vabi na seminar

OPREMA OTROŠKIH IGRIŠČ, DOSTOPNA VSEM OTROKOM
Datum: 30. maj 2013
Ura:
9.30 do 14.40
Kraj:
SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)
Sodobni življenjski slog z vse manj gibanja in vedno več sedenja se tudi pri otrocih že kaže v vedno
slabših gibalnih sposobnostih. Zato je pomembno, da otrokom zagotovimo ustrezne aktivnosti, pri katerih
se razvijajo in pridobivajo izkušnje za vsakdanje življenje. Za varno igrišče, dostopno vsem otrokom, ne
potrebujemo veliko denarja, moramo pa si je vzeti čas in ravnati premišljeno.
V skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (UL RS, št. 101/03) so proizvajalci in distributerji
dolžni dati na trg samo varne proizvode. Domneva se, da so igrala varno nameščena na ustrezni podlagi,
kadar so skladna s standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177.
Od izdaje teh standardov v letu 2008 so se pojavila številna vprašanja. Zato je bilo pripravljeno tehnično
poročilo SIST-TP CEN/TR 16396, Oprema otroških igrišč – Odgovori na zahtevke za interpretacijo EN
1176:2008 in njegovih delov, ki vsebuje odgovore na več kot dvajset vprašanj, povezanih z razlago
standardov skupine SIST EN 1176. V času od priprave standardov se je tudi pokazalo, da večina igrišč ni
povsem primerna za otroke s posebnimi potrebami. Tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 16467, Oprema
otroških igrišč, dostopna vsem otrokom, daje napotke za ureditev igrišč, ki bodo dostopna vsem otrokom,
tudi tistim z omejenimi sposobnostmi.
Cilj seminarja je podati potrebne informacije vsem, ki sodelujejo pri oblikovanju oziroma načrtovanju
otroških igrišč, ter hkrati pomagati vsem, ki otroška igrišča upravljajo. Poleg tega želimo pomagati in
predlagati, kako izboljšati že obstoječa igrišča, da bi bila varnost uporabnikov zagotovljena. Vsebina
seminarja je namenjena proizvajalcem in dobaviteljem otroških igral za zunanja otroška igrišča ter
upravljavcem in lastnikom otroških igrišč (zaposlenim v vrtcu, lokalnim skupnosti), oblikovalcem okolja in
staršem otrok, saj nas igrišča obkrožajo tudi v stanovanjskih soseskah, športno-rekreacijskih centrih idr.
V SIST smo se odločili, da skupaj s strokovnjaki s področij vsem zainteresiranim skupinam predstavimo
novosti na področju varnosti na otroških igriščih. K sodelovanju smo zato povabili tako zakonodajalce
kot izvajalce nadzora na trgu ter predstavnike preskuševalnih organov.
Predstavitev je namenjena vsem, ki kakor koli sodelujete v procesih:
– načrtovanja ali oblikovanja igral in igrišč (arhitekti, oblikovalci ...),
– proizvodnje in distribucije igral in igrišč (proizvajalci igral in uvozniki igral),
– upravljanja igrišč (občine, vrtci, šole, gostinci, trgovci, društva ...),
– vzdrževanja igrišč,
– ter uporabnikom in lastnikom otroških igrišč.
Kaj boste pridobili z udeležbo?
– seznanili se boste z zakonodajo na področju varnosti otroških igrišč,
– predstavljene bodo bistvene zahteve standardov s področja zunanjih igral,
– seznanili se boste s pravno podlago in metodami pregledov varnosti igral,
– predstavljena bosta obseg in zaporedje nalog, ki jih mora opraviti upravljavec igrišča,
– podan bo pregled osnovnega načina vodenja dokumentacije,
– prikazan bo postopek praktičnega izvajanja pregleda igrišča,
– imeli boste priložnost izmenjati mnenja in informacije s strokovnjaki, tj. predstavniki zakonodajnega
in nadzornega organa ter organa za pregled varnosti igrišč,
– udeleženci boste imeli možnost nakupa standardov po izjemno ugodnih pogojih.

Prepričani smo, da boste z udeležbo pridobili številne koristne informacije za vaše delo.
Čakajo vas tudi ugodnosti pri nakupu standardov, zato vljudno vabljeni!

OPREMA OTROŠKIH IGRIŠČ, DOSTOPNA VSEM OTROKOM
PROGRAM, 30. maj 2013

9.30–9.45

Prijava udeležencev

9.45–10.00

mag. Edita Kiralj, SIST
Standardi za opremo igrišč, dostopno vsem otrokom

10.00–10.40

Breda Goršek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zakonodaja na področju varnosti otroških igrišč

10.40–11.20

Teja Štivan Žgajnar, TIRS
Nadzor otroških igral

11.20–11.50

Odmor

11.50–14.20

Slavko Rudolf, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Kako poskrbeti za varno igrišče, primeri iz prakse

14.20–14.40

Zaključek in razprava

Kako do nas
KOLOSEJ

SIST se nahaja v nakupovalnem središču BTC,
na severnem delu hale A (bivši sedež uprave
BTC). Predavalnica SIST je v 2. nadstropju. Ob
vseh stavbah nakupovalnega središča BTC so po
9. uri na voljo brezplačna parkirna mesta.

CITY PARK
HALA A

OBVOZNICA

LJ - CENTER

PRIJAVNICA – 2013-06

OPREMA OTROŠKIH IGRIŠČ, DOSTOPNA VSEM OTROKOM
30. maj 2013
Prosimo, vpišite svoje podatke.

Ime in priimek udeleženca

Naziv organizacije/podjetja

Naslov

Davčna številka

Telefon

Faks

E-pošta

Datum

Podpis in žig

Prijave na seminar: Prijavnice pošljite najkasneje do petka, 24. maja 2013, na Slovenski inštitut za standardizacijo,
Šmartinska c. 152, SI-1000 Ljubljana, po navadni pošti ali po elektronski pošti na seminarji@sist.si ali po faksu na
številko 01/478 30 94.
Število mest je omejeno. Prijavnica velja kot naročilnica.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo znaša 192,00 EUR (20 % DDV je že vključen):
- člani SIST in SIST/TC imajo pri kotizaciji 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom je
153,60 EUR)
- organizacije, ki prijavijo 2 ali več zaposlenih, imajo pri kotizaciji 5 % popusta (cena z DDV in
upoštevanim popustom za posameznika je 182,40 EUR)
Popusti se ne seštevajo.
Prosimo, da kotizacijo za predstavitev poravnate najpozneje 4 delovne dni pred začetkom dogodka
na račun pri Upravi za javne prihodke 01100-6030348413, sklic na št. 00-53-DŠ prijavitelja. Račun
boste prejeli po seminarju.
Odpoved: Zadnji rok za odjavo udeleženca je 4 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam
kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti.
V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru
vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

Udeleženci predstavitve boste imeli ugodnosti pri nakupu standardov, zato vljudno vabljeni!

