Kaligarič, Andrej Grmovšek (ZRSVN, Slovenija):  

Celostno upravljanje območja Natura 2000 – primer rečnega koridorja Drave. 

 

11:20    Jelka Hudoklin (DKAS /Acer d.o.o. Novo mesto, Slovenija):  

Škocjanski zatok, od plana do izvedbe, dodatna turistična priložnost Kopra. 

 

11:30   Tina Trampuš (DKAS / ZRSVN, Slovenija):  

Kaj bi mi brez morja… a kaj bi z njim? 

 

11:40   razprava 

 

12:00  -  12:30 odmor za kavo in tržnica sponzorjev 
 

12:30  - 14:00  drugi sklop predavanj 
 

12:30   Petra Krajner (DKAS / Domplan, d.d. Kranj, Slovenija):  

OPPN za območje naravnega spomenika Dovžanova soteska v Tržiču. 

 

12:40   Eva Harmel (DKAS, Slovenija):  

Krajinska ureditev območja Cerkniškega jezera (predstavitev magistrske naloge). 

 

12:50    Nika Dolenc (HDKA, Hrvaška):  

Mestni parki v funkciji razvoja turistične ponudbe – primer parka Maksimir  

v Zagrebu (Gradski parkovi u funkciji razvoja turističke ponude; primjer parka  

Maksimir u Zagrebu – predavanje bo v hrvaškem jeziku). 

 

13:00   Luka Javornik (DKAS /Studio AKKA d.o.o. Ljubljana):  

Narava glampinga. 

 

13:10   Črt Just, Manuel Kuran (Slovenija): 

Virtualna vrata v Pomursko resničnost. 

13:20  razprava in zaključki 
 

14:00   skupščina DKAS (dvorana - samo za člane društva)  

 

14:00  - 16:00 kosilo (gostišče Krona - obvezna prijava)  

 

 

 

 



Krajinska politika Slovenije, okrogla miza 

16:00  - 18:00 (dvorana Kulturnega centra Lendava) 

Na okrogli mizi bo tekla razprava o razmerah v urejanju prostora in o vlogi krajinske politike v 

urejanju prostora. Pogovor se bo navezal na razpravo o razmerah v prostoru in o potrebi po več 

nivojskem in celovitem upravljanju s krajino, ki jo je DKAS sprožil letos spomladi na konferenci 

'Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti' in bo nadaljeval razmišljanja začeta ob 40 obletnici  

študija krajinske arhitekture leta 2012.  

Pogovor bo vodila Maja Simoneti. 

 

Oblikovane krajine, odprtje razstave fotografskega natečaja 

18:15 (preddverje Kulturnega centra Lendava) 

V sklopu praznovanja je DKAS letos izvedel fotografski natečaj na temo izvedenih krajinsko 

arhitekturnih ureditev na katerega je prispelo več kot 90 fotografij. Na razstavi v Lendavi bo 

predstavljen izbor 30 najbolje ocenjenih fotografij, avtorjem najboljših bodo podeljene nagrade  

in priznanja. Razstava bo nato gostovala po različnih krajih Slovenije.  

Dogodek bo vodila Suzana Simič. 

 

Dosežki krajinskih arhitektov, slavnostna akademija ob 25-letnici DKAS 

19:00 (dvorana Kulturnega centra Lendava) 

Slavnostna akademija bo priložnost za predstavitev dela in dosežkov DKAS ter za tradicionalno  

podelitev nagrad društva. 

Dogodek bosta vodila Jože Novak in Blanka Bartol. 

 

21:00 večerja in zabava (gostišče Krona – obvezna prijava)  

 
 

2. dan - sobota, 21. oktober 2017 iz Dolnje v Gornjo Lendavo (Grad) 

 

Potep po Prekmurju, strokovni izlet 

8:45 (zbirno mesto pred Kulturnim centrom Lendava) 

Opazovanje in analiza prostora na terenu je neobhodno za uspešno delo krajinskega arhitekta. Skupaj 

se bomo podali na potep po Prekmurju in odkrivali panonsko krajino od daleč in od blizu ter obiskali 

prostorske ureditve namenjene obiskovalcem regije. 

 

Potep bosta vodila Stanka Dešnik in Robert Recek (obvezna prijava, športna obutev in skicirke). 
 

08:45  - 9:00   Dolnja Lendava / Lendava (zbirno mesto pred Kulturnim centrom Lendava,  

    odhod ob 9:00). 

09:15  -  10:00    Lendava, Vinarium – razgledni stolp v dolgovaških goricah. 

10:00  -  10:15    Dolga vas, Židovsko pokopališče. 

10:30  -  12:00    Genterovci, Daleč, tako blizu  / Nov zagon podeželja. 

12:00  -  13:00    Bukovniško jezero, parkirišče za avtodome in pustolovski park.  

13:00  -  15:00    Gornja Lendava / Grad, grad v Krajinskem parku Goričko 

15:00  - 16:00    Dolnja Lendava / Lendava (vožnja do Dolnje Lendave – vrnitev na  

  izhodiščno mesto). 


