
 

Vabilo na seminar 

Varnost igrišč in igral 
 
Pomočnike in pomočnice ravnateljev, hišnike osnovnih šol in vrtcev ter vse, ki se ukvarjate 
z varnostjo otroških igrišč in igral, vabimo na 

seminar Varnost igrišč in igral, 
ki bo 9. marca 2020 

v prostorih hotela Radisson Blu Plaza, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana. 
 

Program 
 

Ponedeljek, 9. 3. 2020 
8.30 – 9.00 Registracija udeležencev - Ravnateljski servis 
    

9.00 – 10.15 Varnost igrišč, predpisi, pregledi, poškodbe, odgovornosti - 
Andreja Bednjički, Isera, d. o. o. 

  

- Uvodna predstavitev organizatorja in predavateljice, 
- Zakonski okvir za varno igrišče ter trendi v EU in delo v CEN tehničnem odboru za 

varna otroška igrišča, 
- Poškodbe na igrišču ter kako ravnati v primeru nezgode, 
- Odgovornosti lastnika oz. upravitelja igrišča, 
- Pregledi ustreznosti in vzdrževanja igrišča 

    

10.15 – 10.30 Odmor s prigrizkom 
    

10.30 – 11.30 Standardi EN 1176 za varnost igral - Andreja Bednjički, Isera, d. o. o. 

 

- Splošne varnostne zahteve in preskusne metode, varnostna podlaga in testiranje 
ustreznosti 

- Viseče gugalnice 
- Tobogani 
- Vrvne proge (vzpenjače) 
- Vrtiljaki 
- Gugalna oprema 

  

11.30 – 12.00 Odmor 
  

12.00 – 13.00 Vgradnja, vzdrževanje in upravljanje igral - Andreja Bednjički, Isera, d. o. o. 

 

- Navodila za vgradnjo, pregledovanje, vzdrževanje in upravljanje, 
- Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za zaključene igralne 

enote, 
- Prostorske mreže 

  

13.00 Zaključek seminarja 
 
Seminar organizirata: 

Združenje ravnateljic in ravnateljev 
osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije 

in 
Ravnateljski servis, d. o. o. 

Ravnateljski servis 
pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. o. o. 
Otoki 13 
4228 Železniki 



Prijava 
Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/. Po 
uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. Prosimo, da pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste prejeli 
informacije, ki so povezane s seminarjem. 

Naročilnice ne potrebujemo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih evidenc, jo naslovite 
na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Dvorana lahko sprejme 100 udeležencev. V primeru prevelikega števila prijav bomo 
upoštevali tiste, ki bodo prispele prej. Prijava je možna do srede, 4. marca 2020, do 15. ure. 

Odjava 
Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info@ravnateljski-servis.com, najkasneje 3 dni pred seminarjem. V takem 
primeru prijavnine ne bomo računali. Če bomo pisno odjavo prejeli po tem roku, a pred dnem začetka seminarja, vam bomo 
zaračunali 60% prijavnine. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. 

Plačilo 
Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 80 EUR za pogodbenike 
Ravnateljskega servisa in 100 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno so vključeni prigrizki in pijača med odmorom ter 
gradivo, ki ga boste prejeli. 

Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda plačate 20% nižjo prijavnino. 

Ostale informacije 

Parkiranje je možno: 
- brezplačno na območju BTC, 
- plačljivo pri samem hotelu Radisson Blu Plaza. 

Seminar organizira Ravnateljski servis. 

Vljudno vabljeni! 

Vodstvo Ravnateljskega servisa 
Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

Število udeležencev seminarja je omejeno na 100. 
Seminar bomo izvedli, če bo najmanj 30 prijavljenih. 

 


