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Četrtek, 21. 1. 2016

na kratko
Starejši občani po
računalniško znanje
V Centru medgeneracijskega učenja, ki
deluje v okviru javnega zavoda Ceneta
Štuparja, vabijo na 30-urni osnovni tečaj računalništva. Namenjen je vsem, ki
si želijo spoznati delovanje računalnika
na zabaven in inovativen način, s prikazom uporabnosti njegovih funkcij za
lažje opravljanje vsakodnevnih obveznosti. Tečaj se bo začel v sredo, vseh
deset srečanj pa bo potekalo ob sredah
med 9. uro in 11.30 v prostorih centra
na Vojkovi cesti 1. Tečajniki bodo v uvodnih dneh spoznali okolje windows ter
arhiviranje in oblikovanje digitalnih fotografij, naučili se bodo brskati po internetu, uporabljati spletne strani in
elektronsko pošto, medtem ko se bodo
na zadnjih dveh srečanjih posvetili
uporabi družbenih omrežij in forumov
ter poslušanju in shranjevanju glasbe
na priljubljeni spletni strani youtube.
Tečaj stane 30 evrov, obvezne prijave
pa organizatorji zbirajo na elektronskem naslovu rok.trdan@cene-stupar.si
ali telefonski številki 031 729 904.
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Na ljubljanskem gradu
prešteli presežke

Med petimi projekti, ki jih je žirija ocenila kot izjemna
dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja in jim podelila nagrado Maksa Fabianija, je tudi fascinantni načrt plovne poti po Ljubljanici. Projekti so na ogled v ljubljanski mestni hiši.
Prostorski prikaz pristana in javnega splava pri kmetiji v Bevkah
F Avtorji projekta: Locus, d. o. o., Medprostor, d. o. o., Aquarius, d. o. o., Kopač in otroci, d. o. o., Rečni transport, d. o. o.

urbanizem

Ideja: z ladjo z Vrhnike v Ljubljano
...................................................................

T Živa Rokavec

...................................................................

Na ljubljanskem gradu so se ozrli na leto 2015 in ocenili, da so z dosežki v minulem letu v javnem zavodu lahko zadovoljni. Ljubljanski grad je lani praznoval 110 let, odkar je v mestni lasti, že
tretje leto zapored pa je grad obiskalo
več kot milijon obiskovalcev, lani se jih
je na grajski grič povzpelo celo nekaj
več kot 1.200.000. Rekord je zabeležila
tudi tirna vzpenjača, saj se za udobnejši vzpon nad mesto lani odločilo skoraj
350.000 potnikov, kar je največ v devetih letih obratovanja vzpenjače. V grajskih prostorih se je odvilo 355 prireditev, 133 parov si je v grajskih dvoranah
obljubilo večno zvestobo. »Izpeljali smo
1216 vodstev, ki se jih je udeležilo 17.176
oseb. Razstavo Barbarstvo muk si je v
dobrih štirih mesecih ogledalo kar
51.245 obiskovalcev,« so še nekaj številk
sporočili z javnega zavoda in med vidnejše dosežke preteklega leta uvrstili
tudi odprtje Lutkovnega muzeja in
končano drugo fazo obnove Hribarjeve
dvorane.
...................................................................

Madžarski kulturni
center v Vili Urbana
Prostor v Vili Urbana ob Poljanski cesti,
kjer so ljubitelji znamke Lacoste nekoč
lahko kupovali oblačila in obutev te
družbe, bo prihodnji ponedeljek zaživel v popolnoma drugi preobleki. Madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani je
prostor najelo in bo v njem odprlo madžarski kulturni center. Na veleposlaništvu podrobnosti svoje pogodbe z
lastnico prostora, družbo Heta Asset
Resolution niso želeli komentirati, ker
gre za zaupne podatke. Pojasnili pa so,
da bodo v prostoru, v katerem so še
nedavno potekala manjša preureditvena in obnovitvena dela, organizirali
kulturne programe, razstave in literarne dogodke, s katerimi želijo predstavljati madžarsko kulturo. Sedež veleposlaništva pa še naprej ostaja v Šentvidu, so še povedali.
...................................................................
Pripravili Živa Rokavec in Vanja Brkić

Potem ko so v Štanjelu novembra lani razglasili prejemnike jubilejne
mednarodne nagrade Maksa Fabianija 2005–2015, se je razstava šestnajstih projektov, ki so se potegovali za prestižno nagrado za urbanistično, regionalno in prostorsko načrtovanje, zdaj iz štanjelskega gradu
preselila v ljubljansko mestno hišo,
kjer bo v desnem atriju na ogled do
5. februarja.

Šestnajst projektov,
pet nagrajencev

»Stroka in veda prostorskega načrtovanja in urbanizma je tista, ki edina
usklajuje in določa rabo tal, potek infrastrukture in lokacije pomembnih
objektov ter naprav. Zato je naš poklic odgovoren, pomemben in je dolžan ponuditi prave odgovore na pereče izzive sodobnosti,« je ob podelitvi nagrad, ki jih je Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
v sodelovanju z Ustanovo Maksa Fabianija in ministrstvi za kulturo ter
za okolje in prostor podelilo že deseto leto, poudaril predsednik petčlanske žirije Andrej Pogačnik. Dodal je,

da je žirija posebno pozornost pri izbiri nagrajencev namenila izvirnosti,
domiselnosti in trajnostni naravnanosti projektov. »Hkrati smo bili pozorni tudi na to, da projekt morda ni
edinstven, ampak je vzorčen za podobne primere v Sloveniji in Evropi
ter da je ideja urbanistov kljub morebitni kompleksnosti uresničljiva.«
Nagrado, ki je imela ob počastitvi
150. obletnice rojstva arhitekta in urbanista Maksa Fabianija prvič mednarodni pridih, saj so zanjo lahko tokrat kandidirali tudi ustvarjalci iz sosednjih Avstrije, Italije, Hrvaške in
Madžarske, sta prejela projekta Strokovna podlaga za urbanistični načrt
Luke Koper in Regionalni prostorski
plan jugovzhodne Slovenije, medtem
ko je petčlanska žirija s priznanjem
nagradila Urbanistični načrt Zvezde,
Karlovac in delo Tehnična podlaga
za plovnost reke Ljubljanice. Poleg
nagrad in priznaj je društvo razglasilo tudi prejemnika posebnega odličja
Maksa Fabianija. Prejel ga je projekt
slovenskega avtocestnega križa.
»Šestnajst sodelujočih projektov je
za velikost slovenskega prostora lep
dosežek, visoka pa je tudi raven prispelih del,« je ob tem z odzivom zadovoljna predsednica društva Liljana

Pristan in adaptacija vodovodnega mostu za potrebe pešcev in kolesarjev, kot so si ju
zamislili avtorji nagrajenega projekta Tehnična podlaga za plovnost reke Ljubljanice.

Jankovič Grobelšek, ki jo veseli, da
so prejeli projekte, ki so ponujali urbanistične rešitve v različnih regijah,
vse od Primorske pa do Ljubljane.

Odmev Fabianijevega
vizionarstva

Med prejemniki prestižne nagrade,
ki je dobila ime po urbanistu, ki je
zaznamoval tudi popotresno ureditev Ljubljane, je tako tokrat tudi
projekt, ki se dotika ureditve prestolnice, natančneje reke Ljubljanice,
za katerega je znanje in izkušnje
združilo pet slovenskih podjetij in
katerega naročnik je bila Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije.
Žirija je študijo plovnosti Ljubljanice na njenem zgornjem toku od
Vrhnike do mestnega območja Ljubljanice ocenila kot »kompleksen
projekt, ki poleg osrednje naloge, to
je plovne rabe, daje številne pobude
za načrtovanje in oblikovanje obrežij, manjših luk in privezov, za vstopne točke, za premoščanje reke – zlasti pa za varstvo narave in njeno
predstavitev obiskovalcem«. V obrazložitvi so še poudarili, da je študija
odličen primer, kako načrtovati v
krajinskih parkih, kjer naj se poleg
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p r o j e k tov je na tridesetih
panelih predstavljenih na
razstavi v desnem atriju
ljubljanske mestne hiše.
ohranjanja narave omogoča tudi rekreacijo, turizem, izobraževalne dejavnosti pa tudi neovirane prometnice ter sonaravno kmetijstvo.
»Tako kot je bil Fabiani vizionar,
je tudi danes kar nekaj vizionarjev
med slovenskimi urbanisti. Vizija je
namreč tista, ki omogoča napredek, četudi nekatere ideje na začetku delujejo utopično,« je dodal Pogačnik ter ob tem potegnil vzporednice z iskanjem vizionarskih urbanističnih rešitev Maksa Fabianija in
današnjimi sodobnimi smernicami
urbanizma. »Fabiani si je na primer
zamislil plovno pot, na kateri bi reko Donavo z Jadranskim morjem
povezoval prekop, tokrat pa je med
nagrajenimi projekti plovna pot
Ljubljanice.« ×
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