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Končno vsebinsko poročilo z delavnic  

Enajsta šola pod mostom:  

(ne)ograjevanje javnih prostorov 
 

Ministrstvo za okolje in prostor v oktobru organizira Mesec prostora 2016 z nosilno 

temo »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!«. Mesec prostora 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 

 

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

delavnicami z naslovom Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, v 

katerih raziskujemo, zakaj se javni prostori čedalje bolj ograjujejo in kako bi lahko 

ograje uporabili na drugačen način – za ustvarjanje vsebine, ki bi spodbujala k 

druženju v javnem prostoru.  

 

Niz izobraževanj z naslovom Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih 

prostorov vključuje štiri delavnice in zaključno okroglo mizo, financira pa ga 

Ministrstvo za okolje in prostor (javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in 

ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2016) v okviru Meseca 

prostora 2016.  

 

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  

http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/
http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/
http://www.metro-sr.org/
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Opis projekta 
 

1. delavnica, 3.10.2016, ponedeljek / 13.00  
 

gl. predhodno poročilo (poročila) 
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2. delavnica, 7.10.2016, petek / 8.45 
 

vsebina / delavnica je potekala v treh delih; najprej smo izvedli spoznavanje 

izbranega javnega prostora (lokacija v centru Celja): uporabljeni so bili različni 

zanimivi  pripomočki za spoznavanje prostora z vsemi čutili, spoznali smo izbrano 

lokacijo v kontekstu urbanističnega tkiva Celja, njen zgodovinski pomen, njen pomen v 

mreži javnih prostorov ipd.; sledila je tiskovna konferenca; na koncu smo se lotili 

izdelave urbane opreme za izbran javni prostor pri Gimnaziji Celje - Center  

 

tiskovna konferenca / na tiskovni konferenci smo bili ograjeni z živo ograjo, v 

družbenem eksperimentu pa smo mimoidoče spraševali, kako se počutijo ob prehajanju 

ograje v javnem prostoru; na predstavitev projekta smo povabili lokalne medije 
 

 

 

    tiskovna konferenca 
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objave / medijske objave so bile prisotne na spletnih straneh Ministrstva za okolje in 

prostor (Mesec prostora 2016), zavoda Metro SR, FB strani zavoda Metro SR in 

Gimnazije Celje - Center; v napovedih dogodkov so bile delavnice najavljene v 

tiskanem programu prireditev Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, 

na spletni strani Mestne občine Celje, na drugih spletnih straneh, ki objavljajo 

dogodke (npr. Mreža za prostor, allevents, Center nevladnih organizacij Slovenije, Eko 

dežela ipd.). Obširnejši povzetek s tiskovne konference sta pripravila TV Celje za 

oddajo Dogodki dneva 11.10.2016 in časopis Celjan v tiskani izdaji 12.10.2016.    

 

TV Celje, 11.10.2016 

Celjan, 12.10.2016 
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foto – družbeni eksperiment z »živo ograjo« / 
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              »živa ograja« 
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foto - spoznavanje prostora /  

 

   spoznavanje prostora z vsemi čutili  
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   spoznavanje prostora z vsemi čutili  
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foto – ustvarjanje urbane opreme /  

    izdelava urbane opreme in drugih izdelkov iz materiala za ograje 
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vtisi iz plakatov / Naključne mimoidoče smo spraševali, kako se počutijo ob prečkanju 

ograje in sicer na javnem prostoru, katerega kvaliteta je prav njegova prosta 

prehodnost in dostopnost. Mimoidoči so se odzivali s pohvalami na koncept projekta, 

do ograj pa so bili večinoma izrazito negativni. Poleg ograjevanja javnih prostorov je 

izjemno število mimoidočih v »živi ograji« videlo asociacijo na ograjevanje državnih 

meja v času begunske krize, kar je bil med drugim tudi podton naše delavnice. Svoje 

vtise so mimoidoči zapisali na table ob »živi ograji«. 

 

 

 

 

 

      

 

 

    posamezni vtisi mimoidočih ob postavitvi »žive ograje« 


