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Ljubljana, 2016

O KNJIGI

Knjiga predstavlja nekaj maket, ki sem jih izdelal skozi 60 
let dosedanjega delovanja na tem področju.  Kot je v poglavjih 
prikazano, so to makete različnih vrst  tako po vsebini kakor 
tudi po namenu in načinu izdelave. Opisi vsebujejo 
razlage, spomine in ugotovitve, podana pa so tudi razna 
mnenja strokovnih sodelavcev. Knjige sem se lotil z namenom,
da predstavim del svoje dolgoletne dejavnosti s področja 
modelarstva, ki je v mojem  primeru v glavnjem namenjena kot 
dopolnilni prikaz načrtovanja in priojektiranja v urbanizmu,
arhitekturi in tudi drugih področjih, kot npr. arheologija, hobi
modelarstvu itd. S to zbirko slik in maket želim zapustiti tudi
spomin na popolnoma individualno ročno in unikatno izdelavo
maket, kar je danes skoraj že nostalgija, ki počasi postaja
zgodovina. Število prikazanih maket objektov je omejeno na 
tiste, za katere sem imel na razpolago fotografije. Nekaj zelo 
dobrih maket  /predvsem natečajnih pa tudi komercialnih/ žal
nisem uspel poslikati, ali pa so bile fotografije slabe, maket 
pa ni večna razpolago.

Slika vsake makete je opremljena z nazivom objekta, letnico
izdelave, merilom, seznanom uporabljenih materialov in
imenom avtorja projekta.

Tako kakor v knjigi, se tudi na tem mestu zahvaljujem vsem
naročnikom maket, še posebej pa vsem sodelujočim, ki so
omogočili realizacijo te knjige.

Ljubljana – Trzin, april 
2017



Organizacija in priprava prireditve :
Občina Trzin  in

Peter Ogorelec , avtor knjige

PROGRAM
torek, 11.4. ob 18.uri

Predstavitev knjige v DMR
-uvodni govor :  župan Peter Ložar

- predstavitev knjige: Peter Ogorelec

Odprtje razstave V CIH
torek, 11. 4. ob 19. uri

- ogled maket in pogovor z avtorjem
- glasbeni vložek 

Razstava bo odprta od 11. do 24. aprila 2017

              od ponedeljka do petka v času uradnih ur 

                               v Centru Ivana Hribarja

(sobota, nedelja zaprto)

Ogled je brezplačen

O  AVTORJU
PETER OGORELEC , univ. dipl. ing. arh.

1942    rojen v Celovcu
1961    vpis na FAGG- Arhitektura
1968    diploma na FAGG
1968- 1986  delo na Urbanist. Inštitut SRS
1986-1 996  sekretar na odd. Za urejanje  prostora
              na občini LJ. - šiška
1996    invalidsko upokojen

Že od osnovne šole naprej se je Peter Ogorelec
ukvarjal z modelarstvom kot hobijem, kasneje
po vpisu na fakulteto pa je to dejavnost nadgradil 
v profesionalno izdelavo arhitektonskih in drugih
maket. Šele  po upokojitvi se je ponovno  lotil tudi 
izdelave ladijskih in drugih maket,  za kar je dobil tudi
nekaj priznanj, saj je  za  njegove makete značilna
izredna natančnost in izvirnost prikazovanja, za vse
to pa je bilo potrebno ure in ure vztrajnega dela.

O  MAKETAH
Maketa je pomanjšan tridimenzionalni prikaz nekega
0bstoječega prostora objekta ali izdelka, je pa tudi  pro-
storski  tridimenzionalni prikaz načrtovanega objekta ali
ali kakega drugega posega v prostor v pomanjšanem
merilu. Nedvoumno je maketa optimalni prikaz gaba-
ritov v vseh treh dimenzijah in tako omogoča tudi naj
hitrejše  dojemanje in razumevanje  prikazanega.

Makete lahko razvrstimo v več različnih zvrsti, tako
po vsebini, obsegu prikaza , namenu itd. V tej knjigi so
predstavljene predvsem makete z arhitekturno in
urbanistično vsebino, omenjenih pa je tudi nekaj maket
reliefov , ladij, ipd. Velika večina prikazanih  maket je bila
izdelana v komercialne namene, so pa med njimi tudi take,
ki  imajo reprezentančni , natečajni in še kak drugi namen .

Pogosto so makete tudi pomoč projektantom med pro- 
jektiranjem, saj  s iz maketo lažje predstavljajo in oblikujejo
bodočo tridimenzionalno rešitev. Makete so tudi klasični
repertoar muzejskih eksponatov, posebno še diorame
(maketa s prikazom časovno opredeljenega dogodka ).

Center Trzina - stanovanjsko poslovni objekt ( projekt INCO, avtor; Peter Zidanič, Merilo: 1.200) Žal te makete ni bilo mogoče izslediti!


