
Stran 1 od 2 

 
ZAKLJUČNI PREGLED IGRIŠČA 

 
 
Skrb za varnost otrok na otroških igriščih, kot tudi uporabnikov športnorekreacijskih 
objektov (ŠRO), se prične že pri zasnovi in načrtovanju tovrstnih objektov. Igrišča so 
namenski objekti, ki pripomorejo k razvoju in socializaciji otrok, podobno vlogo pa imajo 
tudi ŠRO, ki vsem prebivalcem omogočajo ohranjanje fizičnega in psihičnega zdravja. 
Poleg izpolnjevanja osnovne funkcije, omogočanja igre ali športne aktivnosti, mora 
igrišče izpolnjevati predvsem zahtevo, da je varno. Kakšne zahteve pa mora izpolnjevati 
varno igrišče je navedeno v standardih. Evropski standardi (EN) za igrala so identični za 
vse članice EU, vsaka država pa jim doda še svojo nacionalno oznako, Slovenija oznaki 
EN doda še SIST.  
Seznam veljavnih standardov za igrala je prikazan na: http://www.modus-
svetovanje.si/42/standardi-za-igrala, mogoče pa jih je videti ali kupiti na Slovenskem 
inštitutu za standardizacijo v Ljubljani https://www.sist.si/.  
 
Vsi udeleženci procesa izgradnje ali rekonstrukcije igrišča ali ŠRO, so dolžni spoštovati 
zahteve Zakona o splošni varnosti proizvodov, in posledično tudi omenjenih standardov.  
Je pa vsako nekoliko večje igrišče ali ŠRO tudi gradbeni objekt za katerega veljajo 
določila Gradbenega zakona https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-
01-2914/gradbeni-zakon-gz 
Ta zakon narekuje, da je za gradbeni objekt potrebno pridobiti uporabno dovoljenje, še 
prej pa izvesti tudi tehnični pregled (68. in 69 člen), v katerega je lahko vključen tudi 
strokovnjak za varnost igrišč in ŠRO. Več >>> IGRIŠČE – GRADBENI OBJEKT. 
 
Pregledi igrišč so nujna in nepogrešljiva aktivnost vsakega lastnika ali upravljalca igrišč. 
O tem govori standard SIST EN 1176-7:2020; Oprema in podloge otroških igrišč - 7. del: 

Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanje;  Playground equipment and surfacing - 

Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation.  
 
Prejšnja verzija standarda, je narekovala,da je potrebno na igriščih sistematično izvajati: 

a) Dnevne preglede 
b) Periodične preglede (na 3 ali 4 mesece) 
c) Letne preglede 

 
Praksa je pokazala, da je potrebno opraviti preglede tudi ob drugih situacijah, zato novi 
standard iz leta 2020 navaja, da se lahko opravljajo naslednji pregledi: 
 

a) Pregled po dokončanju igrišča – ZAKLJUČNI PREGLED 
b) Dnevni – rutinski vizualni pregled 
c) Periodični pregled 
d) Letni glavni pregled 

 
Standard za vsakega od teh pregledov narekuje okvirni obseg del, posebej pa poudarja, 

da mora preglede igrišč izvajati strokovno usposobljeno osebje. Kakšna je potrebna 

usposobljenost preglednika, kakšen je njegov obseg dela in kašne kompetence ima pa je 

podrobneje pojasnjeno v dokumentu – tehničnem poročilu SIST TR CEN 17207:2018 

Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence pregledovalcev otroških 

igrišč. http://www.modus-svetovanje.si/58/usposobljenost-preglednikov-igrisc-in-sro 

 

http://www.modus-svetovanje.si/42/standardi-za-igrala
http://www.modus-svetovanje.si/42/standardi-za-igrala
https://www.sist.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3707
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914/gradbeni-zakon-gz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914/gradbeni-zakon-gz
http://www.modus-svetovanje.si/69/igrisce-gradbeni-objekt
http://www.modus-svetovanje.si/58/usposobljenost-preglednikov-igrisc-in-sro


Stran 2 od 2 

Iz navedenega dokumenta je razvidno, da mora imeti preglednik igrišč in ŠRO široko 

znanje iz področij poznavanja standardov, analize tveganja, tehničnih področij, razvoja 

otrok, zakonodaje, itd. več >>> http://www.modus-

svetovanje.si/img/upload/attachments/08092019195335_PREGLEDNIKI-uspos-kompet-

A-sep-19.docx.pdf 

 
Tehnično poročilo SIST TR CEN 17207:2018 pomembno vlogo strokovnjaka za igrala ali 
ŠRO predvideva že pri snovanju in načrtovanju igrišča v smislu »konzultacije in nadzor v 
teku projektiranja ter gradnje-montaže« 
 
 
Iz navedenega je mogoče zaključiti, da ima zaključni pregled igrišč oz. ŠRO zakonsko 
podlago, tako v Zakonu o splošni varnosti proizvodov, kot tudi v Gradbenem zakonu 
(GZ), ki narekuje sodelovanje strokovnjaka za varnost igral in objektov za šport 
(preglednika) pri izvajanju tehničnega pregleda objekta. 
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