
LIKOVNA UNMETNOST 6 

PROSTORSKO OBLIKOVANJE ali 

ARHITEKTURA 

 
Obstali smo v obdobju, ki nas je priklenilo v naše domove, v naše prostore, v nenehni poziv: OSTANI 

DOMA.  

Veseli smo, da imamo domove.  

Nekdo jih je ustvaril, nekdo je za to naredil ideje, načrte…in nekdo jih je na koncu sezidal. 

Sodelovalo je več ljudi. 

Ti pa boš podobno nalogo opravil sam, vendar v manjšem merilu in za drugi namen. Zato boš tokrat 

ti ARHITEKT ali načrtovalec prostora, prav tako pa izvajalec, oblikovalec prostora. 

Za svoje delo potrebuješ: 

- Najprej idejo… 

- Škatle, ki so lahko večjih formatov (dobiš jih tudi v trgovini, če jih ne najdeš doma…) 

- Lepilo, selotejp… 

- Škarje 

- Različne barve, barvice, flomastre, barvne papirje…odvisno od tvoje zamisli… 

  

Ker ti že imaš dom in moraš ostati doma, naj to pravilo drži tudi za tvoje hišne ljubljenčke…naj 

ostanejo doma… 

Zato jim boš ustvaril svoj dom ali arhitekturni prostor, ki lahko izgleda takole: 

◦ ZAPRT PROSTOR (vse stene in streha) 

◦ ODPRT PROSTOR (brez sten in strehe) 

◦ POLZAPRT PROSTOR (skoraj vse stene in streha 

◦ POLODPRT PROSTOR (skoraj vse stene brez strehe 

◦ Lahko je sestavljen iz enega ali enovitega prostora 

◦ Lahko pa je iz večjega števila prostorov – razčlenjen 

Hiške lahko spominjajo na stanovanjske hiše – za ljudi, ali pa so povsem domišljijske. 

 Lahko jim dodaš notranjo opremo… 

Tudi fasado- zunanji del lahko popestriš z barvami, napisi, kaj dorišeš…ali barvnimi papirji. Lahko 

izrežeš okna, dodaš zavese, lučke…da bo čim bolj pestro… 



Edino pravilo kot vedno – naj bo zanimivo in privlačno za tvojega hišnega ljubljenčka, da bo čim 

več pri tebi doma… 

Tisti, ki ga nima, lahko naredi poljubno hišo… 

Na hiši mora biti obvezno napis: 

-  IME TVOJEGA LUBLJENČKA (lahko jih je več…) ter  

- OSTANI DOMA. S tem boš prispeval k skupnemu dobremu namenu… Lahko ga tudi zalepiš, 

če ga hočeš kasneje odstraniti.  

Preden hišo fotografiraš, pa zraven še dodaj ime in priimek za boljšo evidenco. 

Fotografije pošlji na naslov: mira.petek@guest.arnes.si 

 ali pa naloži v spletno učilnico. 

Da ti bo lažje, ti prilagam nekaj primerov…ti pa bodi najboljši arhitekt in izvajalec. 

Pri delu ti lahko pomagajo tvoji hišni ljubljenčki, ki ti bodo pomagali pri idejah in tisti član družine, 

ki mu najbolj zaupaš… 

Veliko domišljije pri tvojem delu… 
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