Preverite otroško
igrišče!
Preden se z otrokom odpravite na otroško
igrišče, se z njim pogovorite o nevarnostih,
na katere tam lahko naletite. Potem pojdita
na igrišče skupaj.
Med potjo na otroško igrišče bodite pozorni
na nevarnosti, kakršne so prometna ulica,
okolica in drugo, ter otroka nanje opozorite.
Pri vhodu preverite, ali je prostor ograjen in
ali je navedeno, kdo je odgovoren za
varnost na otroškem igrišču, predvsem
igral.
Preverite varnost podlage pod in ob igralih
na otroškem igrišču! Umetni material in
lesena podlaga sta ustreznejši od asfalta ali
betona. Bodite pozorni na kamne, drevesne
štore, veje, steklovino in smeti!
Sami preverite igrala,
igrala preden se bo na njih
igral otrok! Izogibajte se zarjavelih, slabo
pritrjenih, poškodovanih ali pokvarjenih
igral.
Pred igro ponovite svoja opozorila in otroku
pokažite morebitne nevarnosti na igrišču.
Ne bodite prestrogi – kljub vsemu je
otroško igrišče namenjeno igri.
Ukrepajte, če opazite nevarnost! Bodite
pozorni na neprevidne otroke in starše ter
jih opozorite na nevarnost.
Upoštevajte, da ni popolnoma varnih igrišč
– vseh poškodb ni mogoče preprečiti.
Vendar se z zavedanjem nevarnosti lahko
izognemo vsaj poškodbam s hudimi
posledicami (zlomi, poškodba glave).

Koga obvestiti, če
otroško igrišče ni varno?
Če opazite igrala, ki so otrokom lahko nevarna (so
nepravilno pritrjena, poškodovana, pokvarjena,
brez ustrezne podlage, imajo zarjavele ali
polomljene ročaje, negladko površino itd.),
obvestite najprej lastnika oziroma skrbnika
igrišča.
igrišča
Tako igralo je treba strokovno popraviti ali
odstraniti.

Na koga se še lahko
obrnete?
Če opazite nevarna/poškodovana igrala,
igrala
ki so na voljo za uporabo:
v vrtcih:
vrtcih
Zdravstveni inšpektorat RS
Parmova 33, Ljubljana
telefon: 01/280 38 02, telefaks: 01/280 38 06
www.zi.gov.si
pri gostinskih objektih, lokalih, trgovinah ...
(ponudba igral ob poslovni dejavnosti):
Tržni inšpektorat RS
Parmova 33, Ljubljana
telefon: 01/280-87-00, telefaks: 01/280-87-40
www.ti.gov.si
na javnih površinah:
površinah
nosilca projekta EU v Sloveniji za varnost igral
Ministrstvo za gospodarstvo
Kotnikova 5, Ljubljana
igrala.mg@gov.si

Varna igra
na otroškem
igrišču

Nekaj besed za
starše ...
Igra je osnovna dejavnost otrok,
povezana s spontanostjo, inovativnostjo,
razvedrilom in zabavo. Starši se lahko spomnimo
odrgnin in modric, ki smo jih dobili ob spuščanju
po toboganu in guganju na gugalnicah. Brez njih
bi bili spomini na troštvo zagotovo bolj pusti in
prikrajšani bi bili za izkušnje, ki smo jih tako
pridobili: naučili smo se biti previdnejši! Modricam
in odrgninam se je težko ogniti. Lahko bi celo
rekli, da so modrice, pridobljene na gugalnici,
»pravica« vsakega otroka. Vendar pa ima vsak
otrok tudi pravico do varnosti na otroškem igrišču!

Kaj je treba storiti
in česa ne na
otroškem igrišču?
Preden se otrok začne igrati, preverite igrišče!
Igrišče mora biti, kjer je predpisano (npr. v vrtcih),
ograjeno. Urejeno igrišče ima ob vhodu na tabli
podatek o lastniku ali skrbniku.
Najpogostejše poškodbe na otroškem igrišču so
padci na (pre)trdo podlago in zadušitev zaradi
zatikanja posameznih kosov otroških oblačil v
igrala (npr. šalov, vrvic in vezalk).

Misliti
na varnost –
igrati se varno

Na otroško igrišče
sodi tudi
varna podlaga

Vsa igrala na otroškem igrišču, kakršna so gugalnice, tobogani,
vrtiljaki …, morajo biti varna!

Ob igralih mora biti varna tudi podlaga.
Če je pravilno nameščena in vzdrževana, zmanjšuje
verjetnost poškodb.
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Ne pozabite, da morajo biti igrala tudi pravilno pritrjena na
ustrezno podlago in med uporabo stabilna! Preverite še njihova
držala, ograjo, letvice, vrvi, drsno površino tobogana ipd.
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Imejte v mislih, da vsa igrala niso primerna za vse starostne
skupine otrok! Posebno bodite pozorni na višja igrala. Npr.
prosto stoječi tobogan je najprimernejši za otroka takrat, kadar
ta s stegnjenimi rokami doseže njegovo najvišjo točko.

3

Zagotovo preverite podlago pod igrali in okoli njih! Na njej
ne sme biti predmetov (npr. kamnov, igrač, vej), na katerih
bi se otrok ob padcu lahko poškodoval. Drevesa, ograja
in klopi prav tako ne smejo biti preblizu.

Primerna podlaga pod igrali je guma, leseni ostružki,
lubje in pesek. Površina in debelina podlage sta
odvisni od višine igrala, s katerega lahko otrok pade.
Če je npr. tobogan visok, mora biti pod njim in okoli
njega širša in debelejša podlaga kakor pri nižjem
toboganu.
Na splošno je bolje, da se izogibate igrišč, ki imajo
podlago iz asfalta ali betona, ker ta
material
ob padcu ne ublaži udarcev. Vendar je
uporaba teh materialov dovoljena, kjer
je najvišja točka padca z igrala manjša
od 60 cm ali npr. na stezah in športnih
igriščih.
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Nikar ne pozabite preveriti odprtine, v katerih se lahko
otrok ujame in morda zaduši. Igrala naj imajo odprtine,
ki so dovolj velike, da otrok lahko zleze skoznje, ali dovolj
majhne, da se ob morebitnem zdrsu ali izgubi ravnotežja v njih
ustavi na višini prsnega koša. Odprtina mora biti dovolj velika,
da gre skozenj otrokova glava, hkrati pa mora omogočati umik
glave nazaj. Na igralu zato ne sme biti odprtin velikosti med
9 cm in 23 cm. Z merilom, ki je natisnjen na letaku spodaj,
lahko izmerite odprtino (prostor, označen z rdečo barvo, določa
velikosti, ki niso dovoljene).

Otroke ves čas igre opominjajte na tveganje in
budno spremljajte njihovo igro!
Na igrala nikoli ne obešajte oblek, torb, povodcev
za živali in drugih vrvic – to lahko povzroči
nesrečo.
Če opazite na igralih okvaro,
okvaro se ne lotite
popravljanja sami, ampak o tem čim prej obvestite
lastnika oziroma skrbnika igrišča, da zagotovi
strokovno popravilo.
popravilo Lahko pa na okvaro opozorite
tudi druge uporabnike, jo vidno označite in
obvestite pristojni organ.

Izdajo tega letaka je finančno podprla
Skupnost v skupni akciji
»Varna igra na otroškem igrišču!«
(pogodba št. 17.020200/07/472840).
Evropska komisija ne odgovarja za način
uporabe informacij z letaka.
Ta letak se lahko delno ali v celoti razmnožuje.
V tem primeru vas prosimo, da o namenu
razmnoževanja obvestite
Ministrstvo za gospodarstvo
Republike Slovenije
na naslov: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
(e-naslov: igrala.mg@gov.si).
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