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TEHNIČNO POROČILO SIST TP CEN 17207:2018 

(predstavitev dokumenta) 
 
 
Naslov : Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence   
               preglednikov otroških igrišč;   
               Playground and recreational areas – Framework for the competence of playground  
               inspectors 
 

 

Ta dokument predstavlja smernice za izobraževanje, preverjanje in ocenjevanje 

usposobljenosti  preglednikov javnih otroških igrišč. Za vsako posamezno opravilo, ki ga 

bo moral opraviti preglednik, te smernice opisujejo specifična znanje in izkušnje, ki jih 

potrebuje preglednik, hkrati pa določajo potrebno raven osnovnega znanja.  

 

Standard EN 1176-1 in 7 podrobneje določa različne vrste ali ravni pregledov,  

ki so zahtevani za zagotavljanje okolja, ki je primeren za otroško igro. Različne vrste 

pregledov, naštete v nadaljevanju, zahtevajo različne ravni znanja in izkušenj za:  

 rutinski vizualni pregled 

 operativni pregled 

 letni glavni pregled 

 pregled po namestitvi 

 

Poleg teh pregledov, opredeljenih v standardu, obstajajo še drugi pregledi, ki so uporabni 

za zagotavljanje varnega igralnega okolja: 

 pregled po nesreči na igrišču 

 posvetovanje pred montažo 

 nadzor nad gradnjo-montažo 

Te smernice vključujejo splošno razlago, kaj so ti pregledi in kako naj bi se izvajali. Te 

smernice niso namenjena certifikacijskim organom.  

Zaradi raznolikosti elementov, ki so lahko prisotni na igriščih, je mogoče te smernice 

uporabiti za naslednjo opremo:  

 Oprema za otroška igrišča, (EN 1176, 1.–11)  

 Infrastruktura za rolkanje, (EN 14974)  

 Prosto dostopna večnamenska športna oprema, (EN 15312) 

 Oprema za vadbo na prostem, (EN 16630) 

 Plezalne stene (EN 12572-2) 

 Prenosni in fiksni goli (EN 16579) 

 Površine za »parkour« (EN 16899) 

 Pustolovska igrišča  

 

Te smernice niso namenjene naslednjim področjem:  

 Igrače (EN 71) 

 Vrvni plezalni parki (EN 15567) 

 Napihljiva igrala (EN 14960) ----» 
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Poleg igralne ali športne opreme, navedene v teh smernicah, je potrebno oceniti tudi 

druge elemente, ki so prisotni v igralnem okolju ali v njegovi bližini, odvisno od njihove 

povezanosti z igralnim okoljem, če imajo uporabniki dostop do teh objektov za 

neformalno igro, npr. vrata, ograje, rastline, naravna igrala, skale, plezalne površine, 

urbana oprema,  itd.  

Ker ti elementi niso zajeti v standard za igralno opremo, bo zanje treba izvesti oceno 

tveganja, pri čemer poznavanje pomena in namena standarda predstavlja pomemben 

del te ocene tveganja.  

Naloga preglednika je oceniti splošno stopnjo varnosti igralnega okolja in razpoložljive 

opreme na osnovi stopnje varnosti opreme ob njeni postavitvi. Obliko pregleda in 

poročila, ki predstavlja rezultat pregleda, bosta opredelila izvajalec pregleda in naročnik 

(lastnik/upravljavec). Za lastnika/upravljavca je priporočljivo, da izdela podrobno 

specifikacijo, tako da je tveganje glede morebitnih nejasnosti glede vsebine naloge čim 

manjše.« 
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