
  
 
 

 

Centar za kvalitetu 
i sigurnost 

 

HRN EN 1176:2008  
RAZUMIJEVANJE I PRIMJENA ZAHTJEVA NORME U PROJEKTIRANJU,  
PROIZVODNJI I MONTAŽI SPRAVA I OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA 

 

INTENZIVNI TRENING   

Zagreb 3. – 5. prosinac 2014. • Hotel "i" 

 
Znate li koje promjene su nastupile pristupanjem u Europsku Uniju? Da li ste spremni 

na promjene? Da li posjedujete potrebna znanja koja ćete ugraditi u svoje proizvode i 

usluge i tako (p)ostati konkurentni na europskom tržištu? 

 
Usvajanjem europskih normi iz područja sigurnosti na dječjim igralištima i ulaskom Hrvatske u 
Europsku uniju postavljaju se strogi zahtjevi prema proizvođačima i uvoznicima sprava, opreme i 
sigurnosnih podloga za dječja igrališta. Dobavljač je dužan na tržište stavljati samo sigurne 
proizvode, usklađene sa zahtjevima hrvatskih normi i propisa, te odgovara za štetu koja nastane 
ukoliko proizvod nije siguran za upotrebu. 
 
Kako bi hrvatski proizvođači i uvoznici mogli i dalje poslovati i biti konkurentni u Hrvatskoj, ali i širiti 
ponudu u Europskoj Uniji, njihovi proizvodi moraju ispuniti sve sigurnosne zahtjeve hrvatskih i 
europskih normi i propisa. Jedino na taj način moguće je izbjeći eventualne visoke kazne i odštete, 
te nastaviti uspješno poslovati. 
 
Zbog toga smo u suradnji sa RoSPA-om pripremili intenzivni trening za razumijevanje i primjenu 
norme, koji obuhvaća detaljan prolazak kroz zahtjeve norme HRN EN 1176:2008 - 8 dijelova 
(teoriju), praktični obilazak igrališta raznih proizvođača (tri dana), te individualno savjetovanje-
konzultacije sa svakim dobavljačem. 
  
Kome je trening namijenjen 
- Proizvođačima i uvoznicima sprava i opreme za dječja igrališta 
- Pejzažnim arhitektima 
- Montažerima sprava i opreme za dječja igrališta 
- Stručnim službama koje sudjeluju u planiranju i javnoj nabavi 
- Svima zainteresiranima za primjenu norme HRN EN 1176 
 
Kada i gdje se održava 

Trening uključuje predavanja, radionice, terensku nastavu i individualne konzultacije. 
Održava se u Zagrebu, Hotel "i" 3., 4., i 5. prosinca 2014. 
 
Treneri 

Marinko Kramarić, RoSPA inspektor za dječja igrališta 
Kristina Švagelj Kramarić, RoSPA inspektor za dječja igrališta 
 

 



Trening uključuje 

- sudjelovanje na predavanjima 
- radni materijal 
- terensku nastavu 
- individualne konzultacije 
- ručak i osvježenje u pauzama 
- uvjerenje o završenom treningu 
- besplatan parking
 
Nastavni plan 
 

Teoretski dio - početak 03.12 u 09:30 
- Propisi koji uređuju ovo područje • Norme koje uređuju ovo područje 
- Pregled HRN EN 1176:2008: 

 

- 1. dio - Oprema za igrališta i igrališna površina - Opći sigurnosni zahtjevi i ispitne metode 
Materijali • Dizajn i proizvodnja • Završna obrada • Strukturni integritet - opterećenje, proračun 
strukturnog integriteta • Zaštita od padova • Utvrđivanje najveće visine pada • Slobodan prostor, 
prostor pada • Sigurnosne podloge - zahtjevi, dimenzije • Pokretni dijelovi • Zaštita od ozljeđivanja 
• Načini pristupa • Spojevi • Zamjenjivi dijelovi • Užad • Lanci • Temelji • Teške ovješene grede • 
Način ispitivanja i izvještavnja  
- 2. dio - Posebni sigurnosni zahtjevi za ljuljačke 
- 3. dio - Posebni sigurnosni zahtjevi za tobogane 
- 4. dio - Posebni sigurnosni zahtjevi za žičare 
- 5. dio - Posebni sigurnosni zahtjevi za vrtuljke 
- 6. dio - Posebni sigurnosni zahtjevi za klackalice 
- 7. dio - Instalacija, pregledi, održavanje i upotreba 
- 11. dio - Posebni sigurnosni zahtjevi za prostorne mreže  
- Informacije koje je proizvođač dužan pružiti - označavanje, dokumentacija 

 

Terenska nastava - obilazak igrališta, rad na primjerima, najčešći uočeni problemi u praksi 
Individualna nastava sa svakim polaznikom - konkretna pitanja, problemi i rješenja 
 
Napomene 

Radi se u malim grupama do 10 polaznika. Trening počinje 3.12.2014. u 9:30 sati, a točna 
satnica i tempo izvođenja programa dogovara se s polaznicima na prvom predavanju.  
Preporuka je da polaznici na predavanja ponesu vlastiti primjerak norme. 

 
Cijena sudjelovanja 

Cijena sudjelovanja iznosi 6.800,00 kn za pojedinog polaznika (na iznos se NE obračunava PDV). 
Drugi i svaki slijedeći sudionik iz iste ustanove plaća 50% cijene. 
Trošak treninga potrebno je uplatiti prije početka, izvođaču Obrazovni centar za prevenciju nesreća, 
II. Trokut 3, 10020 Zagreb, OIB 38159550236, IBAN HR6424840081105891250; svrha uplate: 
Trening HRN EN 1176 
 

Kako se prijaviti 

Prijaviti se možete prijavnicom u prilogu. Radi ograničenog broja polaznika prijavnice molimo 
dostaviti što prije, a najkasnije do 28. studenog 2014. Prijavnicu možete poslati na e-mail 
prijave@kvaliteta-sigurnost.hr ili na fax 01/ 5579 715. 
Dodatne informacije možete dobiti na mob. 091 1600 080 ili na e-mail info@kvaliteta-sigurnost.hr 
 


