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OTROCI NAČRTUJEJO MESTO

Ka j m e s t u pr i n a ša vkl j učevanje otrok v načrtovanje
Mesto, prijazno otrokom, je prijazno vsem
uporabnikom. Čeprav trenutna praksa pri nas še ne
poudarja pomena otrok kot sooblikovalcev javnega
odprtega prostora, pa otroci v mestih postajajo vse
bolj aktualna tema, ki se dotika mnogih področij. Ko
govorimo o načrtovanju prostora po meri otrok, je
zato nujno vključevanje otrok, kot kompetentnih
sogovornikov odraslim, saj otroci zmorejo artikulirati
svoje potrebe in želje, sodelovati z drugimi ter
soustvarjati skupni prostor. »Ceste bi zaprla, namesto
njih pa uredila gozdne poti,« je dejala drugošolka in
pojasnila, da so avtomobili hrupni, včasih nevarni,
saj pogosto ne ustavijo na prehodih za pešce, njihovi
izpušni plini pa imajo slab vonj.
»Zakaj participacija?« se je spraševal osrednji gost
posveta, Roel Camps, ki v mestni upravi Antwerpna
skrbi za vključevanje in sodelovanje prebivalcev.
Camps je razvil in preizkusil več kot 120 participativnih
projektov, v katerih je sodelovalo več kot 20.000
mladih. Prepričan je, da je za boljše vključevanje mladih
v načrtovanje mest ključna kombinacija digitalne
participacije in dela na terenu. »Prebivalce, tudi
otroke, je treba vključevati v procese načrtovanja, ker
lahko le na ta način spoznamo njihove želje, njihove
izkušnje pa pomenijo dodatno vrednost prihodnjemu
razvoju,« je poudaril Roel Camps.
Posvet je otvoril prof. Janez Koželj, podžupan Mestne
občine Ljubljana, v okviru dogodka pa je potekala
razprava s številnimi slovenskimi strokovnjaki in

akterji iz prakse: urbanim sociologom, dr. Aidanom
Cerarjem z Inštituta za politike prostora, prof. dr.
Gregorjem Jurakom s Fakultete za šport, vodjo
Oddelka za varstvo okolja MOL Natašo Jazbinšek
Sršen, mladinsko pisateljico Majdo Koren ter krajinsko
arhitektko Urško Kranjc, članico Društva Pazi!park. V
pogovoru so s predstavitvijo dobrih praks vključevanja
otrok in mladih sodelovali še mag. Darja Silan z
Gimnazije Jožeta Plečnika, ki je predstavila šolski
strešni vrt, mag. Maja Brusnjak Hrastar, pobudnica
ureditve skupnostnega shajališča v Novem Polju ter
Lovro Planko in Jan Škrjanc, dijaka Gimnazije Šiška, ki
sta skupaj s sošolci pomagala urediti »šolsko plažo«,
kot pravijo dijaki novemu prostoru za oddih. Gostje so
poudarili pomembnost participacije, ki lahko prinaša
številne pozitivne posledice za vse, vendar pa ne more
biti prepuščena posameznim naključnim primerom,
temveč bi morala biti sistemsko podprta.
Na urbanem sprehodu pred posvetom so organizatorji
obiskovalce popeljali skozi različne prostore ob
Vodnikovi cesti od Vodnikove domačije do OŠ Valentina
Vodnika. Otroci so na sprehodu spregovorili o ovirah
na vsakodnevni poti v šolo, moti jih predvsem hrup
in težavno prečkanje ceste kljub prehodom za pešce.
Ob šolskem igrišču pa so se spomnili, kako so pred
leti skupaj s člani Društva Pazi!park ozelenili igrišče.
»Kopali smo luknje in sadili drevesa in grmovje,« se
spomnijo učenci: »Bilo je kar težko, ker je bilo veliko
kamnov. Sedaj zelo čuvamo posajena drevesa, želeli
pa bi si jih na igrišču še več.«

ROEL CAMPS,
Mestna občina Antwerp

Roel Camps je zaposlen pri Mestni občini Antwerp v Belgiji kot strokovnjak na področju participacije
in vključevanja mladostnikov. Med leti 2011 in 2013 je deloval kot glavni razvijalec novih politik
participacije in pri ustanavljanju svetovalnih svetov za meščane vseh devetih mestnih okrožij. V osmih
letih je koordiniral, implementiral in analiziral več kot 120 parcipativnih projektov, s katerimi je dosegel
več kot 20.000 mladostnikov in mladostnic. Svoje delo vidi kot družbeni prispevek, saj omogoča otrokom
in mladim brez volilne pravice, da podajo mnenje o mestu, v katerem živijo. Svoje delo opisuje kot ravno
pravo razmerje med strateškim in terenskim delom.
Pred študijem je Roel kot performer nastopal v ognjenih predstavah na uličnih festivalih, tako lastnih kot
s cirkuškim kolektivom Ell Circo D’ell Fuego. Ključen element njegovih ognjenih predstav je bilo natančno
časovno usklajevanje in načrtovanje. Še danes pri opravljanju svojega dela visoko uvršča to veščino. Študiral je
bibliotekarsko in dokumentaristično informatiko ter se nadalje specializiral za digitalno participacijo.

MODROST MNOŽIC:

Ka k o za g ot a vl j a t i vkl j u če nost
i n s o de lo v a n j e o t r ok i n mladih?
Kako lahko lokalna uprava res sliši mlade? Ključna
je kombinacija digitalne participacije in lokacijsko
naravnanega dela.
Leta 2011 je Antwerpen pridobil naziv Evropsko
mesto otrok in mladine. Nikoli prej niso bili mladi
tako prisotni in vključeni v politike mesta. Slogan
„za mlade in od njih “ je sprožil spremembo v
politiki mesta, sodelovanje in mnenje mladih pa je
postalo prioriteta. Uprava je za to delo angažirala
strokovnjaka, da je raziskal možnosti, kako mladim
dati besedo v mestni politiki. V sodelovanju z več
organizacijami in mladimi je bilo razvito digitalno
orodje „OOR“ (uho). Spletne raziskave z nizko
ravnjo participacije naj bi bile do tedaj ključne za
vključevanje mladih, a kmalu je bilo ugotovljeno
ravno nasprotno. Spletne ankete kot orodje ne
zagotavljajo glasovanja mladih. Orodje samo po
sebi ne deluje, potrebno ga je podpreti z delom na
specifičnih lokacijah.

Za vsak projekt sodelovanja z javnostmi je bil oblikovan
prilagojen načrt. Cilj je bil z vsakim projektom doseči
najmanj sto mladih. Najprej so bile opredeljene
različne ciljne skupine v širšem območju projekta –
šole, mladinski klubi, drugi javni programi. Na podlagi
tega pregleda so bile natančno izbrane lokacije za
komuniciranje s spletnim orodjem, ki naj bi bilo čim
bolj učinkovito in osredotočeno na večje skupine.
Ankete so bile oblikovane kot spletni obrazec, ki
ga je mogoče izpolniti na tabličnem računalniku.
Vprašalnik ni bil obsežen. Rezultati ankete so
sestavljali poročilo o sodelovanju, v katerega so
bili vključeni vsi glasovi. Nekatera mnenja so bila
zaradi boljše preglednosti združena. Vsi anketiranci
in oblikovalci politike so prejeli kopijo poročila,
dostopno pa je bilo tudi na spletu.
Med letoma 2012 in 2018 je bilo tako v 120 projektih
moč slišati glas 20.000 otrok in mladostnikov
Antwerpna.

WISDOM OF THE CROWDS

H o w d o y ou en su r e t h e inclusion and
p ar t ic i p a t i o n o f c h i l d r e n and young people?
Roel works as an expert on participation and inclusion of youngsters for the City of Antwerp,
Belgium. Between 2011 and 2013 he was the main developer of a new policy for participation, advice
councils for citizens of the city and her 9 districts. Over 8 years he has coordinated, implanted, processed
and analysed more than 120 participation projects and reached more than 20.000 youngsters. He sees his
work as a social contribution because he ensures that children and young people who do not have the right
to vote, can and may give their opinion about the city they live in. He describes his function as a great
balance between working at strategic level and fieldwork.
Before his studies, Roel was a fire artist and a performance artist. He played with his own shows at street
theater festivals and was one of the members of the circus collective Ell Circo D`ell Fuego.
Detail in timing and planning were crucial parts in his fire shows. To this day, he has given this characteristic
a high priority as an indispensable part of his job. He studied Library and documentary information science
and used this to further specialize in digital participation.
How can a local government give youngsters a voice?
The key is the combination of digital participation
and location-oriented work.
In 2011 Antwerp was European City of Children and
youngsters. Never before young people were so
present and involved in Antwerp. The slogan was
‘for and by youngsters’. It triggered a change in
Antwerp youth policy and participation and advice
of youngsters was high on the agenda. The youth
service hired an expert to research different
possibilities to give young people a voice in city policy.
A digital tool ‘OOR’ (EAR) was developed in cocreation with youngsters and several organisations.
An online survey was believed to be key in involving
youngsters in a low-threshold way. But soon we
learned that nothing was less true.
An online survey didn’t guarantee giving young
people a voice. The tool ‘on its own’ didn’t work, it
needed to be supported by location-oriented work.

For each public participation project we design a
tailored plan. We aim to reach at least a hundred
young people with each project. First we locate the
various target groups within a broad range of the
project. We map out all schools, youth clubs,
public buildings and public locations. Based on this
overview we carefully pick the locations where
we offer the online tool. We aim for efficiency and
target larger groups. The survey is an online form
which can be completed on a tablet. We ensure that
the questionnaire isn’t to extensive, so it doesn’t
take up too much time to reply.
The results are imported into a participation report.
In this report all voices are included, because
every voice counts. Some opinions are however
clustered to give an overview. All respondents and
policy makers receive a copy and the report can be
consulted online.
Between 2012 and 2018 the voice of 20.000 children
and youngsters in Antwerp were heard in 120
projects.

DR. AIDAN CERAR,
urbani sociolog, IPoP

Aidan Cerar je sociolog, ki se je izobraževal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in Univerzi Leuphana
Lüneburg v Nemčiji. Na IPoP se ukvarja s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi praksami ter trajnostno
mobilnostjo. Sodeluje tudi v raziskavah ter predava na univerzah v Sloveniji in tujini. Pred tem se je na Regionalni
razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije ukvarjal s projekti, povezanimi s trajnostno mobilnostjo, sodelovanjem
javnosti in spodbujanjem razvoja kreativnega sektorja. Je eden izmed soustanoviteljev Knjižnice REČI, socialne
inovacije, ki deluje v Ljubljani, soavtor Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana in član društva za
prostorska vprašanja Maja Farol.

URŠKA KRANJC,
krajinska arhitektka, Pazi!park

Urška Kranjc je krajinska arhitektka, od 2004 zaposlena na LUZ, d.d., v skupini za krajinsko arhitekturo
in soustanoviteljica Društva PAzi!park. Deluje na področjih: projektiranje, načrtovanje odprtega prostora,
urbanistično načrtovanje in grafično oblikovanje. Pri delu se pogosto srečuje z urejanjem javnega odprtega
prostora, pri čemer kaže posebno zanimanje za interes uporabnikov. Projekte pogosto nadgrajuje z raziskovanjem
možnosti za sodelovanje javnosti v urejanju prostora. Pogosto sodeluje pri organizaciji dogodkov in podpiranju
iniciativ, povezanih z različnimi krajinami in njihovimi uporabniki.

N A T A Š A J A Z BINŠEK SERŠEN,
Oddelek za varstvo okolja, MOL

Nataša Jazbinšek Seršen je zaposlena na Mestni občini Ljubljana na Oddelku za varstvo okolja in je po poklicu
univ. dipl. inž. kemijskega inženirstva. Od leta 2013 dalje je vodja oddelka. V letu 2016, ko je Ljubljana nosila
prestižni naziv Zelena prestolnica Evrope, je bila izvršna vodja projekta in pri tem pridobila bogate izkušnje s
področja trajnostnih okoljskih rešitev tako v slovenskem kot tudi mednarodnem okolju. Delovno področje, s
katerim se ukvarja, zajema spremljanje stanja zraka, voda, tal, obremenjenosti okolja s hrupom, ohranjenosti
naravnega okolja in biodiverzitete, izvajanje ukrepov na področju izboljšanja stanja okolja, prilagajanja in
blaženja podnebnih sprememb, povečanja lokalne samooskrbe, razvoj podeželja in ekološkega kmetovanja,
vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij, odstranjevanja in ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi
vrstami, izvajanje aktivnosti prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo. Pri delu se vseskozi povezujejo z
različnimi deležniki, posebno pozornost namenjajo sodelovanju z nevladnimi organizacijami.

MLADI V LJUBLJANI SOUSTVARJAJO MESTO
Ljubljana je mesto, kjer se čuti utrip otrok in mladih.
V mestu je približno 93.000 otrok in mladih do 29
let, kar je več kot 33 % vseh prebivalcev. Če temu
prištejemo še mlade, ki začasno bivajo, se izobražujejo
ali delajo v mestu, je njihovo število še mnogo večje.
Podpiramo pogumne, ustvarjalne in prodorne mlade,
ki mestu dajejo mladostno energijo in sveže ideje, ter
obenem skrbimo za mlade z manj priložnostmi. Zato
spodbujamo sodelovanje z mladimi, jih vključujemo
v vsakodnevne aktivnosti mesta in jim prisluhnemo.
Sprejeli smo Strategijo MOL za mlade za obdobje
2016 – 2025 z zgovornim podnaslovom »Ljubljana –
mesto mladih za mlade«, v kateri izpostavljamo, da
so mladi pomemben gradnik ustvarjalnega, strpnega
in prijaznega mesta. Za koordinacijo aktivnosti na
področju dela z mladimi deluje Urad za mladino
v okviru Oddelka za kulturo, v letu 2016 pa je bil
ustanovljen tudi Svet za mlade, kot posvetovalno
telo župana. Že od leta 2009 deluje javni zavod Mladi
zmaji, ki omogoča, do so mladi nepogrešljiv glas in
soustvarjalec življenja lokalnih skupnosti. Mladi
zmaji koordinirajo tudi mrežo mladinskih centrov po
četrtnih skupnostih, pred kratkim pa so po principu
krožnega gospodarstva izvedli projekt preobrazbe

mestnega busa v mobilni mladinski center.
Nekaj primerov sodelovanja mladih na področju
soustvarjanja mesta v praksi:
Mestni inkubator, ki deluje v okviru Mladih zmajev;
Projekt Livada – skupnostni urbani prostor (urbani učni
laboratorij), ki omogoča načrtovanje in razvoj urbane
zelene infrastrukture mesta;
Projekt Teren – mladi ustvarjajo ideje in uresničujejo
projekte na področju krožnega gospodarstva;
Projekt Zunaj – ni omejen zgolj na mlade, ampak mikro
lokalne skupnosti, ki ob pomoči MOL soustvarjajo
kakovostne lokalne soseske;
Dijaški park Bežigrad – dijaki so izdelali načrt
ureditve parkovne površine ob gimnaziji, MOL izvedel
načrtovano ureditev.
Mlade smo v letošnjem letu povabili tudi k soustvarjanju
naših področnih strategij, ki bodo pripravljene za
naslednje programsko obdobje in bodo usmerjeno v
še bolj trajnostno in krožno Ljubljano. Na delavnicah,
v pogovorih in preko spletne ankete smo oblikovali
štiri prednostna tematska področja. Mobilnost,
izobraževanjem prehrana in nakupovanje.

M A G . DA RJA SI LAN,
profesorica biologije,
Gimnazija Jožeta Plečnika

Je diplomirana biologinja z znanstvenim magisterijem iz ekologije rastlin. Po začetnem delu na Oddelku za
biologijo BTF Ljubljana se je zaposlila kot profesorica biologije na srednji šoli. Od leta 1997 poučuje biologijo
in izbirni predmet študij okolja na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana. Je uspešna večletna mentorica dijakom
raziskovalcem in šolska koordinatorica mednarodnih projektov programa Comenius in Erasmus+. Sodeluje v
slovenski ekipi združenja učiteljev naravoslovnih predmetov - Znanost na odru (Science on Stage Europe) in
je koordinatorica za srednje šole pri programu Ekošola.
Pomembni sta ji dve osnovni drži učitelja: korektno, poglobljeno in
osebnostno vzgajanje mladega človeka z lastnim zgledom.

odprto posredovanje znanja ter

MALI URBANI ŠOLS KI VRT
Spomladi 2015 so dijaki Gimnazije Jožeta Plečnika
Ljubljana z mentoricami in zunanjimi strokovnjaki
na manjši terasi nad Ravnikarjevim prizidkom ob
Plečnikovi stavbi vzpostavili šolski zelenjavno
okrasni vrt, ki je postal vzorčni primer za izkoriščenje
podobnih površin.
Ideja za postavitev vrta se je porodila na konferenci
koordinatorjev programa Ekošola, kjer je bil
predstavljen slovenski inovativni material, ki kot
dodatek k vrtnemu substratu močno poveča njegovo
zadrževalno kapaciteto za vodo. Šolska terasa s
površino 50m2 leži namreč na izrazito sončni legi, ki
zaradi velikega pregrevanja v poletnih mesecih za
rastline predstavlja velik fiziološki stres. S pravilno
pripravo substrata in ustrezno zasaditvijo pa se ta
ovira lahko premaga. Zaradi zahtevnih poletnih
vremenskih razmer, smo uredili avtomatski namakalni
sistem kot rezultat raziskovalne naloge treh dijakov.
Pri oblikovanju načrta, sami postavitvi in vzdrževanju
so ključno strokovno pomoč izkazali krajinski arhitekti
iz društva Pazi Park!, Semenarne Ljubljana d.o.o in
Knauf Insulation d.o.o.

Načrtovanje in vzdrževanje zelenjavno – okrasnega
vrta, se zgleduje po temeljih permakulture, kjer
uporabljen substrat in nabor rastlin upošteva
delujoče povezave v naravnem ekosistemu in je
osnovan na ekoloških principih. Vse faze postavitve
vrta, vzdrževanje ter raziskovanje je namenjeno
pedagoškemu procesu za vzgojo dijakov za trajnostni
razvoj. Preko vrta se mladostnike ozavešča o okoljski
problematiki, samooskrbi, spodbuja k skupnostnemu
delu, razvoju komunikacijskih sposobnosti ter z
učenjem odgovornosti do sebe, sočloveka in narave.
Dijaki so vrt vzeli za svojega, pravijo mu »naš vrt«.
Radi sodelujejo pri ustvarjanju in urejanju – večina
namreč prvič dela z zemljo in rastlinami. Projekt
šolskega vrtnarjenja, opazovanja narave, ki se razvija
in spreminja na dlani, ter učenja v zeleni učilnici na
prostem se je dobro vključil v različne pedagoške
dejavnosti. Mali urbani šolski vrt je bil spodbuda
za naknadno ureditev velike zgornje terase, ki je
postala prostor druženja, učilnic na prostem in
šolskih kulturnih dogodkov. Obe ozelenitvi sta
prinesli pozitivno vznemirjenje na šoli in postali
njeno »zeleno« srce.

MA J A BRU S NJAK H RASTAR,
predstavnica pobude Shajališče Ezl ek
v Novem Polju

Po stroki sem urbanistka, zato v prostoru vidim pomanjkljivosti in priložnosti ter iščem prostorske rešitve
zanje. Ker sem arhitektka, se znam prilagoditi bodočim uporabnikom, narediti načrt in stvari uresničiti v
praksi. Kot mama jasno vem, kakšne so otrokom prijazne ureditve, in ker mi ni vseeno za prihodnost, se
trudim otroke motivirati k razmišljanju in sodelovanju. Imam še precej idej, zato se bom tudi v prihodnje
zavzemala čim višjo kvaliteto bivanja in podpirala dobre projekte.

SHAJALIŠČE EZL EK V NOVEM POLJU
V okviru projekta Zunaj smo uredili del gozdička
preko katerega potega ena od glavnih poti v šolo.
Gozdiček je bil zaraščen, prostor je služil le kot
peš in kolesarska povezava ter stranišče za hišne
ljubljenčke. Za otroke in sprehajalce smo postavili
klopi in dodali nekaj začasnih sedišč, naredili smo
podije z družabnimi igrami, postavili grede za hojo
ter po vzoru knjižnice pod krošnjami uredili škatli
s knjigami. Kasneje smo naredili še manjši gozdni
kolesarski poligon (angl. pumptrack).

Prostor je namenjen okoliškim prebivalcem, ureditve
uporablja širši krog obiskovalcev (otroci, mladostniki,
starši in starejše osebe). Z akcijo smo osmislili prostor,
vanj dodali nove vsebine in tako pritegnili mimoidoče,
da se na tem območju več in pogosteje zadržujejo.
Okoliški prebivalci ureditve zelo pozdravljajo, zato je
smiselno v prihodnosti razmišljati o stalnejših ureditvah
v prostoru.

LOVRO PLANKO IN JAN ŠKRJANC,
Gimnazija Šiška, 4. Letnik

Projekt bosta predstavila dijaka 4. letnika Gimnazije Šiška, Lovro Planko in Jan Škrjanc. Oba sta športnika,
trenirata biathlon in triatlon. Kot športnika vesta kako pomembno je, da se po napornih treningih dobro
spočiješ in regeneriraš, prav tako pa je kvaliteten počitek potreben tudi po napornem urniku v šoli.

PLAŽA ZA ŠIŠKARJE
V naši okolici šole imamo kar nekaj zelenih prostorov, a niso nikoli zares zaživeli. Odločili smo se, da jih
uredimo v kotičke za sproščanje po napornem dnevu v učilnicah. Prvi teden novega šolskega leta smo dijaki
in učitelji izvedli delavno akcijo. Očistili in osvežili smo stara betonska korita, v katere smo posadili začimbe
in jagode ter posadili drevesa. Postavili smo ležalnike, obesili viseče mreže in šivali sedežne blazine iz pene
in odpadne cerade.

M A J DA KOREN,
učiteljica - svetnica, pisateljica

Zaključila študij razrednega pouka z diplomo iz mladinske književnosti. Obiskala je več šol v Italiji, Avstriji,
Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem. Predvsem so jo zanimale šole s programom, ki ga je zasnovala dr. Maria
Montessori. Prejela je precej nagrad in priznanj. Za knjigo Eva in kozel je leta 2007 prejela nacionalno
nagrado na področju mladinske književnosti večernica. Je avtorica in soavtorica učbenikov in gradiv za prvo
triletje OŠ, največ za slovenski jezik. Precej let je pisala je scenarije za mladinski oddaji Radovedni Taček in
Iz popotne torbe. Pri Društvu slovenskih pisateljev soustvarja - razvija projekt Slovenska pisateljska pot.
V maju je obiskala učence v Estoniji, Latviji in na Poljskem s slikanico Skuhaj mi pravljico. Poletje je preživela
v Londonu, kjer je zbirala material za novo knjigo: Priročnik: Kako ravnaš z udomačenim zmajem.

TRI (reči, ki so me zaznamovale)
Tri reči, ki so me zaznamovale:
- dr. Maria Montessori,
- otroške slikanice,
- otroci, s katerimi sem se srečevala.
Po poklicu je bila zdravnica, a je bistveno vplivala
na spremenjen pogled na otroka in hkrati z njim tudi
na okolje, v katerem naj otrok biva in se čimbolj
naravno uči in razvija svoje sposobnosti. Prva se je
domislila, da morajo biti stoli in klopi pa tudi stranišča
in umivalniki prilagojeni otrokovi velikosti. Otroške
slikanice, ki pripovedujejo o tem, kako pomemben

je prostor, v katerem živimo. Okolje vpliva na naše
razpoloženje. Tudi otroci ga lahko spreminjajo. Nekaj
teh slikanic si bomo ogledali in jih pokomentirali.
Odrasli preko knjig vzbudimo pri otroku zanimanje za
vse lepo, kar nas obdaja. Kako jih naučimo opazovati:
v naravnem okolju in v knjigah.
Otroci, s katerimi sem se srečevala in kaj sem se od njih
naučila. Kadarkoli se nam je primerilo kaj zanimivega
ali zabavnega, sem si to zapisala v beležko. Iz teh
zapisov so nastale drobne zgodbe. Preko osemdeset
jih je in eno izmed njih vam bom prebrala.

p ro f. dr. G REGOR JURAK,
Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

Gregor Jurak je redni profesor na Univerzi v Ljubljani. Poleg akademske izobrazbe, ki jo je pridobil na Fakulteti
za šport, je magistriral tudi na Ekonomski fakulteti. Je prvi avtor aktualnega nacionalnega programa športa,
nacionalne analize šolskega športnega prostora in soavtor več športnih projektov v slovenskem športu ter
več sto znanstvenih in strokovnih del. Raziskovalno in strokovno se ukvarja z večpodročnim preučevanjem
gibalne dejavnosti, pri čemer sodeluje tudi z raziskovalci in strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja.
V okviru enega od predmetov skupaj s kolegi iz oddelka za Krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete in
Fakultete za arhitekturo izvaja delavnice, na katerih študenti teh fakultet v sodelovanju pripravljajo možne
prostorske rešitve. Ima tudi praktične izkušnje s področja menedžmenta športnih objektov. Na strateški ravni
tega menedžmenta je deset let deloval kot direktor Fundacije za šport, še vedno pa je član strokovnega sveta
vlade RS za šport. Na operativni ravni je bil projektni menedžer za posodobitev športnih dvoran Fakultete za
šport, pri čemer je vzpostavil tudi več oblik sodelovanja s priznanim slovenskim opremljevalcem, podjetjem
Elan Inventa. Vrednote prostora je izkusil tudi skozi oči športnika, saj je bil v mladosti vrhunski športnik.

UPOŠTEVANJE GIBALNIH POTREB OTROKA
PRI ZASNOVI OTROŠKEGA IGRIŠČA
V zadnjem desetletju se je življenjski slog otrok in
mladostnikov drastično spremenil. Ena od zelo
opaznih sprememb je zmanjšanje obsega njihove
telesne dejavnosti. Posledice nezdravih življenjskih
slogov se kažejo v prekomerni telesni masi, manjši
neodvisnosti in zmanjšanju telesne zmogljivosti
otrok. Slovenija ima vzpostavljen najboljši sistem
spremljanja telesnega in gibalnega razvoja šolajočih
se otrok na svetu (Športnovzgojni karton), zato so nam
ti trendi dobro poznani. Iz vidika zasnove otroškega
igrišča je zelo pomemben podatek, da je v zadnjih
25-ih letih pri fantih upadla vzdržljivost v moči rok in
ramenskega obroča v povprečju kar za 20%.

Pretirane zaščitniške prakse staršev in parcialni
interesi skupin deležnikov (npr. zahteva za sekanje
vej na otroškem igrišču zaradi nevarnosti padcev pri
plezanju) pogosto otežujejo ali zamegljujejo celostno
obravnavanje prostora iz vidika gibalnih potreb otrok.
Pri tej obravnavi so športni pedagogi, kot strokovno
najbolj kompetenten kader za opredeljevanje gibalnih
potreb otroka, prevečkrat izločeni iz snovanja rešitev
na otroških igriščih. Zato bomo v prispevku poudarili
pomen njihovega sodelovanja in posledično umestitev
rešitev, ki bodo ob ustreznem zagotavljanju varnosti
otroka spodbujale otroke k izvajanju gibalnih struktur
za zboljšanje njegove gibalne učinkovitosti.

Dogodek je organiziralo Društvo Pazi!park v sodelovanju s Centrom urbane kulture Kino Šiška in s
sofinanciranjem Službe za razvojne projekte in investicije, Mestne občine Ljubljana ter Ministrstva
za okolje in prostor Republike Slovenije ter s pomočjo Cona plus, Lappset, Ziegler studio, Flora sport.

