Ljubljana, Slovenija, 19.5.2015

RAZPIS JUBILEJNE MEDNARODNE NAGRADE MAKS FABIANI za obdobje 2005-2015
za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja na
območjih Slovenije in sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) v sodelovanju z Ustanovo Maks
Fabiani, Ministrstvom za kulturo RS in Ministrstvom za okolje in prostor RS
razpisuje
JUBILEJNO MEDNARODNO NAGRADO MAKS FABIANI za obdobje 2005-2015
za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja
na območjih Slovenije in sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske.

Avtorji in avtorske skupine lahko za nagrado kandidirajo naslednja dela (pogoji udeležbe):
- projekte in raziskave s področij urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja
(arhitekturni projekti ne bodo uvrščeni v konkurenco);
- projekte in raziskave, ki so bili izvedeni, načrtovani ali izdelani v obdobju med leti 2005 in 2015;
- projekte in raziskave, ki so bili izvedeni, načrtovani ali izdelani za rešitve prostorskih problemov na
območjih Slovenije in sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske;
- projekte, ki so bili ali realizirani ali izdelani v obliki načrtov;
- raziskave, ki so bile objavljene v znanstvenih revijah in monografijah.
Dopustnost udeležbe:
- avtorji in avtorske skupine lahko za nagrado kandidirajo le ob plačilu kotizacije v višini 150 EUR za
vsako posamezno kandidirano delo. (Kotizacija pokriva stroške žirije, podelitve, tiskanja in
kaširanja za razstavo.) Kotizacijo za kandidirano delo nakažite na transakcijski račun društva:
Namen plačila: Kotizacija NMF 2015
Banka: Banka Koper d.d.
BIC koda: BAKO SI 2X
TR: IBAN SI56 1010 0005 2440 814
sklic: 99
koda namena: OTHR

- Potrdilo o vplačilu mora biti preko elektronske pošte poslano pred ali istočasno s predložitvijo
kandidiranega dela.
- Vsak avtor oz. avtorska skupina lahko pošlje največ dve deli.
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Tehnične zahteve za oddajo del
- avtorji in avtorske skupine predstavijo svoje delo na dveh (2) plakatih formata A1 (594 x 841 mm).
Plakati vključujejo predstavitev lokacije, pisno obrazložitev projekta ali raziskave (v angleškem
jeziku) in druge ustrezne predstavitve. Fotografije realiziranih projektov so obvezne.
- Plakatoma je dodana pisna obrazložitev dela na največ dveh straneh formata A4 (v angleškem
jeziku). V angleškem jeziku je treba izpolniti tudi vprašalnik (QUESTIONNAIRE), ki je na koncu tega
razpisa.
- Plakati morajo biti oblikovani v skladu z grafično podlogo in tipografijo dostopno na spletni strani
www.dupps.si.

- Tiskanih plakatov ni potrebno oddati. Oddati je treba digitalno verzijo projekta preko elektronske
pošte ali na CD/DVD nosilcu, ki mora vsebovati:
- plakata v PDF obliki v kakovosti primerni za tisk (CMYK, resolucija slik 300 dpi)
- JPEG verzija plakatov (1240 x 1754 pikslov, RGB)
- tekstovna datoteka z razlago projekta (DOC ali RTF).
- Dela, ki ne bodo upoštevala teh zahtev, bodo izločena iz selekcije.
na spletni strani www.dupps.si so dostopni:
- MFIA-15_Panel_Template_with_Instructions.pdf – zasnova plakata z navodili in primeri postavitve
- mapa Fonts – fonti za pripravo plakata (Roboto Light)
- mapa Links – logotip DUPPS za plakat
- mapa Templates – podloga za izdelavo plakata v formatih INDD (Indesign) in EPS (za Illustrator,
Corell Draw in druge grafične programe)
Oddaja del:
- vsa dela, ki kandidirajo za jubilejno mednarodno nagrado Maksa Fabianija, morajo biti oddana do
15. septembra 2015 do 24.00 ure.
Način posredovanja del:
- po e-pošti na naslov: drustvo.dupps@gmail.com;
- preko pošte ali dostavne službe na naslov DUPPS, Karlovška 3, 1000 Ljubljana.
Podelitev nagrad in priznanj:
- Podeljena bo ena nagrada Maks Fabiani in tri priznanja. Izbor del bo opravila mednarodna žirija.
- Mednarodna žirija bo izbor opravila do 15. oktobra 2015.
- Nagrado sestavljajo plaketa v obliki kiparske instalacije (delo priznanega slovenskega oblikovalca
univ. prof. Eduarda Čehovina) in diploma. Nagrada ni finančna.
- Svečana podelitev jubilejne mednarodne nagrade Maksa Fabianija bo predvidoma 24. oktobra
2015 v Štanjelu na Krasu, Slovenija.
Predstavitev del:
- vsa kandidirana dela bodo prikazana na razstavi v Štanjelu na Krasu in po tem predvidoma tudi na
razstavi v Ljubljani;
- izbrana dela bodo objavljena v mednarodnih medijih.
Obrazložitev nagrade:
Mednarodno Nagrado Maks Fabiani razpisujemo v spomin na 150-letnico rojstva prominentnega
arhitekta in urbanista s slovenskega Krasa. Maks Fabiani je bil izjemen arhitekt, urbanist, planer in
raziskovalec na različnih ravneh: arhitekturni, urbanistični in regionalni, pa tudi pisec strokovnih in
filozofskih tekstov. Njegovo delo je bilo pomembno in vplivno predvsem v obdobju pred in po prvi
svetovni vojni na območju Avstro-Ogrske monarhije, v Italiji, bivši Jugoslaviji, Sloveniji in drugih
deželah srednje Evrope.
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Korenine Fabianijeva dela segajo v avstro-ogrsko secesijo, nadaljeval pa je s funkcionalistično
orientacijo in konceptom, posebej pri urbanističnih načrtih. Njegovi vizionarski regionalni načrti
predstavljajo svetovne začetke regionalne znanosti. Bil je eden redkih arhitektov v monarhiji (in
prvi), ki jim je bil podeljen doktorat.
V spomin na njegovo izjemno delo na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega
planiranja podeljujemo Nagrado Maks Fabiani prav za ta področja. Nagrada je že postala širše
odmevna, podeljuje se bienalno, od leta 2005, vendar doslej le za območje Slovenije.

Dragi kolegi, lepo vabljeni, da tekmujete za Jubilejno Mednarodno Nagrado Maks Fabiani
nagrado in pridobite ugled in mednarodno prepoznavnost!

V imenu DUPPS,
prof. dr. Andrej Pogačnik, predsednik žirije Nagrade Maks Fabiani
dr. Mojca Šašek Divjak, organizacijski sekretar Nagrade Maks Fabiani

Dr. Liljana Jankovič Grobelšek,
Predsednica DUPPS
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QUESTIONNAIRE:
Full title of plan/program:

Name of planner(s) actually responsible for the planning input into the project submitted:
Name of planner(s)
Company/organization/institution/
Address
Phone/fax
E-mail

Location of the entry:
Country/state/region/town
Population (if known)
Size of the area concerned (in ha):

Degree of implementation: please insert dates as appropriate:
Project approved
Implementation started
Project completed
Contact person
Name of contact person
Phone/fax
E-mail

Indicate the scale of the submitted entry (local/regional/interregional/national) and state why this
entry should be considered an outstanding planning example (maximum 500 characters)
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