Anton Prosen

V soboto, 30. septembra 2006, je bila na grajskem dvorišču gradu v Štanjelu na Krasu prvič
podeljena nagrada Maksa Fabianija za največje dosežke na področju urbanizma in prostorskega
planiranja. Nagrada je bila podeljena prof. dr. Andreju Pogačniku, predstojniku Katedre za
prostorsko planiranje in Interdisciplinarnega podiplomskega študija prostorskega in urbanističnega
planiranja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Profesor Andrej Pogačnik je nagrado prejel
za delo Optimalni scenarij razvoja slovenskih funkcionalnih in statističnih regij, ki združuje
nalogi Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij in Optimalna strategija prostorskega razvoja
Slovenije in njenih regij glede na evropske integracije (leto izdelave 2003–2004, naročnika MOP
in MŠZŠ). Na tej slovesnosti je bilo podeljeno tudi priznanje Maksa Fabianija arhitektoma Marku
Lavrenčiču in Borisu Podrecci za Načrt novega mestnega trga v Idriji.
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PRVA PODELITEV NAGRADE MAKSA FABIANIJA ZA
URBANIZEM IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Nagrada Maksa Fabianija se podeljuje za vrhunske stvaritve na področjih prostorskega ali
urbanističnega načrtovanja, ki po presoji žirije pomeni najkakovostnejšo prostorsko ali
urbanistično realizacijo ter prostorski ali urbanistični projekt slovenskega avtorja, ki je bil potrjen
ali izdelan po januarju 2003.

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) je tisto, ki v Sloveniji predlaga
projekte, ki predstavljajo primere najboljše prakse. DUPPS tako organizira nacionalno bienalno
tekmovanje za Nagrado Maks Fabiani. Projekti nagrajeni z Nagrado ali Priznanjem Maks Fabiani,
bodo nominirani kot slovenska nacionalna selekcija za ŠESTO EVROPSKO NAGRADO ZA
DOSEŽKE V URBANISTIČNEM IN REGIONALNEM PLANIRANJU 2006. Upravni odbor
NMF (mag. Peter Bassin in mag. Miran Gajšek (DUPPS), Matjaž Garzzarolli in Etbin Tavčar
(UMF), Uroš Slamič, župan (Občina Komen), dr. Damjan Prelovšek, (Ministrstvo za kulturo),
Damjan Uranker (Ministrstvo za okolje in prostor)) je na konstitutivni seji decembra 2005 potrdil

Geodetski vestnik 50/2006 – 4

Nagrada Maks Fabiani (NMF) je samostojna urbanistična nagrada in hkrati prva stopnja v
nominaciji za evropsko planersko nagrado. Nagrade za evropske dosežke v urbanističnem in
regionalnem planiranju, ki jih podeljuje Evropski svet urbanistov (ECTP), dajejo priznanje za
strategije planiranja, načrte ali razvojne dosežke, ki predstavljajo izreden doprinos h kvaliteti
življenja v urbanih in podeželskih delih Evrope. Predloge za evropsko planersko nagrado lahko
podajo samo nacionalne zveze urbanistov. Nominacije posameznikov niso možne, zato morajo
vsi posamezniki, ki želijo s svojim projektom konkurirati za evropsko nagrado, najprej sodelovati
v nacionalnem izboru.
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statut in imenoval ocenjevalno komisijo v sestavi: prof. dr. Andrej Pogačnik, mag. Miran Gajšek,
mag. Peter Bassin. Predlogi študij, načrtov in razvojnih dosežkov za letošnje nominacije so morali
biti prijavljeni do 15. februarja 2006 na originalnem formularju Evropskega sveta urbanistov.
Sočasno s kandidaturo je profesor dr. Andrej Pogačnik poslal pisno odstopno izjavo, s katero je,
zaradi kandidature svojega projekta, odstopil iz Strokovne žirije za izbor nagrade Maks Fabiani.
V skladu z določili statuta Nagrade Maks Fabiani je Izvršilni odbor DUPPS na svoji 3. seji
25. 4. 2006 sprejel sklep, da Upravnemu odboru NMF predlaga, da za nadomestno članico
Strokovne žirije NMF za leto 2006 imenuje dr. Mojco Šašek Divjak.
Slovesnosti se je poleg predsednika Društva urbanistov in prostorskih planerjev, mag. Mirana
Gajška, in predsednika žirije, mag. Petra Bassina, udeležil tudi minister za okolje in prostor
Janez Podobnik, večje število županov, kolegic in kolegov prostorskih planerjev in urbanistov.
Za uvod v podelitev je poskrbel diplomant Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Andrej
Andoljšek, ki je v štanjelskem gradu predstavil svojo diplomsko nalogo z naslovom Rekonstrukcija
delovanja vodovodnega sistema v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu.
Nagrajenec, prof. Pogačnik, je nagrado prejel z zadovoljstvom in se ob tej priložnosti zahvalil z
daljšim govorom, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju.

Slika 1: Pozdravni govor Uroša Slamiča,
župana občine Komen (fotografija A. Prosen).

Slika 2: Pozdravni govor mag. Mirana Gajška,
predsednika DUPPS (fotografija A. Prosen).
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Slika 4: Minister Janez Podobnik in predsednik
žirije Peter Bassin podeljujeta nagrado prof. dr.
Andreju Pogačniku,
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Slika 3: Pozdravni govor mag. Petra Bassina,
predsednika žirije (fotografija A. Prosen).

(fotografija A. Prosen).

Profesorju Pogačniku v imenu uredništva revije čestitam ob prejemu te prestižne nagrade in mu
želim še veliko uspeha pri strokovnem, znanstvenem in pedagoškem delu.

dr. Anton Prosen
FGG, Katedra za prostorsko planiranje
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Slika 5: Zahvalni govor prof. dr. Andreja Pogačnika
(fotografija A. Prosen).

697
stevilka 4_06.pmd

697

12/11/2006, 1:48 PM

