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MARJANU ŽITNIKU,
(rojen 21. julij 1955, stanujoč Na Kresu 20, Železniki)

za odmevne dosežke na področju industrijskega oblikovanja.
U T E M E L J I T E V:
Marjan Žitnik, rojen leta 1955 na Češnjici, se je po končani Srednji šoli za oblikovanje
zaposlil v Iskri Commerce v Ljubljani. Leta 1990 je diplomiral iz industrijskega
oblikovanja na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost pod mentorstvom prof. Saše
Maechtiga in prof. Staneta Bernika. Istega leta je pridobil status samostojnega ustvarjalca
v kulturi. Uveljavil se je tako na področju klasičnega kot specializiranega oblikovanja.
Oblikuje pohištvo, igrala, zdravstvene pripomočke, stroje in naprave.
Je avtor več samostojnih in soavtor številnih skupinskih razstav. Za svoje oblikovalske
dosežke je prejel več pomembnih nagrad, med njimi tudi Priznanje za odličnost
Svetovnega združenja oblikovalcev ICSID na BIO 15 (Ljubljana, 1996), bil pa je tudi
nominiran za nagrado Prešernovega sklada in Župančičevo nagrado. Leta 2006 je za delo
v povezavi z integriranimi usmerniki zraka prejel nagrado Inovator leta. Za oblikovanje
sesalnika Aqua Viva je leta 2013 prejel priznanje Oblikovalski presežek DOS-a, v letu 2014
pa priznanje PLUS X AWARD za inovativni proizvod in nagrado PLUS X AWARD za
najboljši proizvod leta 2014. Znan je po svojem stolu za sv. Urbana, v letu 2013 pa je bil
Stol Komet sprejet v stalno razstavo sedežnega pohištva Narodnega muzeja Slovenije.
Marjan Žitnik je član društva oblikovalcev Slovenije in Združenja umetnikov Škofja Loka.
Matija Murko je o Žitnikovem delu v spremni besedi ob neki razstavi zapisal: "Srečanje z
njegovimi predmeti in napravami je prijetno in sproščujoče, ker ti izdelki ne poučujejo,
ne omejujejo, ne silijo v določen življenjski slog. So odgovor na vprašanje, kako je lahko
stvar boljša, bolj prijazna in - vsem purističnim teoretikom oblikovanja navkljub - tudi
lepša. V tem odgovoru se skriva kvaliteta Žitnikovega oblikovanja v razponu od
kmetijskih strojev do plastenke za pitno vodo".
S podjetjem Domel je Žitnik pričel sodelovati na področju industrijskega oblikovanja
električnih motorjev in laboratorijskih naprav. Oblikoval je zunanjost laboratorijske

centrifuge ter določil oblikovne značilnosti elektronsko komutiranih motorjev za pogon
ventilatorjev. Z njegovimi oblikovnimi idejami zunanjost motorjev ponazarja robustnost,
zanesljivost in tehnološko dovršenost, kar je ključno pri trženju teh izdelkov na
globalnem trgu elektromotorjev.
Marjan Žitnik je svojem življenjskem opusu dodal 19 podeljenih modelov in zaščit
intelektualne lastnine ter prispeval preko 20 izdelkov v seznam industrijsko oblikovanih
predmetov vključenih v stalno zbirko industrijskega oblikovanja Arhitekturnega muzeja
Ljubljana.
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