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Novi stavbi ljubljanskih fakultete za
strojništvo in fakultete za farmacijo bosta
stali okoli sto milijonov evrov
Čas branja: 4 min
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Fakulteti zdaj delujeta v premajhnih, dotrajanih,
zastarelih, potresno in požarno nevarnih prostorih,
novi stavbi bosta prilagojeni vsem študijskim in
raziskovalnim dejavnostim

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Vsaka stavba bo predvidoma stala 48 milijonov evrov. Stavba fakultete
za strojništvo (desno) bo imela 26 tisoč kvadratnih metrov površin,
stavba fakultete za farmacijo pa 19 tisoč kvadratnih metrov. Gradnja
slednje bo glede na površino objekta dražja, saj je dražja tudi
laboratorijska oprema.
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V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine v
Ljubljani so včeraj odprli razstavo natečajnih elaboratov za
strokovno najprimernejši rešitvi za novi stavbi ljubljanske
fakultete za strojništvo in fakultete za farmacijo.
Na Brdu v Ljubljani zraven fakultete za računalništvo ter
fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo bodo predvidoma v
štirih letih zgradili moderni stavbi še za fakulteto za strojništvo
in fakulteto za farmacijo, trenutno se za to območje pripravlja
ustrezen občinski podrobni prostorski načrt. Vsaka izmed teh
naložb je ocenjena na 48 milijonov evrov, vodstvi obeh fakultet
pa poudarjata, da sta obe naložbi nujni. Stare, potresno in
požarno oporečne stavbe teh fakultet so premajhne, dotrajane,
stojijo na neprimernih lokacijah in so funkcionalno zastarele,
oddelki pa delujejo na več lokacijah, zato zaposleni ne morejo
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tekoče izvajati pedagoških procesov in opravljati raziskovalnega
dela, povezovanje oddelkov je zaradi dislociranih enot zelo
okrnjeno.
Fakulteta za strojništvo bo 3,5 milijona evrov za pridobitev
dokumentacije vložila iz lastnih sredstev, koliko bo stala
priprava dokumentacije za stavbo fakultete za farmacijo, pa
nam s slednje niso sporočili. Za gradnjo bosta sicer obe fakulteti
potrebovali državna sredstva. Gradnja se bo, če bodo vsi
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postopki tekli, kot je predvideno, začela leta 2022, končana naj
bi bila v dveh letih.
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Zaradi tresljajev ne morejo izvajati natančnih
meritev

Foto: Fakulteta za strojništvo UL

Nova stavba ljubljanske fakultete za strojništvo bo
imela 26 tisoč kvadratnih metrov površin, naložba
bo predvidoma vredna 48 milijonov evrov,
končana pa bi lahko bila leta 2024. Prvo nagrado
za arhitekturno rešitev je prejel biro Sadar + Vuga.
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Skupaj se bo po napovedih v nove prostore preselilo okoli 1.800
študentov fakultete za strojništvo in 1.450 študentov fakultete za
farmacijo. Na fakulteti za strojništvo pravijo, da nujno
potrebujejo nove, predvsem pa moderne prostore na primerni
lokaciji. Zdaj delujejo kar na osmih lokacijah po vsej Ljubljani,
natančnega laboratorijskega dela denimo na osrednji lokaciji ob
Aškerčevi cesti zaradi tresljajev sploh ne morejo opravljati. Kot
je poudaril dekan te fakultete dr. Mitjan Kalin, so to stavbe iz
tridesetih, petdesetih in sedemdesetih let s povsem neustreznimi
napeljavami, povsem neprimerni za današnje pedagoškoraziskovalno delo sta tudi razporeditev in kakovost prostorov.
»Nanolaboratorij deluje na zunanji lokaciji, za kar že desetletja
plačujemo visoko najemnino, prezračevanja in klimatizacije
nimamo, zato je poleti skoraj nemogoče delati, zelo je oteženo
tudi pedagoško delo, pri čemer je predavalnica za 200 študentov
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brez oken in prezračevanja, ki bi stalo 200 tisoč evrov,« je dekan
naštel nekaj razlogov za gradnjo novega objekta, ob tem da stara
stavba ni niti protipotresno grajena. Fakulteta za strojništvo
sicer zaposluje 400 ljudi.
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Foto: Mediaspeed

Dr. Mitjan Kalin, dekan ljubljanske fakultete za
strojništvo, nam je povedal, da zdaj delujejo kar
na osmih lokacijah, kar zelo otežuje delo,
predvsem pa sodelovanje med oddelki.
Nova stavba bo po Kalinovih besedah funkcionalna in dovolj
velika, skupaj bodo dobili 26 tisoč kvadratnih metrov površin,
zdaj delajo na 15 tisoč kvadratnih metrih. Komunikacija med
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zaposlenimi in študenti vseh oddelkov bo neprimerno boljša, še
posebej pa na tej fakulteti računajo, da bo stavba prilagojena
tehničnim zahtevam laboratorijskih enot z zelo različnimi
dejavnostmi. »Končno bomo dobili tudi prostor za skupne
oziroma industrijske in študentske projekte ter eno strojno
delavnico za vse laboratorijske potrebe,« je sklenil Mitjan Kalin.

Farmacija se nima kam širiti
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Foto: Fakulteta za farmacijo UL

Nova stavba ljubljanske fakultete za farmacijo bo
imela 19 tisoč kvadratnih metrov površin, naložba
je ovrednotena na 48 milijonov evrov, končana pa
bi lahko bila leta 2024. Odločajo se med skupnim
predlogom birojev Atelier arhitekti in Arhema (na
fotografiji) ter predlogom biroja Ark Arhitektura
Krušec. Izbrali bodo do septembra.
Na fakulteti za farmacijo omenjajo podobne težave s svojo
zdajšnjo lokacijo: stavba je potresno in požarno nevarna, zaradi
lokacije v središču mesta se tudi ne morejo širiti. Za vsakega
študenta bi potrebovali 15 kvadratnih metrov prostora, zdajšnje
površine zagotavljajo le 3,8 kvadratnega metra, petino svojega
študijskega programa pa izvajajo na drugih ljubljanskih
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lokacijah. Za študijske potrebe trenutno najemajo okoli tisoč
kvadratnih metrov laboratorijskih površin, premalo imajo tudi
raziskovalnih laboratorijev. Največja predavalnica sprejme le
145 študentov, potrebovali bi predavalnico za 250 študentov,
premalo imajo tudi majhnih in srednje velikih predavalnic.

Foto: Mediaspeed
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Dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja fakultete za
farmacijo, pravi, da je selitev fakultete nujna, saj je
prostorov premalo, poleg tega so zastareli.
»Vsebina dela se na modernih univerzah hitro spreminja, zato
brez zadostnih tehnično in tehnološko sodobnih ter dobro
opremljenih laboratorijev ni mogoče pričakovati kakovostnega
študija. Takšnih prostorov na zdajšnji lokaciji ni mogoče
zgraditi,« poudarja dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja fakultete
za farmacijo, na kateri je zaposlenih okoli 200 ljudi. Z novo
stavbo, v kateri bo 19 tisoč kvadratnih metrov površin, zdajšnja
površina znaša 11 tisoč kvadratnih metrov, bo pedagoško in

03.07.2020
Petek, 14:52

8 / 10

03.07.2020

Finance.si

Petek, 14:52

Država: Slovenija

https://gradbenistvo.finance.si/8963569/Novi-stavb...

raziskovalno delo precej olajšano, saj bodo lahko, enako kot na
strojni fakulteti, povezali delo različnih kateder in laboratorijev.
Po selitvi fakultet v novo prostore bodo stare stavbe ostale v
lasti Univerze v Ljubljani in jih bodo namenili za potrebe
drugih fakultet, pred tem pa jih bodo še statično in energetsko
sanirali. Izračunov, koliko bodo te naložbe stale, za zdaj še ni.
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Natečajni elaborati za urbanizem in arhitekturo
Prvo nagrado za urbanistično rešitev umestitve
obeh fakultet je prejel elaborat biroja Šabec Kalan
Šabec – arhitekti. Fakulteta za farmacijo še ni
izbrala najboljše rešitve za arhitekturo stavbe. V
igri sta skupni predlog birojev Atelier arhitekti in
Arhema, drugi predlog je pripravil biro Ark
Arhitektura Krušec. Izbrali bodo do septembra, pri
čemer bodo odločale nekatere tehnične lastnosti
predlogov. Izbrana pa je že arhitekturna rešitev za
ljubljansko strojno fakulteto. Prvo nagrado za
arhitekturno rešitev fakultete za strojništvo je
prejel biro Sadar + Vuga. Razstava natečajnih
elaboratov bo v ljubljanskem Muzeju arhitekture in
oblikovanja na Fužinskem gradu odprta do 15.
julija.
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