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Vljudno Vas vabimo na  
 

USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA PREGLEDE IN VZDRŽEVANJE OTROŠKIH 
IGRAL IN IGRIŠČ  

 
 

14. OKTOBER 2020 
 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)  

 

PROGRAM DELAVNICE 
Sprejem udeležencev            od 7:45 do 08:00 
Od 8:00 do 9:30                                                  PREDAVATELJICA: Simona Karo Gajšek, Kova d.o.o. 

Zakonodaja in podzakonski akti: 
� Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS 101/2003) 
� Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni 

list RS, 20/2017) 
� Inšpekcijski nadzor 

 

Od 09:30 do 10:15                                               PREDAVATELJ: Rok Gorjanc, Kova d.o.o. 

Predstavitev dolžnosti in odgovornosti lastnika oziroma upravljavca igrišča ter igral, ki 
nadzorujejo igro 
Seznanitev s predpisanimi pregledi in usposabljanjem odgovornih oseb za vzdrževalce igral in 
igrišč 
 

Odmor – 10:15 do 10:45 
Od 10.45 do 13:00                                                PREDAVATELJ: Rok Gorjanc, Kova d.o.o. 

 

Standardi - zahteve 
Načrtovanje pregleda igrišča in igral  
Izvajanje pregleda igrišča in igral  
Ukrepi v primeru ugotovljenih nepravilnosti 
Izdelava ocene varnosti 
Vodenje zapisov 
 

Od 13:00 do 14:00                                                 PREDAVATELJ: Rok Gorjanc, Kova d.o.o. 

 

Praktični del – ogled igrišča 
 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe vrstnega reda predavanj in predavateljev. 

 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 140,00 € brez DDV. V kotizacijo so vključeni stroški organizacije 

usposabljanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. Kotizacijo nakažite PRED pričetkom delavnice na poslovni 

TRR družbe: SI5634000-1007859464 odprt pri Banki Sparkasse. 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje.  



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o. 
Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                  
Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

Za dodatne informacije in vaša vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki: 031-646-429 in 

barbara.pocivavsek@kova.si. Parkiranje je brezplačno na parkirišču trgovine Mercator. 

 

VABILO je namenjeno vsem: 

• Odgovornim osebam za vzdrževanje igral in igrišča v vrtcih; 

• Lastnikom, upravljavcem in vzdrževalcem otroških igrišč in igral (šolska igrala, javne površine, hoteli, 

gostinski lokali, trgovski centri, športna igrišča,… 

 

POTRDILO: 
Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi. 

 

POOBLASTILO: 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je z odločbo št 005/2002 z dne 23.12.2002 izdalo 

podjetju KOVA d.o.o. dovoljenje za usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih. 

 

 

 
 

P R I J A V N I C A 

Usposabljanje odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in 
igrišč, 14. OKTOBER 2020 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

Podjetje: 

Naslov podjetja (ulica, hišna številka, kraj): 
 

Telefon:                                                        Elektronska pošta: 
 

ID za DDV: 
 

Podpis:                                              Žig:                                            Datum: 
 
Prijavnico pošljite preko elektronske pošte na barbara.pocivavsek@kova.si. 

 


