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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 

4. delavnica, 10.10.2016, ponedeljek / 13.00 
 

gl. predhodno poročilo (poročila) 
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zaključna okrogla miza z otvoritvijo razstave, 24.10.2016, 

ponedeljek / 13.30  

 

vsebina / Zaključno okroglo mizo smo izvedli v zbornici Gimnazije Celje – Center, pred 

katero je bila postavljena razstava dijakov in sicer plakati, ki so jih izdelali, urbana 

oprema iz delavnic ter spremljajoči plakati z opisom in fotografsko predstavitvijo 

projekta. Udeleženci zaključne okrogle mize so bili poleg dijakov, predvsem 

udeležencev delavnic, tudi naslednji: prog. Gregor Deleja, ravnatelj GCC, prof. Darja 

poglajen, vodja umetniške smeri na GCC, Maja Rak, univ.dipl.inž.arh. kot učiteljica 

strokovnih predmetov na GCC, Martina Strniša in Alenka Cizej predstavnici Mestne 

občine Celje, druga strokovna in splošna javnost ter novinarji iz medijev Novi tednik & 

Radio Celje, Večer in Celjan. Uvodoma je prof. Gregor Deleja, ravnatelj GCC pozdravil 

udeležence in predstavil sodelovanje njihove šole v projektu Enajsta šola pod mostom: 

(ne)ograjevanje javnih prostorov, nato je vodja projekta dr. Mojca Furman Oman, zavod 

Metro SR predstavila Mesec prostora 2016 in v kontekst postavila izvedene 

delavnice. Celotno predstavitev samega projekta (potek, način dela, izvedene 

aktivnosti) ter rezultate dela po posameznih skupinah so predstavili udeleženci 

delavnic, dijaki sami. Ob koncu je potekala razprava in sicer, kakšen je bil doprinos 

projekta k osveščanju o potrebnosti ograjevanja javnih površin, poleg tega so se 

podale izjave za prisotne medije. Sledil je zaključek okrogle mize in ogled postavljene 

razstave.        
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spremljajoči plakati razstave z opisom projekta in foto iz zaključne okrogle mize/ 
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    zaključna okrogla miza 

 udeleženci delavnic 
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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; poleg že prej navedenih objav (po tiskovni konferenci) je bil 

projekt podrobneje opisan v tiskanih medijih, dnevniku večer in tedniku Celjan.     

 

 

Celjan, 2.11.2016 


