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TRGI, ULICE IN STAVBE OKOLI NAS 
Spoznavanje tujih primerov arhitekture 

 

Mentorica: Meta Kutin, univ. dipl. ing. arh., zaključuje podiplomski študij na Fakulteti za arhitekturo. 
Deluje kot samostojna arhitektka, posebej jo zanima področje kakovosti bivalnega okolja in 
stanovanjska problematika. Dobitnica mednarodne študentske nagrade Piranesi. Na UTŽO 
Ljubljana vodila mednarodni projekt Z menoj po mojem mestu. 
 

Kdaj in kje: PONEDELJEK, 16:00 do 17:30  

Izobraževanje na daljavo, Zoom 

Prvo srečanje: ponedeljek, 8. november 2021 
 

 
OKVIRNA VSEBINA 
 
Arhitekture naših mest in stavb ne moremo razumeti brez vpogleda v širši kontekst, zato bo letošnji program 
posvečen spoznavanju tujih primerov arhitekture in urbanizma ter primerjavi domače arhitekture in 
posameznih izbranih primerov arhitekture po svetu.  
 
Spoznavali bomo znamenite svetovne arhitekte in se učili razumeti sporočilo njihovih del. 
 
Preučevali bomo tudi: 
- stolpnice pri nas in po svetu, 
- vrtce in šole pri nas in po svetu, 
- kako brati sporočilo arhitekture. 
 
Spraševali se bomo, kakšne so naše izkušnje z najrazličnejšimi prostori: kam se radi vračamo in zakaj? 
 
Program bomo popestrili s spoznavanjem aktualnih novosti in sprememb na področju arhitekture v našem 
mestu in širše. 
 
CILJI 
 
Spoznavati področje arhitekture in urbanizma: konkretne prostorske rešitve in ozadja projektov.  
Razvijati znanja, ki pomagajo razumeti vpliv arhitekture in življenja v mestu na naša življenja. 
Razvijati sposobnost opazovanja in videnja arhitekturnih zakonitosti grajenega prostora in se o tem znati 
argumentirano pogovarjati. 
Slediti aktualnim temam na področju arhitekture. 
 
METODE  
 
Predavanje s slikovnim prikazom, diskusija.  
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