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STRoKoVNI oDboR DeLoVNe SKUPINe ARHITeKTURA 

IN oTRoCI:

špela Kuhar - vodja delovne skupine

Ana Struna bregar

Polona Filipič

Lenka Kavčič

Tanja maljevac 

barbara Viki šubic 

obmoČNI VoDje:

mirjam Luketič - mARIboR

mojca Furman oman - CeLje

metka Pretnar - mURSKA SoboTA

Polona Filipič - NoVA GoRICA

barbara Viki šubic - GoReNjSKA

Viktorija Tekstor - NoVo meSTo
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NAKLADA: 2000 kosov
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ARHITEKTURA IN OTROCI

Delovno skupino Arhitektura in otroci smo ustanovili leta 2009 iz preproste, 
a močne in pomembne ideje, predvsem pa iz velike družbene potrebe, po 
vsesplošnem izboljšanju našega življenjskega prostora. Iz prvih pobud se je 
razvilo v gibanje za ozaveščanje najmlajših o vrednotah našega prostora. 
Pri tem sodelujejo mnogi strokovnjaki, ki s predanim prostovoljnim delom 
opravljajo pomembno poslanstvo na področju izobraževanja otrok o arhitekturi 
in prostoru, predvsem skozi praktično izkušnjo. 

Namen programa ni vzgoja malih arhitektov, temveč spoznavanje otrok 
in mladostnikov s problematiko prostora in arhitekture, oziroma vzgoja 
ozaveščenih uporabnikov in prihodnjih investitorjev. Arhitektura nas spremlja 
na vsakem koraku, ne oblikujejo je le arhitekti, oblikujemo jo vsi ljudje. 

Ker razumevanje arhitekture sodi  v splošno izobrazbo, arhitektura pa ima 
tudi visoko kulturno, družbeno in ekonomsko vrednost, se z našim programom 
trudimo zajeti vse inštitucije povezane z vzgojo otok. Letošnje leto sodelujemo 
z več kot tridesetimi organizacijami po vsej Sloveniji.

Naše prve dejavnosti  so bile otroške delavnice, ki jih vodijo priznani 
slovenski arhitekti, krajinski arhitekti in drugi strokovnjaki s področja 
urejanja prostora, pod naslovom Igriva arhitektura. V izjemno kratkem času 
so se iz Ljubljane razširile po vsej Sloveniji.  V treh letih je potekalo več 
kot 170 avtorskih delavnic in 5 predavanj, ki jih je zasnovalo, vodilo in 
darovalo okoli 180 strokovnjakov. Vključenih je bilo več kot 2350 otrok iz vse 
Slovenije. Ker je posredovanje znanja z delavnicami omejeno le na manjše 
število otrok, snujemo v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo tudi program, 
ki ga bodo lahko izvajali pedagogi v vrtcih in šolah. 

Leta 2010 smo pod okriljem  Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenje ZAPS 
organizirali prvo nagrado Zlata kocka, kot  del mednarodne nagrade Golden 
Cubes Award, ki jo podeljuje Svetovna zveza arhitektov UIA. 
Nagrada je namenjena vsem, ki otroke in mladostnike izobražujejo o pomenu 
grajenega okolja, arhitekture, urbanizma in trajnostnega razvoja. 

Vsako leto vsak prvi ponedeljek v oktobru pripravimo delavnice v okviru 
dneva Habitat; letošnje leto bodo potekale istočasno v petih mestih po 
Sloveniji. Tema letošnjega dogodka je Changing Cities, building opportunities 
(Spreminjajmo mesta, gradimo priložnosti). Dogodek je organiziran v  tednu 
arhitekture in prostora  TAP, ki letošnje leto poteka pod naslovom Urbana 
prenova.



NAGRAJENCI ZLATE KOCKE
Nagrado Zlata kocka 2011 Za vZgojNo-iZobraževalNe Zavode (viZ) je 
pREJEL:
VRTeC TRNoVo
za razvojno-inovacijski projekt Arhitektura, urbanizem, krajinska arhitektura 
in hortikultura v trnovskem modelu temeljnega učenja.

Nagrado Zlata kocka 2011 v kategoriji vZgojNo-iZobraževalNi Zavodi 
sTA pREJELI:
oSNoVNA šoLA ANToNA šIbeLjA – STjeNKA KomeN in 
oSNoVNA šoLA DUToVLje
za projekt Po Fabianijevih poteh, bienalni natečaj prostorskega oblikovanja.

NAGRAdO ZLATA KOCKA 2011 v KATEGORIJI NAGRAdA ZA UsTANOvE JE 
pREJELA:
KULTURNo-UmeTNIšKo DRUšTVo C3
za projekt javno mesto – Public city.

NAGRAdO ZLATA KOCKA 2011 ZA TIsKANI mEdIJ JE pREJELA: 
ZALožbA RoKUS KLeTT 
za otroško slikanico »Kje pa ti živiš?«.

Vsi projekti, ki so prejeli nagrado ZLATA KOCKA so bili nominirani za svetovne 
nagrade GOLdEN CUbEs AwARds, ki jo podeljuje Svetovna zveza arhitektov 
UIA. V kategoriji vzgojno izobraževalni zavodi je mednarodno priznanje 
GOLdEN CUbEs AwARds 2011 prejel VRTeC TRNoVo.

NAGRAdO ZLATA KOCKA 2012 v KATEGORIJI NAGRAdA ZA UsTANOvE JE 
pREJELA:
beRIVKA - PoLeS IN DRUžbeNICA, 
za projekt Pozoljeva grajska pot okoli Velenja.

pOsEbNO pRIZNANJE ZLATA KOCKA 2012 JE pREJEL:
VZGojNo IZobRAžeVALNI ZAVoD CVIV VeLeNje
za projekt “Pravljični prostor Piki”.

pOsEbNO pRIZNANJE ZLATA KOCKA 2012 JE pREJEL:
VZGojNo IZobRAžeVALNI ZAVoD DIjAšKI Dom LIZIKe jANČAR
za projekt Likovni krožek dijaškega doma Lizike jančar v objektu RN s 
področja arhitekture.
Izven konkurence je po oceni žirije po kakovosti izstopal tudi Projekt bIC, 
biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana - Gimnazija in veterinarska 
šola.



LITERATURA

Pomembno področje našega delovanja je tudi spodbujanje poljudne literature 
s področja arhitekture in prostora namenjene otrokom, mladostnikom, 
pedagogom in staršem. V slovenski izdaji  smo nazadnje pripravili priročnik 
»ARHITEKTURNI dETEKTIv«, zasnovan v skandinavskem združenju za 
izobraževanje otrok o arhitekturi in prostoru Playce, ki ga je izdala založba 
Didakta. Pri založbi Rokus Klett sta izšli dve slikanici za najmlajše, angleška 
»Igi špic« v odličnem prevodu matjaža Pikala in izvirna slovenska knjiga 
»kje pa ti živiŠ?«, avtoric žive Deu in bare Kolenc ter ilustratorja Damijana 
Stepančiča, ki je prejela nagrado Zlata hruška 2011 v kategoriji Izvirna 
slovenska poučna knjiga. Pri založbi educa pa je izšla didaktična slikanica 
»mALA ARHITEKTA« arhitektke manice Klenovšek musil. 

ARHITEKTURNI dETEKTIv, 
priročnik za učenje o prostoru
Playce, Založba Didakta, 2012

Publikacija o izobraževanju na področju prostora in arhitekture je namenjena 
učiteljem, mentorjem, pedagogom in staršem, predvsem pa najmlajši 
generaciji, da bi spodbudili njihovo radovednost in željo po raziskovanju 
arhitekture.
Na voljo je tudi različica z uporabno škatlo, ki jo priporočamo predvsem za 
šole in druge inštitucije. Prednost škatle je v tem, da se v njej poleg gradiva 
shranjuje tudi druge predmete, ki se uporabljajo pri učenju arhitekture 
(ogledalce, rokavice, tulce, pokrivala za oči idr.).

»Ni enega samega pravilnega načina doživljanja okolja. Vsak od nas se lahko 
nauči globlje doživljati okolje, razumeti osnovne arhitekturne elemente in 
oceniti kakovost okolja. Če želimo doseči stopnjo ozaveščenosti, ki spodbuja 
naše uživanje v okolju tukaj in zdaj, se moramo usposobiti za njegovo 
razlago na podlagi čutov. Ta veščina nam tudi omogoča, da sodelujemo v 
razpravi o kakovosti okolja prihodnosti, in nam pomaga razumeti, kaj vpliva 
na oblikovanje dobrega okolja. Vsakdo doživlja isti prostor drugače, kar je 
odvisno od njegovih izkušenj, izobrazbe, interesov in razpoloženja v danem 
trenutku. Poleg tega lahko ista oseba isti prostor izkuša drugače ob različnih 
dnevih in razpoloženjih, zato je doživljanje prostora običajno enkratno.« 

(Vir: Arhitekturni detektiv)



arHitektUra iN otroci v ŠtevilkaH
• 170 iZvedeNiH delavNic 
• 5 predavaNj Za NajstNike
• 180 arHitektov, krajiNskiH arHitektov, UmetNikov iN drUgiH   
sTROKOvNJAKOv, KI sO dAROvALI pREdAvANJA IN dELAvNICE
• 2350 vkljUČENIH OTROK
• 30 iNŠtitUcij, s katerimi sodelUjemo – NaŠteto, partNerji

pONUdbA
dELAvNICE
Za zaključene skupine v šolah in vrtcih organiziramo delavnice, prilagojene 
različnim starostnim skupinam in šolskemu programu, ki ga nadgrajujejo 
s praktičnim spoznavanjem izbrane tematike. Delavnice vodijo izkušeni 
strokovnjaki.

CeNA DeLAVNICe, KI TRAjA DVe šoLSKI URI, je 150 eUR Z DAVKom ZA PoSAmeZeN 

RAZReD. CeNA obSeGA PRIPRAVo, KooRDINACIjo IN VoDeNje DeLAVNICe. 

Po DoGoVoRU PRIPRAVImo ARHITeKTURNe DeLAVNICe TUDI ZA RAZLIČNA PoDjeTjA.

KoNTAKT:  oTRoCI@ZAPS.SI

TEHNIČNI dNEvI
Za osnovne šole organiziramo tehnične dneve, ki so vsebinsko prilagojeni 
šolskemu programu. Program vključuje vodstvo po mestu Ljubljani, 
prilagojeno starostnim skupinam, obisk arhitekturnega biroja in pogovor 
z arhitekti ali pa vodeni obisk aktualne arhitekturne razstave. Program 
pripravimo v dogovoru s posamezno šolo. 

CeNA 4 URNeGA PRoGRAmA je 250 eUR Z DAVKom. CeNA obSeGA PRIPRAVo, 

KooRDINACIjo S šoLo IN VoDeNje PRoGRAmA.

KoNTAKT:  oTRoCI@ZAPS.SI



ROJsTNOdNEvNE ZAbAvE
Če si želite za rojstni dan malo drugačno zabavo, na kateri boste gradili 
mesta in stolpnice ali postavljali mostove in spoznavali zanimivo arhitekturo 
sveta, si pravočasno zagotovite prosti termin. Zabavo lahko priredimo na 
vašem domu ali pa v Hiši arhitekture na Vegovi 8. 

CeNA  je 150 eUR Z DAVKom. Po žeLjI LAHKo oRGANIZIRAmo TUDI PoGoSTITeV.

CeNA obSeGA PRIPRAVo, KooRDINACIjo, mATeRIAL IN VoDeNje DeLAVNICe ZA NAjVeČ 

25 oTRoK.

KoNTAKT:  oTRoCI@ZAPS.SI

priprave Na sprejemNe iZpite ŠtUdija arHitektUre 
Dejstva in podatke o arhitektih in arhitekturi lahko najdete v knjigah ali 
na spletu, risati vas lahko naučijo v posebnih tečajih, mi pa vas popeljemo 
v svet arhitekture, vam razširimo obzorja in vam od blizu predstavimo 
arhitekturo, urbanizem in arhitekte. Program obsega 7 druženj, ki jih bodo 
vodili priznani arhitekti, krajinski arhitekti in drugi strokovnjaki s področja 
arhitekture in prostora:
• obisk arhitekturnega biroja in pogovor z arhitekti (o tem, kaj dela arhitekt, 
na katerih področjih se lahko udejanja, kakšne so možnosti zaposlitve), 2 uri
• Arhitekturno vodstvo po starem delu Ljubljane (spoznavanje razvoja mesta, 
posameznih arhitektur in arhitektov), 2 uri
• Arhitekturno vodstvo po moderni Ljubljani (spoznavanje razvoja mesta, 
posameznih arhitektur in arhitektov), 2 uri
• Arhitekturno vodstvo po sodobni Ljubljani (enega od objektov nam bodo 
predstavili arhitekti, ki so ga zasnovali), 3 ure
• Urbani sprehod, spoznavanje osnovnih gradnikov mesta, 3 ure
• Urbani sprehod (učenje dojemanja prostora - percepcija, mentalni 
zemljevid), 3 ure
• ogled filma na temo arhitekture s pogovorom, 2 uri
 
CeNA PRoGRAmA je 140 eUR Z DAVKom. 

ZA šIRITeV obZoRjA PRIPoRoČAmo TUDI bReZPLAČNA PReDAVANjA ZA NAjSTNIKe o 

ARHITeKTURI IN PRoSToRU V oKVIRU PRoGRAmA »IGRIVA ARHITeKTURA« V meSTNem 

mUZejU V LjUbLjANI (VeČ V NAPoVeDNIKU NA STR. 12).

KoNTAKT:  oTRoCI@ZAPS.SI







svETOvNI dAN HAbITATA 2012 changing cities, 
building opportunities (spreminjajmo mesta, gradimo 
priložnosti)

V ponedeljek 1.10., na svetovni dan Habitata, se začenja 
nova sezona delavnic Igriva arhitektura. V petih krajih 
po Sloveniji  bomo  izvajali delavnice na temo Urbana 
prenova. Izdelovali bomo prostorske elemente urbane 
opreme, klopi, počivalnike, luči... ipd. Pogovarjali se bomo 
o problemih in potencialih javnega prostora, opazovali 
kaj vse se v njem dogaja. oblikovane izdelke iz kartona  
bomo postavljali v prostor in se seznanjali z možnostjo 
urbane prenove javnega prostora s pomočjo elementov 
urbane opreme. Izdelke bomo oblikovali s pomočjo 
didaktičnega pripomočka makedo
Pokrovitelj delavnic: podjetje Lajf, sistem makedo.

vsI ObRAZI LEsA

Namen prireditve ČAR LeSA je, da si ponovno ozavestimo 
in spoznamo vse prednosti, ki jih ima les ne le kot 
energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in 
izdelke. Predelava lesa in uporaba lesnih izdelkov sta 
za znižanje emisije toplogrednih plinov bistveni, tako da 
lahko kar najbolj prispevata k normalizaciji podnebja. 
Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno 
odločilen element.

otroške delavnice »Igriva arhitektura«, ki bodo maja 
v Cankarjevem domu in na magistratu v Ljubljani, so 
namenjene mladim, da spoznajo, otipajo, povohajo, slišijo 
in preizkusijo vse, kar ponuja les.

pIONIRsKI dOm

med počitniškim varstvom v Pionirskem domu – centru 
za kulturo mladih na Vilharjevi cesti 11 v Ljubljani bodo 
od 26. do 28. junija potekale arhitekturne delavnice za 
otroke. 

FAbIANIjeV moST

PoNeDeLjeK, 1. 10. 2012 

ob 10. URI

Delavnico bosta vodili arhitektki 

Polona Filipič in Ana Struna 

bregar.

CANKARjeV Dom LjUbLjANA, 

13. — 20. mAj 2013

mAGISTRAT LjUbLjANA, 

13. — 20. mAj 2013

Delavnice vodijo priznani 

arhitekti in umetniki, ki so svoj 

umetniški in oblikovalski navdih 

našli v lesu.

oD 26. Do 28. 6. 2013

www.pionirski-dom.si
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SoboTA, 13. 10. ob 16. URI 

PLeČNIKoVA HIšA

Delavnico bosta vodila arhitekta 

jerneja Ačanski Veber  in Tadej 

Veber.

SoboTA, 17. 11. ob 16. URI 

V PeDAGošKI UČILNICI

Delavnico bosta vodila arhitekta 

Ariana Furlan Prijon in Aleš 

Prijon s hčerkama Laro in Pijo.

SoboTA, 12. 1. ob 16. URI 

V PeDAGošKI UČILNICI

Delavnico bosta vodila arhitekta 

Petra Gaber jovanovič in Sašo 

jovanovič.

SoboTA, 16. 2. ob 16. URI

Delavnico bo vodil arhitekt in 

grafični oblikovalec Domen Fras.

OKNO-dOTIK ZUNANJOsTI

Tokrat bomo gostovali v Plečnikovi hiši in se v njej 
spoznavali z arhitekturnim elementom oknom. Vprašali 
se bomo, zakaj ima hiša okna, kakšna so in kaj vidimo 
skoznje. Potem se bomo sprehodili skozi hišo in 
opazovali, skozi kakšna okna je arhitekt Plečnik spustil 
svetlobo v svoje prostore in kako je to vplivalo na 
prostor. Nato bomo izdelali model različnih odprtin in 
nanje narisali, kaj si želimo videti skozi okno in si tako 
ustvarili pogled po svoji želji.

pTIČja HiŠica iZ gliNe

Glina je med pomembnejšimi materiali, ki ga človek 
po vsem svetu še vedno marsikje uporablja za gradnjo 
svojega domovanja. Na delavnici bomo uporabili glino za 
izdelavo majhnih hiš in jih namenili pticam pozimi. 

bARvE IN TEKsTURE    

Spoznavali se bomo z barvami in teksturami in se 
pogovarjali o tem, kako vplivajo na naše počutje in 
vzdušje v prostoru. Kako vplivajo nevtralne, poudarjene, 
kontrastne, tople, živahne in druge barve? Z  vzorci 
različnih materialov (tapete, talne obloge, blago, kovina, 
laminati, furnir idr.)  bomo s tehniko kolaža oblikovali 
vsak svojo barvno shemo in se pogovorili o tem, kakšno 
vzdušje bi radi pričarali v prostoru.

kako NastaNe kNjiga o HiŠaH?

Na začetku bomo spoznali, kako nastane knjiga, kako 
pomembne so črke v knjigah, kako raznolike so lahko in 
kaj različne črke sporočajo. Nato bomo skupaj naredili 
pravo arhitekturno slikanico. Dogovorili se bomo o 
vsebini, o tem kako bomo zgodbo narisali in kakšen bo 
vrstni red v knjigi. Na koncu bo Domen knjigo zložil, sešil 
in porezal tako, da si bomo lahko predstavljali, kako 
nastaja knjiga v tiskarni in knjigoveznici.
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SoboTA, 9. 3. ob 16. URI 

V PeDAGošKI UČILNICI

Delavnico bo vodila arhitektka 

in umetnica Polonca Lovšin.

SoboTA,  13. 4. ob 16. URI 

Delavnico bo vodil arhitekt jože 

Peterkoč.

SoboTA, 13. 10. ob 16. URI 

V PReDAVALNICI

miha Dešman

SoboTA, 17. 11.ob 16. URI 

V PReDAVALNICI

Aleksander ostan

sONČNI mObILI

Nemogoče je razmišljati o hišah in mestih, ne da bi 
razmišljali o infrastrukturi. Sonce kot vir energije za 
napajanje hiš, za razsvetljenost mest in za vožnjo z 
avtomobilom postaja danes nekaj samoumevnega. majhne 
sončne celice, ki poganjajo ventilator, bomo uporabili za 
izdelavo mobilnih objektov, ki bodo narejeni iz odpadnih 
materialov kot so plastenke, pločevinke in karton.

ZGRAdImO sI sTREHO NAd GLAvO

ob znanem izreku »Zgradimo si streho nad glavo« bomo 
razmišljali o uporabnosti in pomenu strehe v arhitekturi. 
Pogovarjali se bomo, kako je nastala in kako se razvija 
ta prvobiten element, kakšno funkcijo ima streha, kaj 
nam pomeni, kako vpliva na uporabnost hiše in kakšne 
so njene posebnosti glede na okolje. Poskušali bomo 
zgraditi čim več različnih streh glede na funkcijo, pomen 
in materiale. 

KRATKA ZGOdbA RAZvOJA ARHITEKTURE IN 
NAČRTOvANJA mEsT Od ANTIKE dO dANEs

Če želimo razumeti čas, v katerem živimo, moramo 
poznati njegovo zgodovino. Predavanje bo kratek pregled 
razvoja arhitekture in načrtovanja mest in parkov od an-
tike do danes. ob kronološkem popotovanju skozi prostor 
in čas bomo skušali spoznati tudi pomen in vrednote, ki 
jih je vsaka doba izražala skozi arhitekturo v povezavi s 
kulturo, religijo, tradicijo in tehnološkim razvojem.

arHitektUra iN Narava, kako se zrcali človekov 
odnos do narave skozi arhitekturo

Predavanje nas bo popeljalo na potovanje skozi prostor 
in čas, kjer bomo sledili človekovemu odnosu do prostora 
narave/zemlje/planeta skozi različne kulture nekoč in 
danes, od starega do novega veka. Navsezadnje bomo 
prispeli do tukaj in zdaj in se skupaj vprašali: kako naj 
se nujna potreba po spremenjenem pogledu na svet po 
novi celostni paradigmi manifestira v arhitekturi?
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SoboTA, 12. 1. ob 16. URI 

V PReDAVALNICI

Ira Zorko

SoboTA, 16. 2. ob 16. URI 

V PReDAVALNICI

marko Peterlin

SoboTA 9.3. ob 16. URI 

V PReDAVALNICI

Irena Weber

SoboTA, 13. 4. ob 16. URI 

živa Deu

kako pride NavdiH?

Kaj je navdih? od kod prihaja? Iz zvoka ali tišine? Iz 
delovanja ali opazovanja? Iz tega kar je okoli ali znotraj 
nas? od zgoraj ali od spodaj? med iskanjem odgovorov 
bomo iz lesenih deščic gradili stolp.

KdO pLAČa ZastoNj parkiraNje?

Predavanje bo orisalo odnos med mobilnostjo in rabo 
prostora, težave mobilnosti in urejanja prometa v mestih. 
Posebej se bomo posvetili problemu parkiranja, ki nam je 
iz vsakdanjega življenja še posebej domač.

GOvORICA pROsTORA 

Prostor ni določen le fizično, prostor je napolnjen 
tudi s simboliko. Antropologi bi rekli, da ima 
prostor svojo govorico, ki je včasih glasnejša od 
govorjenja. Vsakodnevno vedenje v prostoru je polno 
“samoumevnosti” – kako prečkamo cesto, kako stopimo 
skozi vrata (jih zapremo ali ne), kako blizu smo 
sogovorniku. o teh rečeh ne razmišljamo, preprosto 
počnemo jih. A kaj se zgodi, če se nenadoma leva in 
desna stran zamenjata (na primer, ko prečkamo cesto v 
Londonu), če so običajno odprta vrata zaprta in običajno 
zaprta odprta, če nam ljudje, ki jih sploh ne poznamo, 
zlezejo v naročje ...?  Kaj se torej zgodi, če se naše 
običajne kulturne kode uporabe prostora in vedenja 
pomešajo ali zamenjajo? 

stare HiŠe iN NjiHove skrivNosti

Ali je mogoče živeti v starih hišah, tudi takšnih, ki so 
zelo zelo stare, na primer, več kot sto let? Na predavanju 
bomo izvedeli, da lahko v tako starih hišah živimo le, če 
jih kakovostno popravimo in prilagodimo našemu načinu 
življenja. Poleg tega bomo skušali ugotoviti,  zakaj si 
nekateri izmed nas še posebej želijo živeti v preurejenih 
starih hišah in zakaj so nekatere tako dragocene, da jih 
ne smemo podreti. Te stavbe imajo nad vhodnimi vrati 
pritrjeno kvadratno tablico z belo modro oznako, ki nas 
pouči, da je ta hiša razglašena za našo arhitekturno 
dediščino.  
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PoNeDeLjeK, 1. 10. 2012 

ob 10. URI

Delavnico bo vodila arhitektka 

mirjam Luketič.

SoboTA, 13. 10. 2012 ob 10. URI

Delavnico bodo vodili mag. 

arhitekt David mišič, mag. 

oblikovanja Katja Udir mišič, 

arhitekt marko Gračanič.

SoboTA, 10. 11. 2012 ob 10. URI

Delavnico bo vodila arhitektka 

mirjam Luketič. 

svETOvNI dAN HAbITATA 2012 changing cities, 
building opportunities (spreminjajmo mesta, gradimo 
priložnosti)
 
V ponedeljek 1.10., na svetovni dan Habitata, se začenja 
nova sezona delavnic Igriva arhitektura. V petih krajih 
po Sloveniji  bomo  izvajali delavnice na temo Urbana 
prenova. Izdelovali bomo prostorske elemente urbane 
opreme, klopi, počivalnike, luči... ipd. Pogovarjali se bomo 
o problemih in potencialih javnega prostora, opazovali 
kaj vse se v njem dogaja. oblikovane izdelke iz kartona  
bomo postavljali v prostor in se seznanjali z možnostjo 
urbane prenove javnega prostora s pomočjo elementov 
urbane opreme. Izdelke bomo oblikovali s pomočjo 
didaktičnega pripomočka makedo.
Pokrovitelj delavnic: podjetje Lajf, sistem makedo.

mOJI KOTIČKI v mOJEm mEsTU 

Spoznavali bomo središče mesta maribor s pomočjo 
orientacije z zemljevidom in s pomočjo zaznavanja 
prostora vsakega posameznika. Skozi pogovor bomo 
odkrivali naše najljubše kotičke v središču mesta 
(sladoled pri Ilichu, Lutkovno gledališče, park, vrtec, 
šola idr.). Svoj najbolj priljubljen kotiček bomo upodobili 
na listu papirja z različnimi tehnikami (vodene 
barvice, kolaž, barvice …). Naš pogled in občutek glede 
posameznega kotička upodobljenega na papirju, bomo 
nato locirali na zemljevid in tako ustvarili zemljevid 
mesta maribor, kakor ga vidijo otroci.

pRAvLJIČNA ARHITEKTURA 

Kje živijo princese in princi, palčki, vile in vilinci, 
zmaji, vitezi in pošastni stvori? ogledali si bomo nekaj 
slikovnega materiala (kakšna domovanja imajo ta bitja 
v knjigah, filmih in pravljicah) in s pomočjo osnovnih 
arhitekturnih prvin (likov, teles) zasnovali dom za naše 
izmišljeno pravljično bitje. 



SoboTA, 12. 1. 2013 ob 10 URI

Delavnico bosta vodili 

arhitektka Vanja Skalicky in 

absolventka arhitekture Ines 

štefanec.

SoboTA, 16. 2. 2013 ob 10 URI

Delavnico bosta vodila arhitekt 

Uroš Rošker in oblikovalka 

monika Lovše.

SoboTA, 9. 3. 2013 ob 10 URI

Delavnico bodo vodili arhitekta 

Samo Lorber in Nuša Lovišček 

ter abs. arhitekture Urška 

Gomboc. 

SoboTA, 20. 4. 2013 ob 10 URI

Delavnico bosta vodila arhitekta 

Gašper medvešek (Plan b) in 

Uršula oitzl magister.
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NOvE mEsTNE vILE 

Pokukali bomo v mestne vile in ustvarili novo mesto “v 
malem”. Seznanili se bomo s kakovostjo bivanja v hiši 
in možnostmi oblikovanja, ki jih ta ponuja. Kaj v hiši 
počnemo, kaj predstavlja prostor pred hišo, v čem so si 
mestne hiše podobne in v čem se razlikujejo, ter kakšna 
je podoba sanjske hiške, v kateri bi želeli živeti? Ideje 
bomo predstavili s prostorskimi modeli in jih v obliki 
sanjskega mesta razstavili ob nabrežju reke Drave.

IGRA ObLIK 

Spoznavali se bomo z ustvarjalnima poklicema arhitekta 
in oblikovalca. od domišljije do svinčnika, od  barvic in 
skic do ustvarjanja najrazličnejših oblik.

ARHITEKTURNA sEsTAvLJANKA 

Iz različnih lesenih elementov bomo gradili v višino in 
širino ter tako oblikovali povsem lastne domišljijske 
izdelke. Hkrati bomo ob sestavljanju na zabaven način 
razvijali občutek za stabilnost in smisel za prostorsko 
predstavo. 

Čisto NaŠe mesto

Kaj vsebuje mesto (deli mesta). Kaj naredimo, ko se 
izgubimo, na kaj moramo paziti? Razlika med mestom 
in vasjo. Katera mesta poznamo? Kaj je glavno mesto? 
Pogovor o delih mesta in orientacija ob zemljevidu 
maribora. Naloga: vsak dobi kos sestavljanke, na katerega 
bo po želji lepil elemente svojega dela mesta, na koncu 
pa skupaj sestavimo posamezne kose sestavljanke in jih 
povežemo s cestami, tramvajem, potkami in tako skupaj 
povemo zgodbo, poimenujemo mesto itn. Lahko nastane 
kača, krog, roža, slon – ali kvadrat. 



mLADINSKI CeNTeR CeLje 

oD PeTKA, 5. 10. 2012 

oD 10. URe Do SoboTe, 

6. 10. 2012 Do 10. URe

Delavnico bo pripravil meTRo 

SR, zavod za prostor Savinjske 

regije. 

Delavnica bo potekala 24 ur

v sklopu dogodka ‘’24h 

Arhitekturni maraton: prenova 

je kul’’, ki ga v okviru TAP2012 

organizira meTRo SR v 

sodelovanju s partnerji 

www.metro-sr.org.

• mUZej NoVejše ZGoDoVINe 

CeLje

• GALeRIjA VeLeNje

• meDobČINSKA SPLošNA 

KNjIžNICA žALeC

• oš ob DRAVINjI SLoVeNSKe 

KoNjICe

jAVNI ZAVoD KoZjANSKI PARK 

SReDA, 24. 10. 2012 

oD 8. Do 14. URe

Delavnico bo pripravil meTRo 

SR, zavod za prostor Savinjske 

regije www.metro-sr.org.

NaŠe mesto 

mesto je zapleten organizem, ki se neprestano spreminja.
Kako na njegovo podobo vplivajo, avtomobili, pešci ali
tovarne? Kaj nas v našem domačem mestu moti in kaj
nam je všeč? Spoznavali bomo, kako so mesta nastajala
skozi čas in zakaj so danes takšna, kot so. S pomočjo
različnega materiala bomo izdelali mesto, v katerem bi si 
želeli živeti. Vanj bomo poleg naših domovanj vstavili
šole, trgovine, parke, igrišča in ceste. Kot pravi urbanisti 
bomo skušali ugotoviti, kako so posamezni elementi med 
seboj povezani in poiskati rešitve, kako bi izboljšali naše 
domače mesto.

ARHITEKTURNA dELAvNICA

Datum in vsebina delavnice bosta objavljena na spletih 
straneh www.muzej-nz-ce.si in www.metro-sr.org. 
Delavnico bo pripravil meTRo SR, zavod za prostor 
Savinjske regije. 

HiŠa v parkU 

javni zavod Kozjanski park izvaja projekt SoDobNA 
ARHITeKTURNA TIPoLoGIjA NA KoZjANSKem, v okviru 
katerega bi želeli spodbuditi tudi mlade k razmisleku, 
kako vpliva hiša na občutljiv prostor Kozjanskega parka. 
že naslov delavnice nakazuje dvojen pomen, prvič, 
hiša se nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo 
najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega 
parka. Ugotavljali bomo, kaj zaznamuje to pokrajino kot 
»kozjansko«. Nato bomo poizkušali v to krajino umestiti 
novo stavbo, grajeno tako, da te slike ne bomo uničili, 
ampak se ji čim bolj prilagodili.

ce
lj

e 
/ 

ve
le

Nj
e 

/ 
ža

le
c 

/ 
sl

ov
eN

sk
e 

ko
Nj

ic
e

pO
ds

RE
dA



PoNeDeLjeK, 1. 10. 2012 

ob 10. URI

Delavnico bo vodila arhitektka 

metka Pretnar.

SoboTA, 27. 10. 2012 ob 10. URI

Delavnico bo vodil arhitekt 

Tomaž ebenšpanger.

SoboTA, 24. 11. 2012 ob 10. URI

Delavnico bo vodil arhitekt 

Tomaž ebenšpanger.

svETOvNI dAN HAbITATA 2012 changing cities, 
building opportunities (spreminjajmo mesta, gradimo 
priložnosti)
 
V ponedeljek 1.10., na svetovni dan Habitata, se začenja 
nova sezona delavnic Igriva arhitektura. V petih krajih 
po Sloveniji  bomo  izvajali delavnice na temo Urbana 
prenova. Izdelovali bomo prostorske elemente urbane 
opreme, klopi, počivalnike, luči... ipd. Pogovarjali se bomo 
o problemih in potencialih javnega prostora, opazovali 
kaj vse se v njem dogaja. oblikovane izdelke iz kartona  
bomo postavljali v prostor in se seznanjali z možnostjo 
urbane prenove javnega prostora s pomočjo elementov 
urbane opreme. Izdelke bomo oblikovali s pomočjo 
didaktičnega pripomočka makedo.
Pokrovitelj delavnic: podjetje Lajf, sistem makedo.

mOJ pRvI sTOL IZ KARTONA

Karton je reciklažni material. Kako ga lahko uporabimo 
na najbolj trden način in iz njega izdelamo svoj prvi 
stol? Na karton po navadi tudi kaj natisnejo, kaj pa naši 
domišljijski vzorci? Na kratko si bomo pogledali razvoj 
stola skozi zgodovino in spoznali najbolj znane, zanimive 
in nenavadne stole. Iz odpadnega kartona bomo izdelali 
stole, na katerih bo mogoče tudi sedeti, jih odnesli 
domov in postavili v svoje sobice.

moja saNjska HiŠa

Na kratko si bomo pogledali razvoj hiše skozi zgodovino, 
od prvih zavetišč pračloveka do sodobnih hiš. Vprašali 
se bomo, kdaj prostor že postane hiša in kdaj je zgolj 
zavetišče. Pogledali si bomo najbolj znane, najbolj 
zanimive in nenavadne hiše na različnih koncih sveta. 
Pogovarjali se bomo o okolju, v katerem živimo. 
odgovorili bomo na vprašanje, kam postaviti hišo, kako 
jo orientirati in s kakšnimi materiali jo lahko zgradimo. 
Iz odpadnega kartona bomo v pomanjšanem merilu 
izdelali model hišice za punčke, model sodobne razkošne 
vile ali pa model svoje prve sanjske hiše. ob tem bomo 
spoznavali metode in delo arhitekta.
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PeTeK, 25. 1. 2013 ob 10. URI

Delavnico bo vodila arhitektka 

Nataša Kolarič.

PeTeK, 29. 3. 2013 ob 10. URI

Delavnico bo vodila arhitektka 

Nataša Kolarič.

3 HiŠke Za 3 praŠičKE

Delavnica je zasnovana po angleški ljudski pravljici Trije 
prašički, kjer si prašički zgradijo hišice iz slame, šibja in 
gline ter ugotavljajo, katera bo najbolj trdna, da je volk 
ne odpihne?
otroci bodo spoznali naravne lokalne materiale, za kaj 
vse se uporabljajo in kako je zgrajena stara prekmurska 
hiša. Iz slame, šibja ali gline si lahko bodo izdelali svojo 
hišico za majhnega prašička.

mAJ IN ZmAJ

maj je deček star 6 let. Ne hodi in ne govori in je zaradi  
bolezni na invalidskem vozičku.
S starši in staro mamo stanuje v stanovanjskem bloku v 
4. nadstropju brez dvigala. Njegova mama in oče ga vsak 
dan nosita gor in dol čez 150 stopnic. Sta brez službe 
in ne moreta kupiti drugega stanovanja. maj sanja, da 
je zmaj in da lahko poleti sam do svojega stanovanja. 
Pomagajmo maju in naredimo veliko zmajev. Delavnica 
želi pomagati pri ozaveščanju o problemih invalidnih 
oseb in arhitekturnih ovirah na njihovi poti, hkrati pa 
otroci z izdelovanjem zmaja spoznavajo različne naravne 
pojave, si pridobivajo tehnično znanje in osvojijo ročne 
spretnosti.
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PoNeDeLjeK, 24. 9. 2012 

oD 16. Do 19. URe

Delavnico bo vodila industrijska 

oblikovalka in rokodelka 

Timea Vida iz Hiše rokodelstev 

PANNart.

Arhitekturna delavnica za 

osnovnošolce.

PoNeDeLjeK, 29. 10. 2012 

oD 10. Do 14. URe

Delavnico bo vodila arhitektka 

Andreja benko.

Arhitekturna delavnica za 

osnovnošolce

ToReK, 30. 10. 2012 

oD 10. Do 14. URe

Delavnico bo vodil arhitekt 

Robert Recek.

Arhitekturna delavnica za 

osnovnošolce

SReDA, 31. 10. 2012 

oD 10. Do 14. URe

Delavnico bo vodila arhitektka 

melita Toth. 

Arhitekturna delavnica za 

osnovnošolce

KERAmIKA KOT ELEmENT INTERIERJA

Tradicija izdelovanja lončenih izdelkov je v zadnjih 
desetletjih zelo usahnila, z delavnicami za dijake 
pa želimo ponovno oživeti stare rokodelske tehnike. 
Keramika ima zelo širok razpon uporabnosti. Iz gline 
izdelujejo tako zunanje kakor tudi notranje arhitekturne 
elemente, uporabne predmete za kuhinjo in kopalnico 
ter različne dekorativne dodatke, ki krasijo naš dom. 
Izdelovali bomo nove izdelke, in sicer v duhu začetka 
prejšnjega stoletja.

od HiŠe preteklosti do HiŠe priHodNosti 

V delavnici bomo pregledali zgodovinski razvoj različnih 
stanovanjskih prostorov v družinskih hišah, in sicer tako 
na primeru bivalnih prostorov starih kmečkih hiš kot tudi 
sodobnih hiš na prekmurskem področju. Pri tem bomo 
naredil zgodovinski trak razvoja določenih prostorov od 
preteklosti do prihodnosti, od hiše preteklosti do hiše 
prihodnosti.

mATERIALI IN NJIHOvE LAsTNOsTI

Naš bivalni prostor, bodisi naravni ali grajeni, je obdan 
z materiali različnih oblik. V prvi vrsti se jih naučimo 
prepoznavati z vidom. Na delavnici se bomo posvetili še 
spoznavanju različnih materialov z drugimi čutili, kot sta 
tip in vonj. Skozi igro se bomo učili, kako se materiali 
obnašajo in kakšne so njihove lastnosti. Kako jih 
občutimo z vsemi čutili in kakšne občutke nam ob tem 
zbujajo. opazovali bomo, kako se materiali prilagajajo na 
okolico in kako delujejo na naše bivalno okolje.

vZORCI v ARHITEKTURI

Vzorci so vsepovsod okoli nas, narava je njihova 
neskončna zakladnica. Potrebno jih je le prepoznati, 
morda prilagoditi in uporabiti v vsakdanjem življenju. 
Arhitektura že od svojih začetkov posnema in privzema 
različne vzorce. Skupaj bomo raziskovali in ugotavljali, 
kakšno vlogo imajo vzorci v naši najožji življenjski 
sredini, kako jih prepoznavamo in kako jih lahko 
uporabljamo.
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beVKoV TRG

PoNeDeLjeK, 1. 10. 2012 

ob 9. URI

Delavnico bo vodila arhitektka 

maša živec.

PeTeK, 16. 11. 2012 ob 17. URI

Delavnico bo vodila  abs. arh. 

Urška bavčar.

PeTeK, 14. 12. 2012 ob 17. URI

Delavnico bo vodila  abs. arh. 

Urška bavčar.

svETOvNI dAN HAbITATA 2012 changing cities, 
building opportunities (spreminjamo mesta, gradimo 
priložnosti)
 
V ponedeljek 1.10., na svetovni dan Habitata, se začenja 
nova sezona delavnic Igriva arhitektura. V petih krajih 
po Sloveniji  bomo  izvajali delavnice na temo Urbana 
prenova. Izdelovali bomo prostorske elemente urbane 
opreme, klopi, počivalnike, luči... ipd. Pogovarjali se bomo 
o problemih in potencialih javnega prostora, opazovali 
kaj vse se v njem dogaja. oblikovane izdelke iz kartona  
bomo postavljali v prostor in se seznanjali z možnostjo 
urbane prenove javnega prostora s pomočjo elementov 
urbane opreme. Izdelke bomo oblikovali s pomočjo 
didaktičnega pripomočka makedo
Pokrovitelj delavnic: podjetje Lajf, sistem makedo.

prostorski kolaž 

Na delavnici bomo ustvarjali prostor in spoznavali, 
kaj je merilo, kaj tloris in kaj naris nekega predmeta 
oziroma kosa pohištva. Ustvarjali bomo narise in tlorise 
omar, stolov in miz ter jih s pomočjo lepilnih trakov v 
merilu risali na tla in na stene prostora. Naš izdelek bo 
dnevna soba ali kuhinja, spalnica ali jedilnica v pravem 
merilu, ki jih bomo nato primerno okrasili oziroma v 
prostor postavili slike, lonce z rožami idr., vse s pomočjo 
kolaža. Trodimenzionalne predmete bomo skušali videti 
dvodimenzionalno.

LEbdEČi predmet – mobile 

Na delavnici bomo izdelovali mobile. mobile je prostorska 
viseča inštalacija. Uporabili bomo material, ki ga lahko 
najdemo v gozdu in doma (veje, drevesni plodovi, karton, 
pločevina … ). Na veje bomo obešali barvane koščke 
lesa, pločevinke preoblikovane v zvezde, veje ovijali v 
volno ... Spoznavali bomo gibanje oblik v prostoru in 
uravnoteženje. opazovali bomo, kako se mobile premika 
in prilagaja zračnemu toku. 
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PeTeK, 18. 1. 2013 ob 17. URI

Delavnico bo vodila  abs. arh. 

Urška bavčar.

PeTeK, 15. 2. 2013 ob 17. URI

Delavnico bo vodila  abs. arh. 

Urška bavčar.

PeTeK, 15. 3. 2013 ob 17. URI

Delavnico bo vodila  abs. arh. 

Urška bavčar.

PeTeK, 19. 4. 2013 ob 17. URI

Delavnico bo vodila  abs. arh. 

Urška bavčar.

IGRA pROsTOROv, vZORCEv IN bARv

Na delavnici se bomo pogovarjali o premičnih 
arhitekturnih elementih (premične stene, zavese, 
zastori ...), s pomočjo katerih lahko ustvarjamo različne 
ambiente. Spoznali bomo vloge teh v stanovanju, 
gledališču ali zunanjem prostoru. Z zastiranjem in 
odstiranjem lahko ustvarimo različno velike prostore. 
Na delavnici se bomo igrali tudi z vzorci, tako da bomo 
potiskali premične arhitekturne elemente. Ustvarili bomo 
zanimivo igro prostora, barv, tekstur in vzorcev.

svETLObA 

Spoznali bomo, kako ustvarimo različne vrste svetlobe. 
Zakaj je dobra razpršena svetloba, zakaj direktna. Zakaj 
je določen tip luči namenjen spalnici, drugi pa delovnemu 
prostoru, delavnici itn. Vse lučke bomo preizkusili v 
temnem prostoru in preverili, kakšen učinek smo ustvarili 
z rezanjem lukenj, barvanjem materiala ipd.

RECIKLIRAJmO

Reciklirali bomo vse neuporabne predmete, ki jih dobimo 
doma in iz njih ustvarjali različne elemente opreme 
(klopi, svetilke, luči ). Spoznavali bomo različne tipe in 
uporabnost različnih elementov opreme. Z izdelovanjem 
posameznih elementov bomo spoznali tudi konstrukcijske 
načine in lastnosti materialov ter učinke posameznih 
tekstur in barv.

pREObLEKA JAvNEGA pROsTORA

Pogovarjali se bomo o trgu, o zunanjem javnem prostoru. 
Kje se človek dobro počuti, kaj vpliva na počutje 
obiskovalca. šli bomo na sprehod po mestu in opazovali 
okolico. Po končanem ogledu bomo postavili kartonasto 
kuliso in jo oblikovali v trg. Uporabili bomo barve za 
poslikavo fasad, ustvarili drevesa iz kartona in postavili 
na trg vse, kar se nam bo zdelo zabavno. Naučili se 
bomo, kako zelo pomembno je, da se človek dobro počuti 
v javnem mestnem prostoru. K temu lahko pripomore 
vsak posameznik, ki doda vanj kako malenkost. 
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LINHARToV TRG IN 

šIVČeVA HIšA 

PoNeDeLjeK, 1. 10. 2012 

ob 9. URI, 

SReDA, 3. 10. 2012 ob 9. URI, 

PeTeK, 5. 10. 2012 ob 9. URI

Delavnico bosta vodila arhitekta 

barbara in Igor šubic ter 

študenti arhitekture.

Delavnice so za vabljene 

razrede osnovne šole Antona 

Tomaža Linhart Radovljica.

PeTeK, 16. 11. 2012 ob 17. URI 

Delavnico bosta vodili študentki 

arhitekture bea Avguštin in Vita 

Ilešič.

Delavnica je namenjena 

otrokom, starim od 6 do 9 let.

PeTeK, 18. 1. 2013 ob 17. URI

Delavnico bo vodil industrijski 

oblikovalec Primož Černe.

Delavnica je namenjena 

otrokom, starim od 9 do 14 let.

svETOvNI dAN HAbITATA 2012 changing cities, 
building opportunities (spreminjamo mesta, gradimo 
priložnosti)

V ponedeljek 1.10., na svetovni dan Habitata, se začenja 
nova sezona delavnic Igriva arhitektura. V petih krajih 
po Sloveniji  bomo  izvajali delavnice na temo Urbana 
prenova. Izdelovali bomo prostorske elemente urbane 
opreme, klopi, počivalnike, luči... ipd. Pogovarjali se bomo 
o problemih in potencialih javnega prostora, opazovali 
kaj vse se v njem dogaja. oblikovane izdelke iz kartona  
bomo postavljali v prostor in se seznanjali z možnostjo 
urbane prenove javnega prostora s pomočjo elementov 
urbane opreme. Izdelke bomo oblikovali s pomočjo 
didaktičnega pripomočka makedo
Pokrovitelj delavnic: podjetje Lajf, sistem makedo.

bivaliŠčE 

Pogovarjali se bomo o človekovem bivališču, o domu 
včasih, od jame do hiške, iskali bomo razlike in 
podobnosti. Pogledali si bomo minimalna 
osnovna bivališča, kot so pastirska koča, kožarica, 
bivak in indijanski šotor. bivališča, ki imajo res le čisto 
osnovne elemente na zelo majhnem prostoru. 
Nato bomo iz palčk in platna izdelali vas malih hišk.

sEsTAvIm IN sEdEm, sEdEvA, sEdImO NA sTOL!

bIoNIKA, spogledovanje z naravnimi strukturami
Narava lahko rešuje tudi zapletene tehnične in 
konstrukcijske probleme. S spoštovanjem do narave kot 
velikega konstruktorja, si bomo ogledali, kako delo opravi 
narava in nato iz danih elementov poizkusili sestaviti 
zadevo tudi sami! Vzamemo dva elementa povezana v 
dvo ali trodimenzionalno strukturo, dodamo še nekaj 
konstrukcije, ščepec fantazije in naredimo maketo 
pripomočka za sedenje, počivanje ali delo.
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PeTeK, 15. 2. 2013 ob 17. URI

Delavnico bosta vodili Tatjana 

Hlacer, specializantka za pomoč 

z umetnostjo in arhitektka 

Tatjana Legat Lokar. 

Delavnica je namenjena 

otrokom, starim od 6 do 9 let. 

PeTeK, 22. 3. 2013 ob 17. URI

Delavnico bosta vodila arhitekta 

Rok benda in Ana movrin.

Delavnica je namenjena 

otrokom, starim od 9 do 14 let.

PeTeK, 19. 4. 2013 ob 17. URI

Delavnico bosta vodila arhitekta 

eva štrukelj in Ignacio López.

Delavnica je namenjena 

otrokom, starim od 6 do 9 let.

SoboTA, 3. 8. 2013 ob 10. URI

Delavnico sta zasnovala 

arhitekta barbara in Igor šubic.

Delavnico bodo vodili študentje 

arhitekture.

Delavnica je namenjena 

otrokom, starim od 6 do 99 let.

GLINA IN pROsTOR

Glina je material neskončnih ustvarjalnih možnosti. že 
nežen dotik prsta v glino naredi prostor. Glina omogoča 
otrokom enkraten prehod iz dveh dimenzij v tretjo 
dimenzijo, in to na njim lasten in izviren način. Gibali 
se bodo v praznem in polnem prostoru, od najbolj 
prvobitnega do sodobno oblikovanega prostora v vseh 
razsežnostih njegove harmonije in celovitosti.

TEmA IN svETLObA

Na delavnici o temi in svetlobi bomo ugotavljali, kako 
igriva je lahko svetloba, kadar prehaja skozi majhne 
odprtine, skrite reže in različne prosojno obarvane 
materiale. Spoznali bomo načine, s katerimi svetloba dela 
prostor skrivnosten in čaroben. V temne škatle bomo z 
rezanjem in luknjanjem spustili svetlobo in jo obarvali z 
barvnimi papirji. Nastale bodo čudežne škatle, v katerih 
bodo poplesavali žarki. Vsak bo lahko izdelal svoj temen 
prostor, v katerega bo lovil svetlobo in tako ustvaril 
svojo čarobno sobo.

HiŠa iZ plaNeta Zemlja

Vsak dan tečemo in skačemo po njej, ne da bi vedeli, da 
nam lahko zgradi hišo – to je mati Zemlja. Ste vedeli, da 
je v Zemlji vse, kar potrebujemo, da si zgradimo hišo? 
Hkrati pa se lahko pri packanju po blatu tudi neizmerno 
zabavamo! In potem, ko se igra konča, ta dar zopet 
vrnemo naši prijateljici Zemlji.

RAdOvLJICA - sTARO mEsTO

Poizkusili bomo ugotoviti, kako je nastala Radovljica, 
njeno obzidje, mestni jarek … Skupaj se bomo
zabavali z izdelavo makete mesta in si staro Radovljico 
ogledali tudi v živo in na slikah iz
različnih zgodovinskih obdobij. 
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Po PReDHoDNem DoGoVoRU

Po PReDHoDNem DoGoVoRU

Po PReDHoDNem DoGoVoRU

Po PReDHoDNem DoGoVoRU

ARHITEKTURA GORsKIH bIvAKOv

Čemu je namenjen gorski bivak? je drugačen od drugih 
hiš? Kaj mora biti v njem? Iz česa je lahko narejen? 
Skupaj se bomo poigrali z ustvarjanjem bivaka v snegu. 
Delavnico je zasnoval arhitekt miha Kajzelj.

NAsELJA v HRIbOvITEm svETU

Kako so se gradila naselja v pokrajini, kjer je le malo 
ravnine? Na kaj je treba misliti, ko se odločamo, kje 
bo naselje? Zgradili bomo naselje na maketi hribovite 
pokrajine. Delavnico sta zasnovala arhitekta barbara in 
Igor šubic.

dOm NEKOČ IN dANEs

Kakšne so razlike med starimi in novimi hišami? Kako 
so ljudje uporabljali svoje domove včasih in kako jih 
uporabljajo danes? Zakaj ohranjamo stare hiše in stare 
dele naselij? Na kaj je treba misliti pri prenavljanju 
starih hiš? Zgradili bomo dom po starem in dom po 
novem – maketo, seveda. Delavnico sta zasnovala 
arhitekta barbara in Igor šubic.

mEsTO, vAs 

Kakšne so razlike med mestom in vasjo? Kakšne so 
stavbe, ceste in prostori med njimi v vasi in v mestu? 
ogledali si bomo nekaj načrtov naselij, se igrali urbaniste 
in zgradili maketi vasi in mesta. Delavnico sta zasnovala 
arhitekta barbara in Igor šubic.
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TRžIšKI mUZej

mUZejSKA 11 

4290 TRžIČ 

TeL: 04/ 59 23 810

SoboTA, 1. 12. 2012 ob 10. URI

Delavnico bo vodila Skupina 

štajn.

SoboTA, 20. 4. 2013 ob 10. URI 

Delavnico bo vodila Skupina 

štajn.

ARHITEKTURNE dELAvNICE

Delavnice bodo potekale vsak mesec od januarja do 
aprila 2013 v Tržiškem muzeju.
Datum in vsebina bosta objavljena na spletih straneh
www.trziski-muzej.si  in www.arhitekturainotroci.si.

LUČI NAd mEsTOm

ogledali si bomo značilne kamniške svetilke in se 
pogovarjali o pomenu razsvetljave za mestne ulice. 
Vsak bo izdelal svoje svetilo, ki bo v decembrskih dneh 
razsvetljevalo mesto. med delavnico bomo spoznavali, 
kako različni materiali in barve prepuščajo svetlobo.

gradimo v viŠave

Na delavnici se bomo pogovarjali o nebotičnikih in si 
ogledali različne svetovno znane nebotičnike.
Izdelali bomo čim višji nebotičnik in se pri tem učili 
osnov konstrukcije. Spoznali bomo, zakaj so nekateri 
nebotičniki lahko tako visoki.
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Č



SReDA 17. 10. 2012 ob 17 URI

Delavnico bosta vodila 

arhitektka Sandra Hrovat in 

filozof Damir Skenderović.

Za otroke od 6 do 9 let.

SReDA 7. 11. 2012 ob 17 URI

Delavnico bosta vodili 

arhitektka dr. Liljana jankovič 

Grobelšek in krajinska 

arhitektka Lucija Simončič.

Za otroke od 9 do 13 let.

SReDA 14. 11. 2012 ob 17 URI

Delavnico bodo vodile krajinski 

arhitektki Suzana Simič in 

Petra ereš ter arhitektka maja 

brusnjak Hrastar.

Za otroke od 5 do 9 let.

 

SReDA 21. 11. 2012 ob 17 URI

Delavnico bosta vodila 

arhitektka Sandra Hrovat in 

filozof Damir Skenderović.

Za otroke od 6 do 9 let.

dANEs bOmO sObO ObRNILI NA GLAvO 

V danem prostoru si bomo natančno ogledali razpored 
pohištva in predmetov v njem, nato pa jih prerazporedili 
in ustvarili popolnoma nove ambiente. Po spominu bomo 
prostor vrnili v prvotno stanje. S pomočjo fotografij bomo 
preverili, kako dobro smo si zapomnili, v kakšen prostor 
smo vstopili.

mOJ pROsTOR JE TUdI TvOJ pROsTOR

Pogovarjali se bomo o značilnostih prostora skozi 
dejavnosti, ki se v njem prepletajo. Učenci bodo 
razporejali različne dejavnosti po različnih prostorih 
(krajinskih, urbanih…). Vsaka skupina bo določila rabe 
prostorov (park, trg, igrišče, trgovski center…), nato 
pa bodo te rabe usklajevali med sabo, da ne bodo 
medsebojno moteče. Delavnica spodbuja proaktivno 
razmišljanje o prostoru in o usklajevanju različnih 
interesov ter argumentiranje odločitev.

mOJE mEsTO 

Pogovarjali se bomo o značilnostih mesta, o stavbah v 
mestu, njihovem pomenu, lokaciji in oblikovanju. opozorili 
bomo na različna območja v mestu (stanovanja, trgovine, 
trgi, promet, parki) ter na prepletanje dejavnosti, ki se 
odvijajo v mestu. Ustvarjali bomo svoje mesto (kolaž, 
maketa, risbe …). Delavnica spodbuja opazovanje mesta 
ter spodbuja domišljijo. 

kako vidim prostor, ki ga Še Ni? 

Arhitekt pri svojem delu uporablja različne tehnike in 
medije, skozi katere predstavi svoje zamisli. Spoznali 
bomo osnovno arhitektovo orodje; tloris. Poslušali bomo 
pravljico, v kateri so dobro opisani prostori. S pomočjo 
spomina in domišljije bomo poustvarili opisane prostore.
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SReDA 9. 1. 2013 ob 17 URI

Delavnico bosta vodili arhitektki 

Natalija Zanoški in Viktorija 

Tekstor.

Za otroke od 7 do 10 let.

SReDA 16. 1. 2013 ob 17 URI

Delavnico bosta vodila 

arhitektka Sandra Hrovat in 

filozof Damir Skenderović.

Za otroke od 6 do 9 let.

SReDA 6. 3. 2012 ob 17 URI

Delavnico bosta vodili arhitektki 

Danijela Kure Kastelc in 

Viktorija Tekstor.

Za otroke od 7 do 10 let.

SReDA 20. 3. 2013 ob 17 URI

Delavnico bo vodila arhitektka 

Petra ostanek.

Za otroke od 6 do 9 let.

ObLIKOvANJE svETLObE IN sENCE

Na delavnici se bomo pogovarjali o izvorih svetlobe in 
njunih značilnostih, ter o pomenu dnevne svetlobe v 
naših prostorih: zakaj svetlobo v prostorih potrebujemo, 
na kakšen način pride svetloba v prostor…? Kakšen 
pomen imajo pri tem velikosti in oblike odprtin, različne 
barve ter senčenje? Kakšna je razlika med direktno in 
indirektno svetlobo? Na koncu bo vsak izdelal svojo 
‘svetlobno škatlo’, ki nam bo služila kot poligon za 
kreativno raziskovanje in oblikovanje svojega prostora 
svetlobe in senc.

mOJA LUČ / svETLObA v pROsTORU

Da prostor lahko zaznamo, opazujemo in se v njem 
znajdemo, je bistvenega pomena njegova osvetlitev. 
Raziskovali bomo, od kje dobimo v prostore svetlobo, 
eksperimentirali z naravno in umetno svetlobo. S 
pomočjo ponovne uporabe predmetov iz vsakdanjega 
življenja bomo izdelovali svetila, ki jih bomo uporabili 
za ustvarjanje različnih barvnih ambientov in raziskovali, 
kako barva svetlobe vpliva na naše počutje.

raZmiŠljam kot arHitekt

Arhitekt načrtuje hiše, bloke, cerkve, bolnice, šole,... 
Delavnica bo predstavila poklic arhitekta in pojem 
arhitekture v povezavi s pojmi: funkcija prostora, 
arhitekturni elementi, estetika, materiali… otroka popelje 
skozi miselni proces arhitekta, ko umešča stavbo v 
širši prostor mesta, ko ga gradi in opremlja. Delavnica 
spodbuja radovednost in željo po raziskovanju arhitekture 
ter zavedanje pomena kakovosti prostora v katerem 
otroci živijo, se učijo in igrajo. 

ObLIKE pROsTORA

Tema te delavnice bo spoznavanje različnih značilnosti 
stavb - oblik, velikosti, barv... skozi opazovanje znanih 
stavb v okolici in po svetu. Po pogovoru se bodo otroci 
lotili ustvarjanja stavbe z najljubšimi oblikami (s 
pomočjo kartona in papirja). Delavnica seznanja otroke z 
liki in telesi.
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SReDA 10. 4. 2013 ob 17 URI

Delavnico bosta vodili 

arhitektka Viktorija Tekstor in 

Sara Gorše, študentka AGRFT.

Za otroke od 6 do 9 let.

GLAVNI TRG IN RoToVž

SReDA 6. 2. 2013 ob 17 URI

Delavnico bo vodil arhitekt dr. 

Iztok Kovačič.

Za otroke od 7 do 10 let.

SReDA 8. 5. 2013 ob 17 URI

Delavnico bosta vodili arhitektki 

Natalija Zanoški in Viktorija 

Tekstor.

Za otroke od 7 do 10 let.

SReDA 15. 5. 2013 ob 17 URI

Delavnico bosta vodili jana 

murgelj, vodja Čajarne - Stari 

most n arhitektka Viktorija 

Tekstor.

Za otroke od 8 do 12 let.

kako trdNa je moja HiŠka?

Znana klasična pravljica o treh prašičkih, njihovi 
vztrajnosti in prepiru o materialu za hiške, bo podlaga za 
pogovor o vlogi složnega dela, predvsem pa o modrosti 
gradnje z materiali, ki zagotovijo varno in prijetno 
bivališče. otroci bodo lahko izdelali hišico iz slame, 
šibja ali opeke. Delavnica uči otroke premišljenega 
načrtovanja, marljivosti in iznajdljivosti.

ARHITEKTURNO OdKRIvANJE dOmAČEGA KRAJA

otroci bodo spoznavali domače okolje, s katerim se 
srečujejo vsak dan, vendar na način, da prepoznajo 
njegove prostorske posebnosti. Spoznali bodo osnovne 
arhitekturne pojme: tloris, fasade,  stavbno pohištvo, 
materiale in barve, vse skozi pogovor ob fotografijah 
in nato še v živo na terenu. V zaključku bodo imeli 
priložnost pobarvati vsak svoj rotovž, na podlagi 
arhitekturnih načel in lastne domišljije.

laHko spremeNim svoje mesto?

Na delavnici se bomo pogovarjali o privatnih, pol-javnih 
in javnih prostorih. Podrobneje si bomo ogledali javne 
prostore: kako in zakaj so nastali, kakšen je njihov 
pomen in s kom vse si ga delimo. S sprehodom skozi 
javni prostor bomo poskusili razumeti, kako javni prostor 
uporabljajo tisti, ki se težje premikajo, imajo okvarjen vid 
ali sluh. Naša naloga bo, da z drobno intervencijo prostor 
izboljšamo ter s tem razvijamo solidarnost do soljudi in 
odgovornost do našega skupnega prostora. Delavnica je 
mišljena kot akcija v prostoru.

ARHITEKTURA KUHANJA

Iskali bomo povezavo med kuhanjem in arhitekturo. 
Skozi pripravo tipičnih slovenskih jedi bomo raziskovali 
teksturo žit, zelenjave, začimb in sadja. jedi, ki jih bomo 
pripravili, vzamejo malo časa za pripravo, bo pa druženje 
izredno prijetno (in dišeče). Z delavnico želimo otrokom 
skozi izkušnjo kuhanja predstaviti kreativni proces – kako 
z uporabo različnih sestavin in njihovih zakonitosti iz le-
teh izvabimo najboljše.
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PeTeK,  5. 10. 2012 ob 17 URI 

(jeSeNSKI meSTNI Sejem)

IN V PeTeK 18.1.2013 ob 9 URI

Delavnico bo vodila Vesna 

Hrovat. 

SoboTA, 25. 4. 2013 

ob 9. IN 11. URI 

PeTeK 19. 4. 2013 ob 9. URI

PeTeK 19. 4 .2013 ob 11. URI 

vžigalice 

Delavnica Vžigalice je nastala po zamisli francoskega 
arhitekta Laurenta Tardieua. S palicami dolgimi 2 m, 
na koncu obarvanimi z rdečo barvo, bomo spoznavali 
različna merila in pomene, kaj je dvodimenzionalno 
dojemanje prostora in kako ta prehaja v tretjo prostorsko 
dimenzijo. Z igranjem mikada v nadnaravni velikosti in 
s sestavljanjem piramid pa si bomo zastavili tudi veliko 
vprašanj o arhitekturi in njenih zakonitostih, na katere 
bomo skupaj iskali odgovore. 

voda v HiŠi

Spoznavali bomo, kako pride voda v hišo, kako iz nje 
odide in kam jo shranimo. Sestavili bomo vodovodni 
sistem in pri tem spoznavali, kaj mora upoštevati in 
narediti arhitekt, da dobimo na koncu vodo tja, kjer jo 
želimo imeti. 

HiŠa mUZej, HiŠa dom, HiŠa Šola, HiŠa 
gledaliŠče, HiŠa bolNiŠNica ...

Spoznali se bomo z različnimi vrstami stanovanjskih 
in nestanovanjskih stavb in se vprašali, kaj se dogaja 
v posameznih vrstah? Kakšne so razlike med tovarno 
in bolnišnico, med stanovanjsko stolpnico in gasilskih 
domom? Poigrali se bomo z izdelavo makete mesta z 
različnimi stavbami.

ZRCALNA sLIKA

Po predlogi priročnika »Arhitekturni detektiv« bomo 
z  zrcalci spoznavali arhitekturo iz popolnoma drugega 
zornega kota. V parih se bomo sprehajali po šoli in po 
okolici šole in se čudili nenavadnim kotom zaznavanja.

KO
sT

AN
JE

vI
CA

 N
A 

KR
KI

 _
 o

Š 
jo

že
ta

 g
or

ju
pa

 



KO
NT

AK
TI

LJUbLJANA 

HIšA ARHITeKTURe, ZboRNICA ZA 

ARHITeKTURo IN PRoSToR SLoVeNIje

Vegova 8, 1000 Ljubljana

www.arhitekturainotroci.si

otroci@zaps.si

mARIbOR
mirjam.luketic@gmail.com

Tel. 040 885 692

CELJE

meTRo SR, ZAVoD ZA PRoSToR 

SAVINjSKe ReGIje

Aškerčeva 14, Celje

info@metro-sr.org, mojca@metro-sr.org

Tel. 03 4900 409

vELENJE
mojca@metro-sr.org

sLOvENsKE KONJICE
mojca@metro-sr.org

žalec
mojca@metro-sr.org

pOdsREdA
mojca@metro-sr.org

meSTNI mUZej LjUbLjANA

Gosposka 15, Ljubljana

www.mestnimuzej.si

Tel. 01/ 24 12 500

PIoNIRSKI Dom - CeNTeR ZA KULTURo mLADIH

Vilharjeva cesta 11, Ljubljana

www.pionirski-dom.si

Tel. 01/ 23 48 200

PLeČNIKoVA HIšA

Karunova 4 in 6, Ljubljana

Tel. 01/ 280 16 00

info@mgml.si

PoKRAjINSKI mUZej

Grajska ulica 2, maribor

mLADINSKI CeNTeR CeLje

mariborska cesta 2, Celje

mUZej NoVejše ZGoDoVINe CeLje

Prešernova 17, Celje

GALeRIjA VeLeNje

Titov trg 5, Velenje

oš ob DRAVINjI SLoVeNSKe KoNjICe

Ulica Dušana jereba 1, Sl. Konjice

meDobČINSKA SPLošNA KNjIžNICA žALeC

Aškerčeva 9A, žalec

jAVNI ZAVoD KoZjANSKI PARK 

Podsreda 45, Podsreda



KO
NT
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TI

mURsKA sObOTA
m.pretnar@gmail.com

Tel. 031 335 360

NOvA GORICA
polona.filipic@guest.arnes.si

RAdOvLJICA
barbara.subic@zaps.si

Tel. 040 270 232

mOJsTRANA
barbara.subic@zaps.si

Tel. 040 270 232

KRANJsKA GORA
barbara.subic@zaps.si

Tel. 040 270 232

tržič
barbara.subic@zaps.si

Tel. 040 270 232

KAmNIK
marusa.debevec@stajn.si

Tel. 051 347 552

KOsTANJEvICA NA KRKI
Vesna Horvat, Tel. 040 657 015

NOvO mEsTO
viktorija.tekstor@novomesto.si

Tel. 07/39 39 286

mIKK mURSKA SoboTA

Trubarjev drevored 4, murska Sobota

HIšA SADežI DRUžbe, 

štefana Kovača 20, murska Sobota

GoRIšKA KNjIžNICA FRANCeTA beVKA

Trg edvarda Kardelja 4, Nova Gorica

mUZejI RADoVLjIšKe obČINe

Linhartov trg 1, Radovljica

SLoVeNSKI PLANINSKI mUZej

Triglavska cesta 49, mojstrana

neli.stular@planinskimuzej.si,

Tel. 08 380 67 32

LIZNjeKoVA DomAČIjA

borovška cesta 63, Kranjska Gora

neli.stular@planinskimuzej.si,

Tel. 08 380 67 32

TRžIšKI mUZej

muzejs ka 11

4290 Tržič

Tel. 04/ 59 23 810

HIšA ARHITeKTURe KAmNIK,

Skupina štajn

šutna 24

www.stajn.si

oToK ZAVoD ZA RAZVoj

zavod.otok@gmail.com

meSTNA obČINA NoVo meSTo, 

URAD ZA PRoSToR

Seidlova cesta 1, Novo mesto

ČAjARNA - STARI moST, 

Glavni trg 17, Novo mesto, 

info@starimost.si

Tel. 07/33 70 160

meSTNI mUZej LjUbLjANA

Gosposka 15, Ljubljana

www.mestnimuzej.si

Tel. 01/ 24 12 500

PIoNIRSKI Dom - CeNTeR ZA KULTURo mLADIH

Vilharjeva cesta 11, Ljubljana

www.pionirski-dom.si

Tel. 01/ 23 48 200

PLeČNIKoVA HIšA

Karunova 4 in 6, Ljubljana

Tel. 01/ 280 16 00

info@mgml.si

PoKRAjINSKI mUZej

Grajska ulica 2, maribor

mLADINSKI CeNTeR CeLje

mariborska cesta 2, Celje

mUZej NoVejše ZGoDoVINe CeLje

Prešernova 17, Celje

GALeRIjA VeLeNje

Titov trg 5, Velenje

oš ob DRAVINjI SLoVeNSKe KoNjICe

Ulica Dušana jereba 1, Sl. Konjice

meDobČINSKA SPLošNA KNjIžNICA žALeC

Aškerčeva 9A, žalec

jAVNI ZAVoD KoZjANSKI PARK 

Podsreda 45, Podsreda



gledam, gledam, glej Še ti!
ZUNANJOsT ARHITEKTURE / pOGLEd Od ZUNAJ

• Kakšna je okolica hiše?

• Ali ima hiša pripadajoči predprostor (trg/park)? Ali je celoten predprostor 
parkirišče? Ali stavba meji na cesto?

• Ali je hiša po velikosti in obliki podobna sosednjim hišam?

• Kakšna je njena višina glede na ostale hiše v okolici?

• opazuj zunanji videz hiše: barve, oblike, oznake, razporeditev oken in vrat?

• Ali hiša izstopa ali se vključuje v okolico?

• Ali lahko na prvi pogled ugotoviš vsebino, namen hiše? Kaj se v njej dogaja?

• Ali lahko do hiše prideš s kolesom ali avtobusom?

• Kakšen in kje je glavni vhod v hišo?

NOTRANJOsT ARHITEKTURE / pOGLEd Od ZNOTRAJ

• Skozi glavna vrata vstopim v hišo. Kakšen je prvi prostor v katerega 
vstopim?

• Lahko ugotovim, kateri prostor bo naslednji? 

• Nariši na papir zemljevid poti, ki te je vodila skozi hišo.
Lahko v prostoru prepoznaš posamezne oblike, ki spominjajo na geometrijske 
like (krog, prvokotnik, kvadrat, trikotnik)?

• Katere barve prevladujejo v prostoru?

• Ali so prostori svetli ali temni, je v njih dovolj svetlobe?

• So prostori urejeni, dovolj prostorni? Kako so opremljeni?

• Kateri materiali so uporabljeni v notranjosti (tla, stene, stop, oprema)?

• Kateri material bi opisali kot hladen in kateri daje v prostoru občutek 
toplote?

• Kaj postane glavna značilnost prostora, če zaprem oči? (ima poseben vonj, 
značilen zvok, kaj otipam) 

gledam, gledam, glej Še ti!gledam, gledam, glej Še ti!gledam, gledam, glej Še ti!gledam, gledam, glej Še ti!
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