
 

OTROCI NAČRTUJEJO MESTO 
15. oktober 2019, Center urbane kulture Kino Šiška 

 
Mesto, prijazno otrokom, je prijazno vsem uporabnikom. Čeprav trenutna praksa pri nas še ne 
poudarja pomena otrok kot uporabnikov in sooblikovalcev javnega odprtega prostora, pa otroci v 
mestih postajajo vse bolj aktualna tema, ki se dotika mnogih področij. Urejanje javnega prostora je s 
počutjem otrok tesno povezano in dogodkov ali razprav, ki bi celostno in z vidika različnih strok 
obravnavale problematiko urejanja prostora za prihodnji razvoj otrok, je premalo. Z namenom 
prispevati k ureditvi mest po meri otrok organiziramo že drugo leto zapored dogodek Otroci 
načrtujejo mesto. 
Člani ZPAS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kredite točke / Sklop B (Teorija in referenčna praksa). 

 
1. SKLOP: URBANI SPREHOD 

10.00 – 11.45  URBANI SPREHOD: PROSTORI SODELOVANJA  
(izhodišče sprehoda in povratek v Kino Šiška): 

• Vodnikova domačija – program po meri otrok, Irena Plešivčnik, Zavod Divja 
misel in mladi obiskovalci; 

• Vodnikova cesta – več kot cesta do mesta, Maja Simoneti, Inštitut za politike 
prostora in šolarji; 

• OŠ Valentina Vodnika – šolsko igrišče, Violeta Potočnik, OŠ Valentina Vodnika 
in šolarji. 

 
11.45 – 12.15  Registracija in kava, projekcija kratkih filmov Kamera na vrtiljaku (Kino Šiška) 
 



 
2. SKLOP: POSVET 

12.15 – 12.30 POZDRAVNI NAGOVOR prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana 

12.30 – 13.30 MODROST MNOŽIC: KAKO ZAGOTOVITI VKLJUČENOST IN SODELOVANJE OTROK IN 
MLADIH? Roel Camps, Mesto Antwerpen, BE  
(predavanje bo potekalo v Angleščini)  
Razprava 

13.30 – 14.15 Odmor in prigrizek, projekcija kratkih filmov Metamorfoze igre 

14.15 – 15.45 PANELNA RAZPRAVA z gosti  

Kako bi lahko sodelovanje med otroci in mladimi ter različnimi inštitucijami postalo stalnica ter kako 
omogočiti otrokom, da bodo po svoji meri prispevali k načrtovanim prostorskim ureditvam? 

• dr. Aidan Cerar, urbani sociolog, Inštitut za politike prostora 
• Gaja Trbižan, krajinska arhitektka, Društvo Pazi!park 
• Nataša Jazbinšek Sršen, vodja Oddelka za varstvo okolja MOL 
• mag. Maja Brusnjak Hrastar, pobuda Shajališče Ezl ek v Novem Polju 
• Lovro Planko in Jan Škrjanc, Gimnazija Šiška 
• mag. Darja Silan, profesorica biologije, Gimnazija Jožeta Plečnika 
• Majda Koren, učiteljica in mladinska pisateljica, OŠ Spodnja Šiška 
• prof. dr. Gregor Jurak, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani 

 
16.00  Razprava in zaključki 
 
 

Moderira: Ana Ličina 

 

 

 

 

 

  

  

 


