
Nesreče na otroških igriščih v Veliki Britaniji 

 

RoSPA  - Royal Society for the Prevention of accidents (Kraljevo društvu za preprečevanje 

nesreč) ocenjuje, da se vsako leto na otroških igriščih v VB zgodi približno 40.000 

poškodb, ki zahtevajo zdravniško oz. bolnišnično oskrbo. 

Statistični podatki o nesrečah kažejo, da se poškodbe 

zaradi nesreč pojavijo iz več razlogov in sicer: 

a)    Postavitev in upravljanje igrišča:  

 slaba zasnova opreme ali neupoštevanje 

standardov 

 slaba zasnova igrišča in postavitev igral 

 oprema-igrala neprimerna za predvideno starostno 

skupino otrok 

 napačna namestitev – montaža 

 slab nadzor (pregledi) 

 slabo vzdrževanje 

 

b) Razlogi na strani uporabnikov 

 

 pomanjkanje nadzora s strani odrasle osebe 

 neustrezna raba (zloraba« igralne opreme 

 neprimerna oblačila 

 neupoštevanje vremenskih razmer 

 

 

Vrste nesreč 

 

Niso vse nesreče povezane z opremo-igrali (morda le 40%), vendar je pomemben podatek 

ta, da 80 % poškodb povzroči padec – udarec ob površino. Med preostalimi nesrečami je 

vsaj 4% nesreč, ki so posledica udarca sedeža nihajne gugalnice.  

 

Po številu nesreč s poškodbami, ki se zgodijo neposredno na igralih, je pogostost po vrsti 

igral naslednja: 

 

 Gugalnice viseče 40 % 

 Plezala  23 % 

 Tobogani  21 % 

 Oporne gugalnice  4 % 

 Gasilski drogovi  1 % 

 Ostalo    6 % 

 

 

To ne pomeni, da so viseče gugalnice bolj nevarne, dejstvo namreč je, da jih je več in so  

bolj priljubljene. 

 

 



Zakonodaja  

 

V Veliki Britaniji (tako kot tudi v Sloveniji) lahko uporabnik upravljalca igrišča toži zaradi 

malomarnega dela, če ta ne poskrbi, da je igrišče varno in so izvedeni vsi ukrepi za 

preprečitev nesreč, ki jih je mogoče predvideti. Npr. to je lahko nesreča, ki se bi zgodila 

zaradi neustrezne varovalne površine, ki je bila predvidena za določeno igralo  

Zakonski akti, ki se v VB uporabljajo v povezavi z varnostjo igrišč so: 

 Occupier's Liability Act (1957) 
 Health and Safety at Work etc. Act (1974) 
 Management of Health and Safety at Work Regulations (1999) 

 

Standardi za igrala 

 

Tako kot v celotni EU so tudi v VB veljavni standardi (BS) EN1176, ki pokrivajo igrala in 

(BS) EN1177, ki obravnava varnostne površine. 

 

Aktivnosti za izboljšanje igrišč (naloga upravljalcev – ponudnikov) 

 

 Pridobiti strokovno zasnovo in svetovanje o načrtovanju igrišča 

 Izbrati igrala in površine, ki ustreza standardom 

 Zagotoviti, da je montaža in vgradnja opravljena v skladu s EN 1176 

 Po dokončanju gradnje opraviti strokovni pregled neodvisnega organa. 

 Zagotoviti redne preglede igrišča: 

    - tedensko (?) 

    • četrtletno 

    • letno     

 Kdor sam opravlja pregled igrišča, naj bo usposobljen na tečaju. Letni pregled mora 

opraviti neodvisni strokovnjak. 

 Imeti učinkovit program vzdrževanja 

Imeti program za izboljšanje in posodobitev igralnih igrišč. 

 

Aktivnosti za izboljšanje varnosti igre (naloga uporabnikov) 

 

 Preverite otroško igrišče in prijavite vse napake, ki jih opazi 

 Vzpodbuditi, zahtevati od upravljalca, da izboljšate igrišče 
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