
Šifra predmeta: 07-2-03 
 
KRAJINSKO OBLIKOVANJE 
 
Število KT: 5 
 
Nosilec predmeta: prof. dr. Davorin Gazvoda 
 
Izvajalci: prof. dr. Davorin Gazvoda 
 
Št. ur skupaj: 125 Predavanj: 10 Seminarskih vaj: 30 
 Lab. vaj: / Drugo: 85 

 
2. Pogoji za vključitev:  
Pogoj za vpis tega predmeta je opravljen temeljni predmet Teorija krajinskega 
oblikovanja. 
 
3. Izobraževalni cilji in predvideni študijski rezultati:  
(Predmetnospecifične komponente) 
Izobraževalni cillji: Temeljni izobraževalni cilj je poglobitev znanja za samostojno delo 
na področju krajinskega oblikovanja s poudarkom na razvijanju kreativnosti v 
oblikovanju krajine na višji ravni. V načrtovalnih seminarjih je posvečena posebna 
pozornost konceptualnim vidikom in stopnji skladnosti zasnove z njeno družbeno 
namembnostjo.  
Študijski rezultati: Predviden študijski rezultat je kandidata usposobiti za oblikovanje 
in vodenje teoretične razprave s poudarkom na kritični presoji projektov na vseh 
ravneh procesa v katerem projekti nastajajo: od prepoznavanja družbenih potreb po 
prostorskih spremembah in opredeljevanja problemov do izdelave oblikovalskih 
konceptov in relevantnih rešitev vpetih v družbeno kulturni okvir. 
 
4. Vsebina predmeta: 
Pregled novejših teorij in doktrin oblikovanja krajine. Teoretična osvetlitev vprašanja 
individualnega umevanja oblikovalske svobode in zavezanosti družbenim potrebam. 
Kritična obravnava apriorističnih, nesocialno naravnanih zasnov v novejši krajinsko 
oblikovalski praksi doma in v svetu. Razvijanje krajinsko oblikovalske kritike. 
Novejša dognanja v sociologiji mesta in ekološki psihologiji ter njihov pomen in 
uporabnost v oblikovanju krajine.  
Procesi preobrazbe v kulturni krajini in njihove posledice. Potrebe prilagajanja 
podeželja novim gospodarskim in družbenim razmeram in temu sledeči novi modeli 
ruralne krajine. Poskus opredelitve splošnih strukturnih modelov kulturne krajine kot 
izhodišča za načrtovalno prakso. 
Sociološki, naravovarstveni in ekonomski pogledi na pojem optimalne zgradbe 
kulturne in oblikovane krajine. 
Vsebinska teža predmeta je na seminarskem načrtovalnem delu, v katerem so 
delovni projekti visoke kompleksnosti, tako po problemski kot tudi po strukturni plati. 
Tematski izbor načrtovalnih primerov zajema na eni strani posebno zahtevne 
probleme iz mestnega okolja v večjem in manjšem merilu, kot so mestni parki in 
zasnove zelenega sistema na ravni celotnega mesta. Na drugi strani pa gre za 
velikopotezne zasnove, ki obravnavajo vprašanja posodobitvenega preurejanja v 
pridelovalnem prostoru, dalje krajinske sanacije ob velikih infrastrukturnih projektih in 



posebno pereče rekonstrukcije večjih podeželskih območij, vključno s prenovo vasi, 
renaturiranjem raznaravljenih območij ipd.. 
 
5. Temeljni študijski viri (v primeru knjig in monografij so študijski vir le 
izbrana poglavja iz njih):  
Tekoča periodika: 

- Topos. Calwey, München. 
- Environment and Behaviour. Sage, London. 
- Landscape Research. Carfax, Abingdon. 
- Landscape Architecture. ASLA, Boston 
- Anthos, BSLA-FSAP, Zuerich 

 
6. Metode poučevanja in učenja:  
Predavanja, seminarske vaje - konzultacije pri pripravi seminarske naloge. 
 
7. Preverjanje znanja – obveznosti študenta:  
Načrtovalni seminar s teoretičnim delom (pisni izdelek – esej), ustni zagovor. 
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