ŠTUDIJ
KRAJINSKE ARHITEKTURE
združuje vsebine oblikovanja krajine, prostorskega načrtovanja in varstva okolja. Če
te privlači pestro, vsebinsko bogato in ustvarjalno delovno področje, če bi rad bil med
tistimi, ki prihodnost soustvarjajo z načrtovanjem in oblikovanjem prostora, potem je študij
krajinske arhitekture zate prava izbira. Delo krajinskega arhitekta je namreč posebne vrste
izziv, ki zahteva iskanje rešitev za protislovja med potrebami družbenega razvoja na eni
in varstva okolja na drugi strani. Skupinsko delo, širina in sposobnost komuniciranja so
značilnosti tega dela, ustrezno znanje pa daje študij krajinske arhitekture.
Študij krajinske arhitekture se na Biotehniški fakulteti izvaja kot prvostopenjski univerzitetni
študij (3 leta), s katerim diplomant pridobi naziv univerzitetni diplomirani inženir krajinske
arhitekture; in kot drugostopenjski magistrski študij (2 leti), ki se konča z nazivom
magister krajinske arhitekture. Nadaljevanje je možno tudi na tretji stopnji, v okviru
interdisciplinarnega doktorskega študija bioznanosti, področje krajinska arhitektura, ki
traja tri leta.
Študij krajinske arhitekture je izrazito interdisciplinaren in na njem poleg profesorjev
z Biotehniške fakultete učijo tudi visokošolski učitelji z drugih šol Univerze v Ljubljani
ter gostujoči profesorji z evropskih in ameriških univerz in strokovnjaki iz prakse. Študij
krajinske arhitekture je vključen v različne programe izmenjave študentov in učiteljev
med evropskimi in drugimi univerzami, zato lahko študenti preživijo semester na primer
na univerzah v Hannovru, Dresdnu, Alnarpu, Muenchnu, na univerzah v Utah in Ohiu in
celo na Univerzi v Pekingu. Število šol za krajinsko arhitekturo in študirajočih v svetu hitro
narašča. Tako je v evropski mreži Le Notre registriranih več kot 100 tovrstnih šol, med
katerimi je študij krajinske arhitekture na Univerzi v Ljubljani eden od prepoznavnejših.

študijski utrip

Študij ni le pester in bogat po vsebini, pač pa tudi po oblikah študijskih in obštudijskih
dejavnosti. Težišče študija je pri strokovnih predmetih, pri katerih delo poteka v »studiu«,
kjer se študenti posamično ali v skupini posvetijo razreševanju konkretnega problema.
Tako delo poteka že od prvega letnika dalje in študentu omogoča dejavno vlogo in učinkovit
način izmenjave znanja z učitelji. Stik z aktualnimi problemi omogoča tudi izdelava
magistrskih nalog, katerih tematiko lahko predlagajo tudi kandidati sami v dogovoru
s štipenditorji ali z organizacijami, v katerih se bodo zaposlili. V študiju je znaten obseg
odmerjen terenskemu delu, ki je namenjeno spoznavanju naravnih značilnosti, skiciranju
na prostem, seznanjanju s slovenskimi krajinami, naselbinsko in parkovno dediščino doma
in na tujem ter sodelovanju s prebivalci in drugimi uporabniki ter upravljavci prostora.
Študij krajinske arhitekture je izrazito interdisciplinaren. Znanja, na katerih gradi svojo
dejavnost, črpa s številnih področij:
naravoslovno-ekološke vede
[geologija, pedologija, meteorologija, botanika, fizična geografija, splošna in krajinska
ekologija, fitocenologija, hidrobiologija],
družbeno-ekonomske in kulturološke vede
[ekološka psihologija, prostorska sociologija, komunalna ekonomika, prostorsko pravo,
zgodovina likovnih umetnosti in arhitekture, razvoj naselij, razvoj oblikovanja krajine],
oblikovalske in načrtovalne vede
[risanje, plastično oblikovanje, načrtovanje odprtega prostora, oblikovanje krajine,
načrtovanje mestne krajine, krajinsko planiranje, analiza in varstvo krajine, urbanistično
načrtovanje, osnove arhitekturnega in urbanističnega planiranja, regionalno planiranje,
prenova podeželja],
tehniške vede
[GIS in CAD, geodezija z aerofotogrametrijo, gradbena in krajinska tehnika, statistika,
urejanje voda].

zaposlitvene možnosti

Vse večja družbena uveljavljenost krajinskih arhitektov
v svetu in pri nas je razlog, da večinoma najdejo
delo in ostajajo v svojem poklicu. Potrebe po znanjih
krajinske arhitekture bodo tudi v prihodnje velike, ne
glede na družbeno-ekonomske okoliščine. Če se v času
gospodarske rasti sprašujemo, kako zavarovati prostor
pred pretirano rabo, pa moramo v časih recesije znati
racionalno rabiti vire in reševati probleme opuščanja rab.
Krajinski arhitekti načrtujejo in oblikujejo prostor
ter sodelujejo pri ureditvah prometnic, energetske
infrastrukture, vodotokov, rekreacijskih območij, pri
upravljanju kmetijskih in gozdnih območij. Zaposlujejo
jih projektivni biroji in urbanistična podjetja, ministrstva,
zavodi za varstvo narave in kulturne dediščine, občinski
oddelki za urejanje prostora in varstvo okolja, inšpekcije
za varstvo okolja in urbanistične inšpekcije, podjetja
za urejanje voda, cest in druge gospodarske javne
infrastrukture, komunalne organizacije, ki se ukvarjajo z
načrtovanjem in urejanjem javnega zelenja, podjetja in
raziskovalne organizacije, ki delujejo na področju varstva
okolja in podjetja za urejanje parkov in vrtov. Dejavni pa
so tudi kot samozaposleni v kulturi.
Krajinski arhitekti so vključeni v Zbornico za arhitekturo in
prostor Slovenije [ZAPS]. V skladu z veljavnimi predpisi in
po opravljenih pogojih pridobijo licence za projektiranje
na področju krajinske arhitekture, revidiranje in za
prostorsko načrtovanje.

Biotehniška fakulteta
Oddelek za krajinsko arhitekturo

vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše:
a. kdor je opravil splošno maturo,
b. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit
maturitetnega predmeta matematika, če je kandidat navedeni predmet
že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta,
c. kdor je pred 1. 6. 1995 zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti
[test kreativnosti, dojemanje prostora,
dispozicija za likovno dojemanje in predstavljanje prostora].
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, so kandidati izbrani glede na:
• uspeh pri preizkusu nadarjenosti 75 % točk,
• splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu 15 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk.

informacije

• v študentskem referatu Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
tel. 01 320 30 00
• v tajništvu Oddelka za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
tel. 01 320 30 60
• na internetni strani www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-krajinsko-arhitekturo

