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Poslovni model - Izposoja igrač 
Intervju z Matejo Klarić, vodjo Knjižnice dr. France Škerl 
11.januar 2021 
 

 
Vir: arhiv Knjižnice dr. Franceta Škerla. 

 

>>Seznanite se kako v Mestni knjižnici Ljubljana omogočajo izposojo igrač, ki so 
namenjene vsem starostnim skupinam za učenje, zabavo in druženje.  
 

 
Preveliko število igrač je lahko moteči dejavnik 

malčkove igre 
12. januar 2021 

 

http://institut-igrac.si/sl/novice-in-dogodki/319-intervju-z-matejo-klaric-poslovni-model-izposoja-igrac


 

 
Vir: Freepik. 

 

Skozi igro otroci razvijajo pozornost in ta je zelo povezana s predmeti, ki jih med 

igro obdajajo. S člankom dr. Nere Božin se lahko seznanite s tem kako >>najbolje 

pripraviti okolje za otrokov razvoj. 
 

 

Trg igrač: Inovativni izdelki proizvajalcev igrač  
20. januar 2021 

 

 
Vir: Freepik. 

 

http://institut-igrac.si/sl/novice-in-dogodki/320-preveliko-stevilo-igrac-je-lahko-moteci-dejavnik-malckove-igre
http://institut-igrac.si/sl/novice-in-dogodki/320-preveliko-stevilo-igrac-je-lahko-moteci-dejavnik-malckove-igre


 

Vsi inovativni izdelki proizvajalcev igrač so vam na voljo na spletnem mestu 

>>Spielwarenmesse® BrandNew, kjer lahko s preprostim klikom miške podrobno 

vidite vznemirljive nove izdelke, ne glede na to, če ste doma, na poti ali v pisarni! 
 

 

Trg igrač: Kriza in industrija igrač 
20. januar 2021 
 

 
Vir: Freepik. 

 

Industrija igrač se je neverjetno dobro spopadla s krizami, ki so jih že doživeli v 21. 

stoletju. V članku >>Industrija igrač 2021, Obeti za svetovno poslovanje z 

igračami lahko preverite kaj nas še čaka v prihodnje.  
 

 

Trg igrač: Trajnostni materiali in igrače 
20. januar 2021 

https://www.spielwarenmesse.de/en?area=SWM0121EN2
https://www.spielwarenmesse.de/en/mag/markets/toy-industry-2021?area=SWM1120EN1
https://www.spielwarenmesse.de/en/mag/markets/toy-industry-2021?area=SWM1120EN1


 

 
Vir: Freepik. 

 

Pri izbiri igrače lahko vse pogosteje izberemo tudi nove materiale: domača 

bioplastika, organska plastika in reciklirana plastika. >>Preverite kako nekateri 

proizvajalci v svoje izdelke za igranje vključijo nove trajnostne materiale.  
 

 Inštitut izvaja on-line srečanja na temo prodaje 
4. februar 2021 
 

https://www.spielwarenmesse.de/en/mag/markets/sustainable-toys-and-products?area=SWM1120EN1


 

 
Vir: Freepik. 

 

Za uporabnike storitev Inštituta smo začeli izvajati on-line srečanja na temo 

prodaje. Cilj predstavitev je najti rešitev za izboljšanje prodaje slovenskih igrač.  

Prvo srečanje je že bilo uspešno izvedeno 4. 2. 2021, drugo pa bomo izvedli v sredo, 

24. 2. 2021 od 17.00 - 18.00 ure. 
 

  

Trg igrač: Izboljšanje prodaje 
20. januar 2021 
 

 
Vir: Freepik. 

 



 

Prodajo se lahko izboljša tudi z >>vplivanjem na čutila kupcev.  
 

 Dišave v igračah 
16. februar 2020 
 

 
Vir: Freepik. 

 

Kontaktna alergija na dišave je pogost problem v Evropi. Trenutno je na seznamu 58 

dišav, ki so prepovedane v igračah, 72 pa mora biti naštetih na pritrjenih etiketah, 

če igrače vsebujejo eno ali več teh snovi. Države članice morajo najpozneje do 4. 

julija 2022 sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z 

Direktivo (EU) 2020/2088 in (EU9 2020/2089). Določbe je treba uporabljati od 5. 

julija 2022. Več v članku >>Dišave v igračah, ki ga je pripravila mag. Alja Livio 

Torkhani.  
 

 
 

Inštitut za razvoj igrač, Institute for toy development 

Poklukarjeva ulica 16, 1000 Ljubljana 

+386 41-804-496, info@institut-igrac.si, http://www.institut-igrac.si/ 

V kolikor novic ne bi več želeli prejemati, nam pošljite »ODJAVA« na e-mail:  info@institut-igrac.si.  
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https://www.spielwarenmesse.de/en/mag/markets/multi-sensory-retail-experience?area=SWM1120EN1
http://institut-igrac.si/images/Fragrances_in_toys_zadnja.pdf
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