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ZAČETKI KA PROJEKTIRANJA / MEJNIKI

ŠTUDIJ KA 
(od leta 1972)

STROKOVNI IZPIT 
(od leta 1999)

DKAS
(od leta 1992)

ZAPS / LICENCE
(od leta 2004, prej MSA kot del IZS)

Filipski, Sončni park Velenje, 1965, sken

PIONIRJI:
CIRIL JEGLIČ, DUŠAN OGRIN



ZAKONODAJNI OKVIR

Prostorski zakon

Drugi sektorski zakoni

Upravno postopkovna 
Zakonodaja

Zakonodaja o gradnji
(ZGO, oblika načrta, vrste objektov)

Piano,  Rdeča dvorana Velenje, foto Kambič



Določena je okvirna vsebina 
načrtov KA.

Določeno je, da
načrte KA izdelujejo KA z licenco.  

Ni določeno za katere vrste gradenj
je potrebno izdelati načrt KA.

Za večino KA zadev ni potrebno
nobeno dovoljenje.

Pomanjkanje predpisov ali 
standardov* za KA zadeve.

FORMALNOSTI V ZVEZI Z NAČRTI KA

Atelje Piano,  načrt KA Rdeča dvorana Velenje 



PODROČJA KA NAČRTOV V SLO

“Varovalne”in/ali sanacijske ureditve
(nadomestni habitati, odlagališča, kamnolomi)

“Komunalne” ureditve (pokopališča, obvodni 
/ obcestni prostor, parkirišča, melioracije).

Rekreacijski in športni objekti
(kolesarske poti, obale jezer, OI).

Urbani prostori
(trgi, ulice, parki, stan. soseske.

Prenove KD 
(stari vrtovi, mestna jedra, gradovi).

Zasebni prostori (vrtovi, 
poslovnimi objekti).

Romih & Topolšek, Gimnazija Celje, foto Romih



POSLEDICE UREDITEV BREZ KA NAČRTOV

Nepotrebni stroški kot posledica 
nenačrtovanja.

Nerazumevanje večplastnosti 
prostora.

Neustrezen odnos do 
zelenih materialov.

Osiromašenost prostora.

Manjša dodana vrednost.

protest, Velenje, foto Janežič



PROBLEMI KA PROJEKTIRANJA

Trajno vzdrževanje skladno z 
načrtovanim / navodila vzdrževanja.

Ohlapna, nejasna, nedorečena 
zakonodaja.

Pridobivanje dela, prejetje naročila 
in sklenitev pogodbe.

Izdelava načrta 
(premalo izvedb = premalo izkušenj).

Izvedba / gradnja načrtovanega.

ACER d.o.o., KA načrt, arhiv podjetja



KAKO PRIDOBITI DELO?

Premalo (samo)promocije.

Nepoznavanje dela KA.

Neozaveščenost sorodnih strok,
upravljavcev in investitorjev.

Zakaj sploh načrt KA?

Ekonomska kriza zmanjšuje količino 
in obseg ter ceno dela.

Krajnc Balantič, Živi muzej Krasa, Kras, foto Vidic

Natečaji  (občasno skupaj 
z A, izjemoma samo KA).



NAROČILO KA – KDAJ, KDO, ZAKAJ…?

Pogosteje za zavarovane površine 
kot za nezavarovane.

Redki ozaveščeni investitorji 
(zasebno = javno).

Pogosto zgolj zasaditveni
načrt. 

Pogosteje prenove kot nove 
ureditve.

Pogosteje za površine 
kjer prevladuje “zeleno”.

Pogosteje kot del drugega 
projekta redkeje samostojno.

Šuklje & Erjavec, OI, Ljubljana, foto Kozamernik

Redki natečaji  (občasno 
skupaj z A, izjemoma samo KA).



V PREDALU ALI V PROSTORU

KA načrt se izvede, vegetacijski del 
se po izvedbi v celoti spremeni.

KA načrt se izdela samo zaradi 
pridobitve dovoljenja.

KA načrte se izdela a se ne izvede 
(ni denarja, ni volje, ni…) 

KA načrt se izvede delno 
ali neskladno.

KA načrt se izvede a se 
kmalu poruši.

Javornik &Kučan & Zupan,  
Nordijski center Planica, foto Kambič



PROBLEMI IZVAJANJA KA NAČRTOV

Neustrezna znanja izvajalcev 
in vzdrževalcev

Pogosto se ne izvajajo tako, 
kot so načrtovane

Projektantski nadzor se 
praviloma ne izvaja 

Vzdrževanje slabo, 
ponekod celo povsem izostane 

KA vsebine pri naročnikih niso 
spoznane kot pomembne.

Rozman, Albreht, vrt za slepe, foto Rozman



Piano,  Rdeča dvorana Velenje, foto Kambič

SLABOSTI KA NAČRTOV

Pomanjkljiva znanja projektantov
(neustrezne projektne rešitve)

Pomanjkanje izkušenj KA.

Veliko teoretičnega znanja a 
premalo tehničnega znanja.

Neusklajenost z drugimi načrti.

Nepoznavanje predpisov in 
standardov.

Neskladnost načrta z 
razpoložljivimi sredstvi. 

Premalo usklajevanja z 
investitorji v fazi načrtovanja.

Različna kakovost in stopnja 
obdelanosti projektnih rešitev. 

Ni navodil za vzdrževanje.



POMANJKLJIVO ZNANJE

…naročnikov (nepoznavanje KA, 
neznanje politike, agresivnost kapital)

… projektantov 
(premalo teh. znanja, izkušenj,…)

… izvajalcev in nadzornikov 
(nepoznavanje elem. KA, načrtov KA)

…vrtnarjev (nepoznavanje 
standardov,neupoštevanje načrtov)

…vzdrževalcev (nepoznavanje 
standardov, neupoštevanje načrtov)

Piano, Stanovanjska soseska, Velenje, foto Piano



IZKUŠNJE

Več naročil.

Več slabih in dobrih izvedb.

Več izkušenj.

Več dobrih izvedb.

Več izkušenj.

Ogrin & Gazvoda, pokopališče Novo mesto



NEUSTREZNO (NE)VZDRŽEVANJE

Nestrokovno vzdrževanje.

Zamenjava saditvenega 
materiala brez KA.

Nevzdrževanje.

Nepotrpežljivost.

Piano, prenova vrt vile Mayer, Šoštanj, f. Kambič

KA izvedbe potrebujejo čas, da
se pokažejo v načrtovani podobi.



NUJNI POGOJI ZA KA PROJEKTIRANJE 

Povratne informacije izvajalcev,
investitorjev in uporabnikov.

Sistemsko urejena zakonodaja.

Visoka kakovost znanja in delovanja
KA (nenehno izobraževanje).

Izhodišča v hierarhično 
višjih prostorskih dokumentih.

Izobraževanje in (posledično)
ozaveščenost naročnikov/javnosti.

(Samo)promocija stroke

Simonič & Ebenšpanger
spominsko obeležje Tišina, foto Kambič



Strokovna literatura – knjige, revije 
(morda skupna revija SI HR SR?).

Dobre izvedbe.

Predstavitev izvedb v medijih.

Poljudni in strokovni članki.

Nujna osnovna higiena v stroki: 
poznavanje projektov svojih kolegov.

Šuklje & Erjavec
Navje, Ljubljana, foto Kozamernik

PROMOCIJA STROKE



Skupna strokovna revija.

Redni letni sestanki.

Usklajena / skupna dogajanja 
v mesecu KA

Tradicionalno mednarodna
KA konferenca.

DKAS konferenca, Ljubljana, arhiv DKAS

HDKA + UPAS + DKAS

Današnje srečanje.


