
IZOBRAŽEVANJE ZAPS Načrtovanje prostorov za igro
četrtek, 17. 11. 2022, 900  1400 ZAPS, Vegova 8, Ljubljana; Igrišče v Tivoliju – pri bajerju)

900  
945

dr. Maja Simoneti, univ. dipl. 
inž,. kraj. arh., IpoP
Strateški pristop k urejanju 
prostorov za igro v mestih 

Danes je v urbanističnem načrtovanju otroška igra v glavnem obravnavana skozi perspektivo odraslih in koncept
otroškega igrišča, govori se o dostopnosti, varnosti in kvadraturi igrišč. Kaj pa bi se zgodilo, če bi se postavili v 
vlogo otrok in bi nas pri urbanističnem načrtovanju in projektiranju vodilo dejstvo, da je igra način življenja otrok 
in ni vezana na izključni prostor in čas? Predavanje bo odprlo pogled na stanje v načrtovanju in urejanju igrišč v 
odnosu na nova spoznanja in načrtovalska izhodišča ter tako skušalo zbuditi zanimanje stroke za to, da bile 
potrebe otrok in njihovih skrbnikov v urejanju prostora od strateške do izvedbene ravni čim bolj konstruktivno 
upoštevane pri načrtovanju razvoja v prostoru in da bi posledično javni prostor in režimi rabe le tega omogočali 
bolj zdrav telesni, duševni in družbeni razvoj vseh otrok. 

945  
1030

Urška Kranjc, LUZ, d.d., 
društvo Pazi!park:
Celovita zasnova igrišča

Če želimo načrtovati celovito, moramo projektanti pri snovanju otroških igrišč z ureditvijo ponuditi priložnosti za 
igro čim bolj raznolikim uporabnikom, ki se razlikujejo glede na starost, drznost, spretnost in sposobnost. Z 
ureditvijo poskušamo ponuditi raznolike priložnosti za dejavnosti in interakcije, ki se odvijajo na igriščih. 
Upoštevamo tudi prostorski kontekst (širši prostor, programe, materialnost, naravne značilnosti). K načrtovanju 
na različne načine lahko vključimo otroke, pa tudi odrasle, na primer starše, osebje izobraževalnih ustanov in 
vzdrževalce ter različne druge strokovnjake, na primer arboriste, strokovnjake za varnost. Predavanje se bo 
osredotočilo na raznolikost vidikov, ki jih je smiselno upoštevati pri snovanju celovite zasnove prostorov za igro. 

1030  
1040

Krajši odmor

1040  
1125

Slavko Rudolf, MODUS 
svetovanje Slavko Rudolf T. 
Rudolf s.p.:
Varnost na igriščih 

V prispevku o varnosti na otroških igriščih bo predstavljena pripadajoča zakonodaja, seznanili se bomo z 
bistvenimi zahtevami standardov s področja zunanjih igral, kot tudi z osnovnimi principi načrtovanja varnih igrišč.
Analizirane bodo tudi zahteve vezane na otroke s posebnimi potrebami oz. navedbe tehničnega poročila SIST 
TP CEN 172072018 . Na seminarju bo poudarjena tudi razdelitev nalog in odgovornosti za postavitev in uporabo
varnega igrišča.
Poseben poudarek bo dan na reševanje praktičnih primerov oziroma dilem s katerimi se srečujejo tako 
načrtovalci, kot tudi pregledniki in upravitelji igrišč.
Predavatelj bo praktične primere in ustrezne rešitve lahko predstavil tudi ob terenskem ogledu igrišča, po 
potrebi pa predstavil tudi primere iz sodne prakse.

1125  
1210

Gaja Trbižan, društvo Pazi!
park:
Vključujoče (inkluzivno) 
načrtovanje igrišč 

Predavanje bo predstavilo ključne dejavnike načrtovanja otroških igrišč z vidika otrok s posebnimi potrebami, s 
poudarkom na otrocih z gibalnimi oviranostmi. Predstavljena bodo priporočila za vključujoče načrtovanje igrišč, 
ki so nastala v sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije ter izobraževalnimi zavodi: CIRIUS Kamnik, Center 
Janeza Levca Ljubljana in OŠ Slavka Gruma Zagorje, v okviru projekta Združeni v parku, podprtega s sredstvi 
Programa ACF v Sloveniji 20142021. Projekt spodbuja uporabo javnih odprtih površin med gibalno oviranimi 
otroci in njihovimi družinami tudi preko identifikacije prostorskih in drugih konkretnih ovir, ki družine otrok s 
posebnimi potrebami odvračajo od obiska že obstoječih vključujoče urejenih površin ter odprtega javnega 
prostora na splošno. Predstavljena bodo priporočila, namenjena občinskim upravam in drugim organizacijam, ki 
pristopajo k načrtovanju otroških igrišč ter seveda tudi načrtovalcem samim. 



1210  
1300

Odmor za kosilo in sprehod 
od ZAPS-a do Tivolija

1300  
1400

Ponazoritve v praksi z 
delavnico »Postavi se v 
mojo kožo«

Strukturiran sprehod s ponazoritvijo poudarkov s predavanj na primeru otroškega igrišča v Tivoliju ter delavnica 
»Postavi se v mojo kožo«, kjer bo moč preizkusiti dostopnost igrišča za gibalno ovirane na za ta namen 
izposojenih invalidskih vozičkih. Delavnica bo izvedena v okviru projekta Združeni v parku, podprtega s sredstvi 
Programa ACF v Sloveniji 20142021


