


 
 

 

 

PROGRAM POSVETA  
 

9.30 – 10.00 

REGISTRACIJA  

 

10.00 – 10.20 

UVODNA NAGOVORA 

 

mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti 

  

mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo 

 

10.20 – 11.00 

UVODNI PREDAVANJI 

 

Regína Jensdóttir (Svet Evrope): Video predstavitev orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok   

* v angleškem jeziku 

 

dr. Urban Boljka (IRSSV): Predstavitev ugotovitev orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok v 

Sloveniji 

  

11.00 – 12.15 

OKROGLA MIZA: Kako misliti in uresničevati participacijo otrok v Sloveniji?   

 

Participacija otrok kot široka in kompleksna tema, ki naslavlja konceptualna vprašanja otrok in otroštva 

ter se navezuje na dileme demokratičnosti družbe, predstavlja izziv za pripravljenost in sposobnost 

držav, kako jo uresničevati v praksi na vseh ravneh življenja otrok, za vse skupine otrok. Na okrogli mizi 

bodo strokovnjaki/-nje predstavili/-e svoj pogled na osrednje probleme participacije otrok in vlogo 

države na tem področju danes in v prihodnosti. 

 

Okroglo mizo vodi: dr. Tamara Narat (IRSSV) 

 

Razpravljalci/-ke: izr. prof. dr. Sonja Rutar (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem), dr. Tadeja 

Kodele (Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani), doc. dr. Mateja Marovič (Pedagoška fakulteta, 

Univerza na Primorskem), doc. dr. Nada Turnšek (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), dr. Maja 

Simoneti (Inštitut za politike prostora) 

 

12:15 – 12:30  

Odmor za kavo in rogljiček 

  



 
 

 

12.30 – 13.45 

OKROGLA MIZA: O dobrih praksah spodbujanja participacije otrok  

 
Diskurz o participaciji otrok običajno poteka v dveh sklopih. Prvi se nanaša na vprašanje, kako naj 
država in lokalna skupnost omogočata otrokom uresničevanje pravice do participacije. Drug 
pomemben sklop predstavljajo stališča otrok do participacije in njihove vključenosti v družbo. Na 
okrogli mizi želimo spregovoriti o tretjem vidiku participacije, ki je tudi ključen za uresničevanje 
otrokove pravice do participacije. S strokovnjaki in strokovnjakinjami bomo spregovorili o izkušnjah in 
izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in podpori otrokom na področju participacije. 
 

Okroglo mizo vodi: mag. Ružica Boškić (MDDSZ) 

 

Razpravljalci/-ke: doc. dr. Jasna Murgel (Okrožno sodišče v Mariboru), Anton Baloh (Direktorat za 

predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, MIZŠ), Adriana Aralica (PIC), Petra Zega (ZPMS), Alja Skele 

(UNICEF Slovenija), mag. Vitomir Simunišek (Cona Fužine, CSD Ljubljana). 

 

 

13.45 – 14:00 

ZAKLJUČEK 

  

Špela Isop (MDDSZ), v. d. generalne direktorice Direktorata za družino (MDDSZ) 

 

 

14:00 – 14:30 

Izmenjava zaključnih misli ob prigrizku in kavi 

 

 


