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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  

2. delavnica, 7.10.2016, petek / 8.45 

3. delavnica, 8.10.2016, sobota / 8.00 
 

gl. predhodno poročilo (poročila) 
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4. delavnica, 10.10.2016, ponedeljek / 13.00 
 

vsebina / izdelani so bili plakati za prezentacijo procesa in rezultatov delavnic na 

predvideni okrogli mizi z razstavo, 24.10.2016.  

 

V tej delavnici nismo uspeli realizirati previdene vsebine v celoti, zato smo jo 

nadaljevali teden dni kasneje, 17.10.2016, ponedeljek, ob 13.00 in sicer z enako vsebino 

– dokončanje plakatov za razstavo.  

 

foto – izdelava plakatov 
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    ustvarjanje plakatov 

    izdelava plakatov 


