
PREDSTAVITEV DOGODKA

Otroci v mestih postajajo vse bolj aktualna tema, ki 
se dotika mnogih področij. V gosto naseljenih in s 
prometom preobremenjenih mestih otroci izgubljajo 
priložnosti za varno, nenadzorovano bivanje na prostem, 
zato so pogosto prikrajšani za igro in druženje, njihovo 
osnovno in bistveno aktivnost.

Kot pravi župan Bogote, so otroci indikatorska vrsta za 
prijetna mesta. Potrebujejo namreč več kot le dobro 
urejena igrišča, zato se v otrokom prijaznih mestih dobro 
počutijo ljudje vseh generacij. Skozi planiran razvoj je 
mogoče poskrbeti za dobro dostopna, kakovostna otroš-
ka igrišča in javni prostor, varne poti, ločene od promet-
nih cest ter za senco in priložnosti za stik z naravo, zato 
mesta vse pogosteje potrebe otrok celovito vključujejo 
v razvoj skozi različne strategije. Po vzoru Unicefove-
ga koncepta za urejanje otrokom prijaznih mest pa v 
različnih merah ponujajo tudi aktivno vlogo otrok pri 
oblikovanju okolja, v katerem živijo.

PROGRAM (možne so spremembe):

10.00 – 11.45 urbani sprehod (atrij Ilirskih blokov, Kolo 
park, OŠ Riharda Jakopiča)

11.45 – 12.15  Prihod v Kino šiška, prijave, odmor - kava

12.15 – 12.25 Pozdravni govori (MOL, P!P) 
12.25 – 12.30 Projekcija filma Metamorfoze igre 

12.30 – 13.15 Predavanje Tima Gilla: Ljubljana, 
prijazna otrokom: o viziji, sestavljanju 
mozaika in o navdihujočih tujih primerih 

13.15 – 13.30 Vprašanja

13.30 – 14.00  Odmor - prigrizek
14.00 - 14.15  Projekcija filmov Kamera na vrtiljaku

14.15 - 15.45 Razprava z gosti (Katere prvine javne 
ga prostora potrebujejo otroci in mladi in 
kako omogočiti otrokom, da bodo več  
časa preživeli na prostem?)

PROGRAM:

10.00 – 11.45  INFO TOČKA TIVOLI - urbani sprehod po Spodnji Šiški

11.45 – 12.15  KINO ŠIŠKA - Kava in registracija, 
   projekcija kratkih filmov Metamorfoze igre 

12.15 – 12.25  Pozdravni govori

12.30 – 13.30  predavanje TIM GILL-a: Mesto, prijazno otrokom: o viziji, 
   sestavljanju mozaika in o navdihujočih tujih primerih 

13.30 – 14.15  Kosilo, projekcija kratkih filmov 

14.15 – 16.00 Panelna razprava z gosti: Katere prvine javnega prostora potrebujejo  
   otroci in mladi in kako omogočiti otrokom, da bodo več časa preživeli  
   na prostem?


