
 

 

 

 

 

 

 

 

podrobnejša utemeljitev projekta,  

namenjena sodelujočim v delavnicah 

 

 

Majhni arhitekti v velikem mestu 
 

 

 

Zavod Metro SR bo 20. junija 2018 ob 10.00 uri v starem mestnem jedru Celja izvajal 

arhitekturno delavnico za predšolske otroke z naslovom Majhni arhitekti v velikem mestu.  

 

Spodaj podajamo podrobnejši opis projekta in vabimo k aktivnemu sodelovanju. 

 

V Celju, 1.6.2018        Mojca Furman Oman  
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izvajalec: 

Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije 

Grudnova ulica 6, 3000 Celje 

 

kontakt in obvezne prijave: 

Mojca Furman Oman, mojca@metro-sr.org, 03 4900 409 

 

sofinanciranje: 

Mestna občina Celje  

(v okviru Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala 

Mestna občina Celje) 

 

naslov in področje projekta: 

»Majhni arhitekti v velikem mestu« (arhitekturna delavnica za predšolske otroke) 

 

Arhitekturna delavnica za predšolske otroke, ki naslavlja arhitekturo stratega mestnega 

jedra Celja in že pri najmlajših spodbuja zavedanje, da je arhitektura del nacionalne kulture. 

 

datum oz. čas izvedbe ter lokacija izvedbe projekta: 

Arhitekturna delavnica za predšolske otroke z naslovom »Majhni arhitekti v velikem mestu« 

bo potekala v sredo, 20.6.2018 ob 10.00 uri na Glavnem trgu. Delavnica bo v celoti potekala 

na prostem, razen v primeru padavin. V tem primeru bomo del delavnice, v kateri bo 

uporabljen material, ki je občutljiv na dež, izvedli v pokritem prostoru čim bližje Glavnemu 

trgu. 

 

ciljna skupina:  

Delavnica je namenjena predšolskim otrokom iz Celja (starostna skupina 5-6 let).  

 

Koncept delavnice je postavljen tako, da že pri najmlajših spodbuja zavedanje o pomenu 

arhitekture kot delu slovenske kulture. Preko najmlajših bomo posredno naslavljali tudi širšo 

populacijo, ne samo starše otrok pač pa – preko objav – tudi ostale Celjane. Tako želimo 

krepiti pomen kvalitetne arhitekture in urbanizma starega mestnega jedra Celja in preko 

najmlajših opozoriti tudi starejše generacije na pomen prostora, še posebej mest kot skupne 

vrednote.  

 

predstavitev projekta z navedenimi cilji, obliko (način izvedbe) in pričakovanimi učinki:  

 

Delavnica bo prilagojena nivoju udeležencev, t.j. predšolskim otrokom (starostna skupina 5-6 

let). Na razumljiv način bodo spoznali pojme kot so arhitekt, arhitektura, mesto, staro mestno 

jedro. Otroke bomo spodbudili, da mestno jedro spoznajo z vsemi čutili, ne samo vidom, pač pa 

tudi sluhom, vonjem in tipom. Spodbujali jih bomo, da opazujejo barve, materiale, teksturo 

stavb na Glavnem trgu. S primernim materialom jih bomo motivirali, da se tudi sami preizkusijo 

kot »majhni arhitekti v velikem mestu«.   
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Z delavnico pristopamo k izobraževanju najmlajših o pomenu kvalitete prostora, pomenu mesta, 

arhitekturi, pomenu starega mestnega jedra Celja in podobno. Preko njih naslavljamo starejše 

generacije, pri katerih želimo doseči zavedanje, da je tudi arhitektura del slovenske kulture in 

kako je pravzaprav v tem kontekstu pomembna za ohranitev naše identitete. 

 

S projektom bi želeli pristopiti tudi do populacije predšolskih otrok iz Celja, saj menimo, da je 

potrebno tudi pri najmlajših na primeren način pristopiti k promociji slovenske arhitekture. 

Poleg tega menimo, da je potrebno najmlajše spodbujati k obisku starega mestnega jedra in jih 

opozoriti na vse prednosti takih območij napram novim nakupovalnim središčem.  

 

Tematika je aktualna, saj poleg arhitekture na splošno nagovarja temo pomena starega 

mestnega jedra, ki bo v prihodnje morala postati pomembna razvoja paradigma, če bomo želeli 

ohraniti kvaliteten prostor tudi za naše zanamce. 

 

Delavnica bo inovativna, saj bo prilagojena točno določenemu prostoru, Glavnemu trgu, ki ga 

bodo udeleženci delavnice raziskovali in opazovali, prav tako pa bodo nato ustvarjali na temo 

arhitekture. Ker delavnico vodita strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja, 

urbanizma in arhitekture, ki imata izkušnje na področju izobraževanja otrok in mladine, je 

doprinos k novim znanjem najmlajših tako ustrezno zagotovljen. Menimo, da so otroci in mladi 

sicer v šolskem in vzgojnem korikulumu (vrtcev in šol) premalo seznanjeni s pomenom 

arhitekture (Celja), zato je predlagan način neformalnega učenja dobrodošel doprinos k njihovi 

vzgoji in izobraževanju na tem področju. Preko obveščanja javnosti o sami delavnici pa 

posredno izobražujemo tudi ostale »uporabnike« prostora o pomenu kvalitete starega 

mestnega jedra Celja in arhitekture na splošno.  

 

Pomen projekta je na razumevanju arhitekture kot dela kulture, kar bogati kulturno promocijo. 

Projekt je zasnovan tako, da je dan še posebej velik poudarek na kulturni vzgoji in 

izobraževanju s področja arhitekture. Delavnica bo izvedena na Glavnem trgu in bo tako še 

posebej naslavljala pomen in kvaliteto starega mestnega jedra Celja.  

 

Najmlajšim bodo predstavljene številne prednosti starega mestnega jedra na zanimive načine. 

V delavnici bomo otroke spodbujali, da v mestu odkrivajo kotičke, ki jih sicer v drugih predelih 

mesta in nakupovalnih središčih ni. Prav tako bodo spoznavali, da so v mestu stavbe 

arhitekturno precej drugačne in bogatejše. Osveščali jih bomo o zgodovinskih plasteh mesta in 

sporočilnosti, ki jo nosijo s seboj. Preko najmlajših pa bomo naslavljali tudi starejše generacije 

in jih pozvali k razmisleku, kaj nam (jim) pomeni staro mestno jedro Celja.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

predstavitev izvajalca projekta: 

 

Zavod METRO SR deluje v Savinjski regiji, še posebej pa v Celju, kjer ima svoj sedež, z 

namenom promocije, izobraževanja in razvoja prostorske kulture. Pri tem je njegova ciljna 

skupina najširši krog laične javnosti, od otrok, mladine do odraslih. V ta namen razvijamo 

lastne produkte izobraževanj, ki so prilagojeni razumevanju konkretnega prostora, v katerem 

izobraževanja izvajamo. Od ustanovitve leta 2012 dalje se aktivno ukvarjamo z izobraževanjem 

otrok in mladine, uspešnost naših pristopov pa je bila nagrajena tudi na nacionalnem nivoju.  

 

Zavod Metro SR je za niz izobraževanj otrok in mladine o kvalitetah lokalnega prostora v 

kategoriji »ustanove« prejel leta 2014 nacionalno nagrado Zlata kocka. Enako nagrado smo 

prejel tudi ob naslednji podelitvi, leta 2017, in sicer za delavnice Enajsta šola pod mostom: 

(ne)ograjevanje javnih prostorov, ki smo jih z dijaki Gimnazije Celje – Center izvajali v Celju v 

okviru Meseca prostora 2016. Nagrado podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije 

kot del mednarodnega natečaja, ki ga razpisuje Svetovna zveza arhitektov (UIA). 

 

Kot primer dobre prakse izobraževanja otrok in mladine ter primer uspešnega sodelovanja 

zavoda z izobraževalni ustanovami smo bili povabljeni, da koncept delovanja in posamezne 

delavnice predstavimo na Kulturnih bazarjih (Ljubljana, Maribor v letu 2017 in Ljubljana v letu 

2018).  

 

Zavod Metro SR in predstavljene delavnice vodiva dr. Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod. in 

mag. Gorazd Furman Oman, univ.dipl.inž.arh. Več o zavodu je dostopno na naših spletnih 

straneh: http://www.metro-sr.org/ 
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