DJEČJA IGRALIŠTA, NORME I ZAKONODAVSTVO

Udruga Forum za kulturu krajobraza i Organizacijski odbor Floraarta organiziraju, u okviru
44. Međunarodne vrtne izložbe Floraart, 29. svibnja 2009. godine od 9,30 do 14,30 sati,
jednodnevno stručno savjetovanje Dječja igrališta - norme i zakonadavstvo.
Cilj je Savjetovanja upoznavanje stručnjaka, investitora te šire stručne javnosti s
problematikom primjene norma za dječje igrače sprave i uređenje dječjih igrališta, usvojenih
u Republici Hrvatskoj. Posebno s odnosom zakonodavstva i norma u području sigurnosti
dječjih sprava i dječjih igrališta.
Europske norme za igrače sprave, koje se ugrađuju na dječjim igralištima, a također i za
uređenje dječjih igrališta prihvaćene su u Republici Hrvatskoj. Jezik prihvaćanja je engleski.
Nekoliko Zakona, svaki iz svoga aspekta, dotiče se sigurnosti igračih sprava, njihove
ugradbe te uređenja dječjih igrališta.
Cjelovitim sagledavanjem međuodnosa odgovarajućih Zakona i normi u području sigurnosti
dječjih sprava i igrališta, određuje se i zakonska obveza stručnjaka i investitora.
Savjetovanje se u Programu stalnog stručnog usavršavanja Razreda arhitekata boduje s
ukupno četiri (4) boda, a od čega dva (2) iz građevnotehničke regulative.
Naknada za obradu podataka te izradu potvrde polazniku (sudioniku) aktivnosti uvrštene u
program stalnoga stručnog usavršavanja iznosi 150,00 kn
Prijave su moguće do 26. svibnja na e-mail: ivanka.mlinaric@email.t-com.hr
ili fax: 01/28 66 946

PROGRAM
Moderator Mr. sc. Ivanka Mlinarić
Uvod, najava predavača
9.30 – 10.30
Mr. sc. Snježana Zima, HZN
Doprinos norma sigurnosti dječjih igrališta
10.30 – 11.15
Vesna Ferenčak Brodarić prof. , HZN
Nova izdanja norma kao doprinos povećanju sigurnosti dječjih igrališta
11.15 - 11.30

Pauza

11.30 – 12.15
Prof. dr. sc. Stjepan Tkalec, Sudski vještak

Sigurnost na dječjim igralištima
12.15 – 13.00
Mr. sc. Ivanka Mlinarić
Pregled Zakona
13.00 – 13.15 Pauza
13.15 – 14.30
Rasprava sa zaključcima
14.30 - IZVAN SLUŽBENOGA PROGRAMA
Obilazak Floraarta
Nagrađeni radovi
Izlagači dječjih sprava

SADRŽAJ IZLAGANJA
Mr. sc. Snježana Zima
Dječja igrališta - norme i zakonodavstvo
U izlaganju će biti prikazana uloga norma za dječja igrališta kao alata koji pomaže proizvođačima u
proizvodnji sigurnih proizvoda za dječja igrališta.
Vesna Ferenčak Brodarić prof.
Doprinos norma sigurnosti dječjih igrališta
Sredinom 2008.g. na europskoj razini objavljena su revidirana izdanja niza norma EN 1176
koje sadrže opće sigurnosne zahtjeve i ispitne metode za opremu za dječja igrališta te
dodatne sigurnosne zahtjeve za pojedine naprave na igralištima npr. njihaljke, tobogane,
žičare, vrtuljke, ali i upute za njihovo postavljanje, nadzor, i održavanje.
Prof. dr. sc. Stjepan Tkalec
Sigurnost na dječjim igralištima
Ispitivanje sprava i postavljenih dječjih igrališta prema zahtjevima norma i zakonskim
odredbama.
Ispitivanje ispravnosti igrališta provode eksperti za tu vrstu djelatnosti iz ovlaštenih institucija
i to, laboratorijski za fizičko-mehanička svojstva materijala, te sastavljenih pojedinačnih
sprava.
Mr. sc. Ivanka Mlinarić
Pregled Zakona i Propisa, koji se odnose na dječja igrališta i igrače sprave

FORUM ZA KULTURU KRAJOBRAZA
PRIJAVA
za sudjelovanje na stručnom skupu
Naziv stručnog seminara,
DJEČJA IGRALIŠTA NORME I ZAKONODAVSTVO
mjesto i
29. svibnja 2009. godine od 9,30 do 14,30 sati
vrijeme održavanja FLORAART, BUNDEK
Stručni stupanj/
Znanstveni stupanj
Prezime
Ime
Mjesto i datum rođenja
Br. upisa i Razred HKAIG
JMBG
Adresa za dostavu potvrde
Poštanski broj i mjesto
Tvrtka/institucija i MB
Ulica i kućni broj tvrtke
Poštanski broj i
mjesto tvrtke
Telefon
E-mail

POTPIS:
Ime i prezime..........................................................
Prijavu ( s dokazom o uplati Naknade za obveznike stalnoga stručnoga usavršavanja)
treba poslati na e-mail adresu ivanka.mlinaric@email.t-com.hr
ili broj faksa 01/28 66 946

UDRUGA FORUM ZA KULTURU KRAJOBRAZA
Osnovni podaci za uplatu za obveznike stalnoga stručnoga usavršavanja
Naknada za obradu podataka te izradu potvrde polazniku (sudioniku) aktivnosti uvrštene u
program stalnoga stručnog usavršavanja
PRIMATELJ
BROJ ŽIRO RAČUNA UDRUGE
MATIČNI BROJ
MODEL
POZIV NA BROJ ODOBRENJA
OPIS PLAĆANJA

FORUM ZA KULTURU KRAJOBRAZA
Svetošimunska 25
10 000 Zagreb
2484008-1105101950
2512629
NAZIV SKUPA, DATUM

VAŽNE NAPOMENE
1. Naknada se uplaćuje isključivo u kunama na žiro račun Foruma za kulturu
krajobraza 2484008-1105101950 RBA
Obveznici stalnoga stručnog usavršavanja dostavljaju kopiju uplatnice s traženim
podacima
na e-mail adresu ivanka.mlinaric@email.t-com.hr
ili broj faksa 01/28 66 946
Kopija se uplatnice može predočiti i pri dolasku.
2. U pozivu na broj odobrenja ne smije stajati JMBG uplatitelja.
3. Za uplaćenu kotizaciju Udruga Forum za kulturu krajobraza izdaje račun.

