
 

 

CERTIFIKAT O SKLADNOSTI IGRALA 
 
 
Certifikat o skladnosti je listina, ki dokazuje, da je igralo izdelano v skladu s standardi za zunanja 
igrala. Bistvena zahteva vseh standardov je, da je igralo varno. Ni dovolj, da je igralo za otroke 
zanimivo, da nudi raznolike možnosti uporabe ter da je lično in dopadljivo na pogled.  Prav vsi 
elementi igrala, sestavni deli, dodatki in pripomočki, morajo biti izdelani in pripravljeni tako, da niso 
škodljivi zdravju otrok in da  ne povzročajo nezgod. Če pa do nesreče vseeno pride, morajo biti 
igrala izdelana tako, da so posledice čim manjše. Ravno tako, kot sama izdelava igrala, je 
pomembna montaža in postavitev igrala. Proizvajalec igrala mora poskrbeti, da so vsi postopki 
temeljito opisani v navodilih za montažo, uporabo in vzdrževanje. Tudi umestitev igrala v prostor 
igrišča in predvsem ureditev neposredne okolice, morata biti skladni z zahtevami standardov. 
 
Varnost igral je v Sloveniji v osnovi opredeljena z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP), 
ki določa (3.člen), da smejo proizvajalci dati v promet samo varne proizvode. Za varnega se šteje 
tudi proizvod, ki izpolnjuje zahteve slovenskih, evropskih ali mednarodnih harmoniziranih 
standardov.  

Za opremo vrtcev je v veljavi še poseben Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca s spremembami, ki podrobneje narekuje kakšna mora biti ta oprema. 
Predvsem je poudarjena zahteva, da so vsi izdelki, tudi igrala, skladni s standardi.   

Izdelki, ki zaradi svoje sestave, izdelave ali funkcije, lahko škodljivo vplivajo na zdravje človeka, 
njegovo varnost, okolje in prostor, morajo biti označeni z znakom CE. Znak CE pomeni, da je 
izdelek v skladu z osnovnimi evropskimi zahtevami za zaščito varnosti, zdravja in okolja. Znak CE 
ni znak kakovosti, temveč pomeni, da izdelek izpolnjuje temeljne pogoje glede varnosti, zdravja, 
okolja in zaščite potrošnika. Izdelki, ki morajo biti opremljeni s tem znakom so opredeljeni z 
»evropskimi direktivami« (npr. stroji, električni aparati, gradbeni izdelki, medicinske naprave, 
igrače, itd.).  
 
Zunanja igrala sicer ne sodijo v nobeno od teh kategorij, vendar zahteve niso nič manjše. Razlika 
je v tem, da je za izdelke, ki jih obravnavajo evropske direktive, dokazovanje skladnosti potrebno 
opraviti vnaprej, za vse ostale izdelke pa nadzor izvajajo inšpekcijske službe v okviru rednega in 
izrednega nadzora trga. V najslabšem primeru se dokazovanje skladnosti izvede šele potem, ko 
se je nesreča na igralu že zgodila in je potrebno poiskati 
vzroke. 
 
Odgovoren proizvajalec ali dobavitelj igral poskrbi, da so vsa 
njegova igrala pravočasno pregledana, dokazano varna in 
opremljena s »Certifikatom o skladnosti«   
 
»Certifikat o skladnosti« se lahko izda samo na osnovi 
pozitivnih rezultatov celovitega preskušanja igrala. Certifikat 
se mora vedno sklicevati na »Poročilo o preskušanju«. 
Poročilo o preskušanju je najpomembnejši dokument, ki ga 
izda preskuševalni laboratorij po vsakem zaključenem 
preskušanju. 
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