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Krajinski arhitekti so inženirji, usposobljeni za celostno 
obravnavo problemov in situacij na področju načrtovanja odpr-
tega prostora. Vsakemu korporativnemu ali javnemu investitorju 
zagotovijo vitalno podporo v procesih projektiranja in pripra-
ve dokumentov, sprejemanja odločitev ter realizacije ureditev. 
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KrajinsKi arhiteKti so strokovnjaki za urejanje odprtega prostora: trgov, ulic in obcestnih prostorov, 
sosesk, parkov, nabrežij, rekreacijskih območij, šolskih igrišč, pokopališč, vrtov in podobnih ureditev. Za-
radi sposobnosti multidisciplinarnega delovanja so pomembni partnerji zasebnih ali javnih investitorjev 
pri ureditvah, revitalizacijah ali sanacijah razvrednotenih območij in pri umeščanju dejavnosti ter velikih 
infrastrukturnih in drugih objektov v prostor. Pooblaščeni inženirji KrajinsKe arhiteKture prevzema-
jo odgovornost za vodenja projektov in izdelavo načrtov krajinske arhitekture v vseh fazah projektne do-
kumentacije. Pripravljajo tudi tematske strokovne podlage in strateške zasnove, kot je npr. sistem zelenih 
površin občine ali naselja, študije variant za različne prostorske ureditve ter prostorske načrte na različnih 
ravneh. Ukvarjajo se z nalogami s področja varstva okolja, okoljskih presoj, ohranjanja narave in varstva 
kulturne dediščine, urejanja podeželja ter odprte in mestne krajine.

»Izkoriščen potencial
odprtih površin«
Širok razpon znanj krajinskim arhitektom omo-
goča oblikovati rešitve, ki optimalno usklajujejo 
razvojni potencial nekega območja in interes po 
varovanju pomembnih elementov oziroma vre-
dnot tega prostora. S svojimi ustvarjalnimi reši-
tvami lahko zagotovijo višjo kakovost bivanja ter 
s tem dodano vrednost novourejenih območij, kot 
so soseske, poslovna območja in druge javne ali 
zasebne ureditve. Z njihovo pomočjo so prostori 
oblikovani tako, da se uporabniki v njih dobro po-
čutijo ter do njih razvijejo pozitiven odnos. 

»Dolgoročno uspešne
naložbe v prostor«
Sodelovanje krajinskih arhitektov prinaša koristi 
tako uporabnikom kot investitorjem. Urejene par-
kovne in druge odprte površine pomembno veča-
jo vrednost nepremičnin v bližini. Ureditve javnih 
prostorov dobro vplivajo na počutje ter zdravje 
prebivalcev, prepoznavnost območij in s tem na 
njihov ugled ter konkurenčnost. Krajinski arhitekt 
lahko že v fazi načrtovanja predvidi in upošteva 
stroške urejanja ter vzdrževanja prostora, uredi-
tev pa prilagodi potrebam, pričakovanjem oziro-
ma zmožnostim investitorja.

»Rešitve, ki jih družba
dobro sprejema«
Krajinsko arhitekturno načrtovanje je družbeno 
odgovorno, saj je v temelju zavezano etičnemu 
odnosu do javnega dobra, spoštovanju kulturnih 
in vrednot okolja ter spoštovanju vseh uporabni-
kov prostora. Krajinski arhitekt upošteva človeko-
ve potrebe po varnosti, preglednosti, orientaciji v 
prostoru ter raznovrstne potrebe družbenih sku-
pin, tudi starejših, otrok in invalidov. Po potrebi 
lahko poskrbi za aktivno vključitev javnosti v na-
črtovalsko delo, zaradi česar so rešitve vsestran-
sko bolj sprejemljive.

»Vzdržne ureditve«
Krajinski arhitekt z združevanjem razvojnih ter 
varstvenih vidikov pomaga investitorju načrtovati 
dolgoročno stabilne oziroma vzdržne ureditve. S 
svojimi rešitvami tako investitorjem in skupnosti 
zagotavlja odgovore na strateška vprašanja glede 
podnebnih sprememb, ohranjanja biodiverzitete, 
ter zagotavljanja potreb po zdravem bivalnem 
okolju, hrani, vodi, prostoru in energiji.


