
IGRALA ZA DOMAČO RABO (po ROSPA) 

 

Uvod 

V nadaljevanju je nekaj splošnih napotkov za 

nakup igral, ki jih bomo postavili na domačem 

vrtu. Ko izbiramo tako igralo moramo paziti in 

preveriti:  

 

Splošne lastnosti 

  Ali obstaja oznaka CE, ki označuje igrače, ob 

tem pa na nek način zagotavlja določeno stopnjo 

kakovosti? 

 Ali so priložena popolna navodila za namestitev, vzdrževanje in uporabo? 

 Ali obstaja oznaka o priporočeni starosti ali uporabi in trajnosti? 

 Ali barva ustreza zahtevam o zdravstveni neoporečnosti? 

 Ali so vsi konci cevi zaprti? 

 Ali ni štrlečih vijakov ali delov? 

 Če ni določeno drugače, so predmeti varno zavarovani? 

 Ali so oprijemi za roke manjši kot 40 mm? 

 Ali so informacije na ustreznih površinah? 

 

Gugalnice 

 Ali sedeži absorbirajo udarce? 

 Ali so vse vrvi zaščitene pred obrabo na pritrdilnih točkah? 

 Na sredi vrvi ne smejo imeti prečke 

 Ali je oddaljenost sedeže od tal vsaj 200 mm? 

 Ali so vse pritrdilni kavlji fiksno zaprti ali jih je mogoče zapreti? 

 

Tobogani 

 Ali so lestve in stopnice za dostop varno pritrjene na tobogan? 

 Ali so stranski robovi visoki vsaj 64 mm? 

 Ali so na vrhu tobogana nameščena varovala in ograje za preprečitev padca? 

 Ali je spodnji del tobogana manj kot 30 cm od tal? 

 

Vrtiljaki 

 Ali na spodnji strani vrteče ploščadi ni štrlečih delov? 

 Ali se vrti brez hrupa in gladko? 

 Ali imajo otroci držala za oprijem z rokami? 

 

Plezala 

 Ali so ročni oprijemi premera manjšega od 40 mm? 

 Ali so gibljivi deli (npr. vrvi) pritrjeni na vrhu in na dnu, da zmanjšajo guganje? 

 Je plezalo nižje od 2m? 

 

Gugala 

 Ali so ročni oprijemi premera manjšega od 40 mm? 

 Ali obstajajo štrleče palice (ročaji morajo biti v obliki zanke)? 

 Ali so na igralu opore za noge? 



 

 

 

Kombinirana igrala 

 Ali obstaja dovolj prostora med nihajočimi enotami, da bi se izognili trkom otrok drug ob 

drugega? 

 Ali so v enem gugalnem polju manj kot tri gugalne naprave? 

 Ali se morajo otroci, za dostop do drugih delov igrala, premikati mimo gugalnice? 
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vir: 

https://www.rospa.com/play-safety/advice/home-play-equipment/ 
 


