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Končno vsebinsko poročilo z delavnic  

Enajsta šola pod mostom:  

učinkovita raba mestnega prostora 

 
Ministrstvo za okolje in prostor v oktobru organizira Mesec prostora 2017, ki je 

posvečen trajnostnemu prostorskem razvoju, zaokrožata pa ga dva mednarodna 

dneva, ki ju je proglasila Organizacija Združenih narodov, Svetovni dan Habitata, 5. 

oktobra in Svetovni dan mest, 31. oktobra 2015. 

 

Mesec prostora 2017 pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor letos poteka že 

četrto leto zapored, tokrat z osrednjim sloganom »Zeleni prostor 

povezuje«. Zaokrožata ga dva mednarodna dneva, ki ju je proglasila Organizacija 

Združenih narodov, Svetovni dan Habitata, 2. oktobra in Svetovni dan mest, 31. 

oktobra 2017. Z Mesecem prostora želi ministrstvo: 

- »opozoriti na aktualne teme in probleme povezane s prostorskim in urbanim 

razvojem Slovenije; 

- izpostaviti pomen in vlogo prostora v njegovem najširšem pomenu; 

- ozaveščati in izobraževati otroke in mlade o pomenu prostora kot skupni 

vrednoti in 

- dvigniti prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, dvig 

prepoznavnosti kakovostne arhitekture, urbanističnih in krajinskih ureditev, 

kakovostnih naselij, urbanih prostorov ter kakovostne in inovativne gradnje« 

(MOP, http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/). 

 

METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije se pridružuje nacionalnemu dogodku z 

delavnicami z naslovom Enajsta šola pod mostom: učinkovita raba mestnega prostora. 

Niz izobraževanj mladih o pomenu trajnostnega razvoja mest financira Ministrstvo za 

okolje in prostor (javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na 

področju urejanja prostora in graditve v letu 2017) v okviru Meseca prostora 2017.  

https://unhabitat.org/world-habitat-day/
https://unhabitat.org/wcd/
http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/
http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/
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Cankarjeva metafora Enajste šole pod mostom v naslovu delavnic predstavlja 

neformalen način izobraževanja zunaj učilnice, na terenu, torej izkustveno 

razumevanje pomena trajnostnega razvoja mest.  

 

Konkretno se ukvarjamo s temo učinkovite rabe prostora v mestih in sicer s 

pomenom notranjega razvoja mest, trajnostnega pristopa k načrtovanju, racionalne 

rabe, prenovi degradiranih območij v mestih, pomenu kvalitativne prenove takih delov 

mest, skratka, o pomenu mest in kvalitetni prenovi le-teh. Konkretna znanja 

preizkušamo na izbranem manjšem območju znotraj mesta Celje in sicer na parkirnem 

prostoru pri Gimnaziji Celje - Center, ki ga proučujemo in analiziramo vzroke za 

njegovo (neučinkovito) rabo ter iščemo možnosti njegove prenove v bolj racionalno in 

mestu prijazno rabo in vsebino.  

 

Mlade spodbujamo k razmisleku, zakaj so mesta pomembna in zakaj je pomemben njihov 

notranji razvoj in prenova, kaj pomeni v tem smislu trajnostni prostorski razvoj in 

kako lahko oplemenitimo degradirana območja znotraj mest. Na simbolični ravni 

pridobljeno znanje prikazujemo v konkretnem območju mesta - predloge nove 

revitalizacije v prostoru prikazujemo z materialom začasnega značaja (letvice, tekstil, 

krede ipd.). 

 

Podrobnejše informacije so dostopne na spletnih straneh zavoda METRO SR, 

http://www.metro-sr.org/, kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije je Mojca 

Furman Oman, METRO SR, tel / 03 4900 409, gsm / 031 555 201. 

 

dr. Mojca Furman Oman,  

v imenu organizatorja zavoda METRO SR  

 

Celje, 7.11.2017 

http://www.metro-sr.org/
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Opis projekta 
 

naslov/ Enajsta šola pod mostom: učinkovita raba mestnega prostora 

  (izobraževanje mladih o pomenu javnega prostora)  

 

vsebinsko področje / prostorsko in urbanistično načrtovanje, javni prostor, 

arhitektura  

 

sodelujoča šola / Gimnazija Celje - Center, Maja Rak, univ.dipl.inž.arh.  

 

kraj / Celje, Gimnazija Celje - Center 

 

financiranje / Ministrstvo za okolje in prostor (javni razpis za sofinanciranje 

projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 

2017) v okviru Meseca prostora 2017  

 

vodji delavnic / mag. Gorazd Furman Oman, univ.dipl.inž.arh. in  

 dr. Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod. 

 

 

 

izbira koncepta / V letu 2016 smo v Mesecu prostora pod pokroviteljstvom 

Ministrstva za okolje in prostor ter ob sodelovanju z Gimnazijo Celje - Center izvedli 

delavnice Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, tematsko pa so 

obravnavale problem ograjevanja javnih prostorov. Za delavnice smo prejeli nacionalno 

nagrado Zlata kocka 2017, ki jo za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega 

grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Koncept se 

je izkazal kot odlično orodje za izobraževanje mladine, zato ga ponavljamo tudi 

Mesecu prostora 2017, tokrat na drugo aktualno tematiko, učinkovito rabo mestnega 

prostora. Ohranili smo Cankarjevo metaforo Enajste šole pod mostom, ki predstavlja 

neformalen način izobraževanja zunaj učilnice, na terenu, torej izkustveno 

razumevanje pomena trajnostnega razvoja mest.   

http://www.gcc.si/
http://www.gcc.si/
http://www.metro-sr.org/izobrazevanje/35-enajsta-sola-pod-mostom.html#ad-image-0
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V delavnicah se ukvarjamo s temo učinkovite rabe prostora v mestih in sicer s 

pomenom notranjega razvoja mest, trajnostnega pristopa k načrtovanju, racionalne 

rabe, prenovi degradiranih območij v mestih, pomenu kvalitativne prenove takih delov 

mest, skratka, o pomenu mest in kvalitetni prenovi le-teh. Konkretna znanja smo 

podkrepili na izbranem manjšem neučinkovito izrabljenem območju znotraj mesta Celje, 

ki ga smo proučili in analizirali vzroke za njegov nastanek ter možnosti njegove 

prenove v bolj racionalno in mestu prijazno rabo in vsebino. Mlade spodbujamo k 

razmisleku, zakaj so mesta pomembna in zakaj je pomemben njihov notranji razvoj in 

prenova, kaj pomeni v tem smislu trajnostni prostorski razvoj in kako lahko 

oplemenitimo degradirana območja znotraj mest. Na simbolični ravni pridobljeno znanje 

prikažemo v konkretnem območju mesta – predloge nove revitalizacije smo v prostoru 

prikazali z materialom začasnega značaja (letvice). 

 

cilji / Projekt ozavešča in izobražuje srednješolsko mladino, preko predstavitve v 

medijih pa tudi širšo javnost o pomenu prostora, še posebej mest kot skupni vrednoti. 

S projektom želimo poudariti pomen trajnostnega razvoja mest in opozoriti na 

razvrednotene prostore v mestu, ki predstavljajo velik potencial za izboljšanje 

kvalitete življenja v mestih. Želimo krepiti odgovorno in racionalno vedenje v mestih 

ter vzgajati bodoče aktivne uporabnike (morda tudi načrtovalce) mest, kako lahko s 

svojim ravnanjem sami prispevajo k boljšim prostorskim ureditvam, kakovosti prostora, 

boljši prostorski kulturi ipd. S projektom spodbujamo promocijo prostorskega, 

urbanističnega načrtovanja in arhitekture ter graditve v Celju.    

 

utemeljitev / Projekt je bil izveden z mladimi, ki se izobražujejo, nekateri med njimi pa 

tudi živijo, v Celju in sicer s srednješolci Gimnazije Celje – Center. V dosedanjem delu 

z mladimi ugotavljamo, da se premalo zavedajo pomena mest, da ne poznajo pojma 

trajnostnega razvoja in da ne razvijajo kritičnega odnosa do prostora. Kot taki tudi 

niso odgovorni uporabniki mest oz. se svoje odgovornosti ne zavedajo dovolj. Ne 

zaznavajo prednosti bivanja v mestu in težijo k individualizaciji ter druženju v 

virtualnem prostoru. Na drugi strani dobivamo po zaključenih delavnicah dobre 

povratne informacije udeležencev – da nova znanja prispevajo k večji osveščenosti, da 

je prostorska kultura pomemben del identitete naroda, da je prostor omejen in kot 
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tak potreben posebne pozornosti, da so mesta  na nek način skupna last vseh in 

odraz našega delovanja v njih.  

 

Z inovativnimi pristopi tudi skušamo nagovarjati mlade na njihovem nivoju  - 

strokovne vsebine predstavljamo na igrive načine, k razmisleku jih spodbujamo z 

drugačnimi orodji, kot so sicer uporabljeni v običajnem učnem procesu. Tako so tudi v 

delavnicah mladi spoznavali pojme s področja mest in njihovega trajnostnega razvoja 

na konkretnih primerih v prostoru mesta Celje, izbran neučinkovito rabljen prostor so 

spoznavali na zanimive načine, z ogledalci, prevezami za oči, ustvarjali so posebne 

analitične skice, kot je npr. izdelava zemljevida zvoka ipd., kar vse jih je spodbujalo k 

zavedanju, de je mesto večplastno in nikakor ne statično tkivo. Z uporabo anketiranja 

so spoznavali različna mnenja in preko debat in teoretičnih izhodišč urbanistične 

doktrine skušali izluščiti tista, ki so pomembna in relevantna. Spodbujali smo jih h 

kritičnemu razmisleku na primeru konkretnih degradiranih območij, ki smo jih opazovali 

in ovrednotili njihov razvoj. Z lastnimi predlogi so bili udeleženci delavnic postavljeni 

pred izzive sodelovanja v procesih načrtovanja mest. S simboličnim prikazom možnosti 

revitalizacije degradiranega območja po njihovih lastnih zamislih so dobili priložnost, 

da postanejo aktivni državljani in sooblikovalci mest.  

 

Zaključna razstava je priložnost, da mladi pokažejo svoje zamisli in lastne predloge 

razvoja parkirišča ob Gimnaziji Celje – Center z vidika zahtev in pričakovanj 

srednješolcev. 

 

 

 

datumi delavnic /  

2.10.2017, ponedeljek  

9.10.2017, ponedeljek  

13.10.2017, petek 

14.10.2017, sobota 

16.10.2017, ponedeljek 

23.10.2016, ponedeljek - zaključna okrogla miza z otvoritvijo razstave 
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1. delavnica, 2.10.2017, ponedeljek / 13.00  
 

vsebina / analitični del 

1. del: umestitve izbrane lokacije (parkirišče pri šoli) v kontekst trajnostne mobilnosti; 

analiza mobilnostih navad dijakov in zaposlenih na sodelujoči šoli – izdelava predloga 

vprašalnika za anketiranje;  

2. del: spoznavanje izbrane lokacije (parkirišče pri šoli): spoznavanje konkretnega 

prostora, v katerem preizkušamo novo pridobljena znanja, pri čemer uporabljamo 

različne zanimive pripomočke za spoznavanje prostora z vsemi čutili; analiza prostora 

- izdelava zemljevida zvokov 

 

 

foto – razmislek o vprašalniku na temo mobilnostih navad / 
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foto - spoznavanje prostora /  

 

   spoznavanje prostora z vsemi čutili  
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foto – analiza prostora / 

 

   izdelava zemljevida zvokov  
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2. delavnica, 9.10.2017, ponedeljek / 13.00 
 

vsebina / analitični del 

1. del: pregled in izpolnjevanje vprašalnika za anketiranje o mobilnostih navadah 

dijakov in profesorjev GCC; predavanje na temo Jane Jacobs in kritike prostora; 

predavanje na temo kvalitetnih javnih prostorov 

2. del: objektivna kritika izbrane lokacije (parkirišče pri šoli) in analiza prostora - 

izdelava kritike prostora 

 

vprašalnik / 

vsak dijak ima nalogo, da v tednu dni opravi anketiranje na temo analize mobilnostih 

navad dijakov in profesorjev GCC, vprašalnik nam bo pomagal pri razumevanju rabe 

posameznih območjih ob šoli, predvsem šolskega parkirišča; vsak dijak sam izpolni 1 

vprašalnik, anketira pa vsak po 1 profesorja in po 3 dijake GCC 
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Kako prihajate v šolo? 

A/ peš     B/ s kolesom 

C/ z javnim potniškim prometom D/ z avtomobilom 

 

Kako daleč od šole stanujete? 

A/ do 2 km    B/ 2 do 4 km 

C/ 4 do 10 km    D/ več kot 10 km 

 

Ali vreme vpliva na izbiro prevoznega sredstva za prihod v šolo? 

A/ da  B/ ne  C/ včasih 

 

Ocenite z 1 (negativno) do 5 (odlično) urejenost prometne mreže Celja 

za posamezne uporabnike: 

 

pešci 1 2 3 4 5 

kolesarji 1 2 3 4 5 

javni potniški promet 1 2 3 4 5 

avtomobili  1 2 3 4 5 

 

Vprašanje za »pešce«: 

Ali imajo pešci dobre pogoje za dostop do šole? 

A/ da  B/ ne  C/ delno 

 

Vprašanji za »kolesarje«: 

Kje puščate kolo? 

A/ stojala za kolesa 

B/ kar tako, prislonjeno na ograjo, zid ali podobno  

C/ drugo: ________________ 

 

Ali je varno puščati kolo pri šoli? 

A/ da  B/ ne 

Vprašanja za »uporabnike javnega potniškega prometa«: 

Se vam zdi javni promet za dostop do šole dobro organiziran 

(frekvenca voženj, lokacije postaj, povezljivost z različnimi sistemi, 

kot je bus–vlak in podobno)? 

A/ da  B/ ne   C/ delno 

 

Koliko stane vaš javni prevoz v šolo (v obe smeri skupaj / dan)? 

A/ do 2€ B/ 2 do 4€  C/ več kot 4€ 

 

Ali ste zadovoljni s higieno javnih prevoznih sredstev? 

A/ da  B/ ne   C/ delno 

 

Vprašanja za »uporabnike avtomobila«: 

Zakaj se v šolo vozite z avtomobilom? 

A/ ker je bolj udobno 

B/ ker je najceneje 

C/ ker nimam druge možnosti (javnega potniškega prometa ni, 

stanujem pa predaleč, da bi lahko pešačil / kolesaril) 

D/ drugo: ________________________________ 

 

Koliko vas potuje v enem avtu? 

A/ 1  B/ 2  C/ 3  D/ 4 ali več 

 

Kakšen strošek predstavlja parkirnina (na dan)? 

A/ brezplačno  B/ do 2€ C/ 2 do 4€   D/ več kot 4€ 

  

Koliko časa vam vzame iskanje parkirnega prostora? 

A/ 0 minut, imam zagotovljen parkirni prostor 

B/ do 5 minut 

C/ več kot 5 minut 

 

Kako daleč od šole bi bili pripravljeni parkirati? 

A/ 0 minut B/ do 5 minut  C/ več kot 5 minut 

Vprašalnik na temo analize mobilnostih navad (ki nam bo pomagal pri 

razumevanju rabe posameznih območjih ob šoli, predvsem šolskega parkirišča). 

Vsa vprašanja se nanašajo na mobilnost v zvezi z dostopom do šole! 
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foto – pregled anketnega vprašalnika / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto – kritika prostor / 
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   izdelava kritike prostora  
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3. delavnica, 13.10.2017, petek / 9.30  

 

vsebina / analitični del 

1. del: predavanje na temo trajnostne mobilnosti v povezavi z rabo parkirišča ob 

gimnaziji Celje - Center 

2. del: izdelava makete idealnega mesta po trajnostnih načelih urbanističnega 

načrtovanja (iz lego kock) 

3. del: analiza zbranih anketnih vprašalnikov 

 

vsebina / projektno delo 

izdelava skice predloga razvoja na izbranem območju (parkirišče)  

 

  

   predavanje na temo trajnostne mobilnosti   
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foto – izdelava makete idealnega mesta po načelih trajnostnega urbanizma 
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foto – analiza anketnega vprašalnika 
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foto – izdelava predlogov razvoja 
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4. delavnica, 14.10.2017, sobota / 8.30 
 

vsebina / projektno delo 

1. del: izdelava makete iz testenin – predlog razvoja novih vsebin na območju 

obdelave parkirišča) 

2. del: prikaz novih vsebin v konkretnem prostoru (na parkirišču) z materialom 

začasnega značaja (letvice)  

 

   maketa predloga razvoja parkirišča 
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                                 maketa predloga razvoja parkirišča 
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      prikaz novih vsebin učinkovite rabe na parkirišču 
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5. (dodatna) delavnica, 16.10.2017, ponedeljek / 13.00 
 

vsebina / projektno delo 

izdelava zaključne prezentacije v obliki razstavnih panojev 
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zaključna okrogla miza z otvoritvijo razstave, 23.10.2017, 

ponedeljek / 13.30  

 

vsebina / 

- predstavitev Meseca prostora, koncepta delavnic in zaključnih izdelkov pred širšo 

javnostjo 

- razprava 

- udeleženci okrogle mize so bili dijaki, ki so sodelovali v delavnicah, dijaki GCC iz 

drugih oddelkov, ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja, vodja umetniške gimnazije 

prof. Darja Poglajen, profesorica umetniške gimnazije Maja Rak, udia, drugi 

profesorji GCC, predstavnici Mestne občine Celje iz Oddelka za okolje in prostor 

(ga. Alenka Cizej in ga. Martina Strniša), direktor podjetja Nepremičnine Celje (g. 

Primož Brvar), druga zainteresirana javnost ter mediji 
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vabilo  
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objave 

 
spletna stran zavoda Metro SR, http://www.metro-sr.org/izobrazevanje/37-enajsta-

sola-pod-mostom-2017.html  

FB stran zavoda Metro SR,  https://www.facebook.com/Metro-SR-zavod-za-prostor-

Savinjske-regije-536835686332996/  

FB stran GCC, https://www.facebook.com/search/top/?q=gimnazija%20celje%20center 

 

mediji 

Novi tednik in Radio Celje, 25.10.2017, spletna novica in radio (izjava) 

Novi tednik, 2.11.2017, tiskana izdaja 

 

http://www.metro-sr.org/izobrazevanje/37-enajsta-sola-pod-mostom-2017.html
http://www.metro-sr.org/izobrazevanje/37-enajsta-sola-pod-mostom-2017.html
https://www.facebook.com/Metro-SR-zavod-za-prostor-Savinjske-regije-536835686332996/
https://www.facebook.com/Metro-SR-zavod-za-prostor-Savinjske-regije-536835686332996/
https://www.facebook.com/search/top/?q=gimnazija%20celje%20center
http://www.nt-rc.si/radio-celje/za-vec-mesta-v-mestu/
http://www.metro-sr.org/uploads/NT_02112017.pdf
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