
 
 

CILJ PREDAVANJ IN STROKOVNJAKI 

Naslov predavanj / delavnic Cilj predavanj / delavnic Predavatelji Število 
ur 

Oblika/metode dela 
(predavanje, 

delavnica, …) 

Igra deklic in dečkov: Enaka, 

podobna, različna 

Cilj je predstaviti vzgojiteljem_icam razvojne 
značilnosti igre, povezane s spolom otrok ter 
zvečati občutljivost vzgojiteljev_ic za  
preseganje spolnih stereotipov glede na vrsto 
igre in izbor igrač (spolno nevtralne igrače, 
igrače značilne za deklice in igrače značilne 
za dečke). 

prof. dr. Marjanovič Umek, doktorica 
znanosti, zaslužna profesorica za razvojno 
psihologijo 

2 Predavanje 

Multisenzorne (veččutne) 
igrače 
 

Cilj je spoznati model veččutnega učenja s 
pomočjo igre (model VAKOG); usvojiti pravila 
pri izdelavi veččutnih igrač in iger ter spoznati 
nekaj dobrih primerov tovrstnih igrač in iger. 

izr. prof. dr. Aksinja Kermauner,  specialna 
in rehabilitacijska pedagoginja, dela na 
Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, 
kjer na Oddelku za inkluzivno pedagogiko 
predava predmet Metode dela s slepimi in 
slabovidnimi. Tiflopedagoginja in pisateljica.   
 

2 Predavanje 

Ustvarjanje krožnega 
gospodarstva za igrače  
 

Prikazati možnosti krožnega pristopa rabe 
virov na primeru igrač. 

dr. Marinka Vovk doktorica bioloških 
znanosti, direktorica in strokovna svetovalka v 
podjetjih, kjer je ekologija primarna dejavnost 
(EKO d.o.o., Alpos ekološka peč d.o.o., EKO-
TCE d.o.o., Okoljsko raziskovalni zavod), 
uvedba inovativnih sistemov za zmanjševanja 
odloženih odpadkov, kot je sistem “yellow bag” 
in REUSE center. 
 

2 Predavanje 

Ali je izdelek igrača – mejni 
primeri 

Prikazati pomen klasifikacije izdelka v 
povezavi z njegovo varnostjo. 

Alenka Labović, dipl. univ. inž. kem. 
tehnologije, Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano – NLZOH 
 

1 Predavanje 

Ocena tveganja in ocena 
varnosti ter primeri iz prakse 

Seznanitev udeležencv z oceno varnosti in 

oceno tveganja ter prikaz primerov iz prakse. 

Lovro Arnuš, prof. biol., Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano – NLZOH 

1 Predavanje 



 
 

Igrače iz odpadnih materialov Spoznavanje odpadkov kot primernega 
materiala za izdelavo igrač, vrste in lastnosti. 
Osnove trajnostnega oblikovanja. 
Primeri dobrih praks predelave odpadkov v 
igrače in didaktične pripomočke. 
Komuniciranje trajnostnosti preko odpadkov in 
uporabe odpadkov v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. 
 

Maja Rijavec, univ. dipl. komunikologinja, 
ustanoviteljica in vodja društva in socialnega 
podjetja Smetumet 
  

2 Predavanje 

Inovativne 
igrače iz odpadnega materiala 

Udeleženci delavnice se bodo v praksi 
seznanili z izdelavo igrač iz odpadnega 
materiala. 
Cilj: 
-zakonitosti trajnostnega oblikovanja v praksi 
-podajanje teme odpadkov in okoljevarstva 
skozi izdelavo igrač iz odpadnih materialov 
-preizkus v izdelavi različnih igrač iz treh 
različnih vrst odpadnih materialov, široko 
dostopnih v gospodinjstvu (tekstil, plastična 
embalaža, papir) 
- izdelava premikajočih se igrače iz odpadnih 
materialov. 
 

Alenka Kreč Bricelj, industrijska 
oblikovalka, Smetumet  
 

2 Delavnica 

Les in igrače Seznaniti izdelovalce in uporabnike igrač o 
lastnostih in posebnostih lesa, ter uporaba 
lesa v igračah. 

mag. Tomaž Kušar uni.dipl.inž.les., 
Biotehniška fakulteta, Vodja področja/enote, 
Oddelek za lesarstvo, Katedra za lepljenje, 
lesne kompozite, obdelavo površin in 
konstruiranje, Center za testiranje in 
certificiranje 
 

1 Predavanje 

Varna in krožna embalaža za 
igrače 

Spoznati osnove izdelave okolju prijazne ter 
varne embalaže. 

dr. Igor Karlovits, doktor grafičnega 
inženjerstva in oblikovanja, Inštitut za celulozo 
in papir 

1 Predavanje 



 
Zakonske zaveze za varno 

igračo in dokazovanje 

izpolnjevanja teh zahtev 

 

Kaj me kot proizvajalca igrač zakonsko 

zavezuje, da lahko dokažem skladnost igrače 

predno jo dam na trg (pregled zahtev Direktive 

o igračah / Uredbe o igračah, evropski tehnični 

standardi, ki opredeljuje tehnične varnostne 

zahteve – SIST EN 71, kdo lahko izvaja 

testiranja ustreznosti igrač, izdelava tehnične 

mape in Izvaja o skladnosti). 

 

Andreja Bednjički, direktorica Inštituta 
Isera d.o.o. 
 

1 Predavanje 

Delavnice – Izdelava 
multisenzornih igrač in iger 

Pravila izdelave varnih multisenzornih igrač in 

iger. 

Ina Sulič, mag.prof.zgodnjega učenja, 
mag.prof. inkluzivne pedagogike 
 

4 Delavnica 

Radosti in pasti nove 
tehnologije 
 

Predstaviti vzgojiteljicam kako vzgojitelji 

usposobijo starše za pravilno uporabo 

elektronskih igrač in kako postavit časovno in 

prostorsko omejitev uporabe elektronskih 

igrač. Vpliv na razvoj otroka pri uporabi 

elektronskih igrač. 

MIHA KRAMLI, univ. dipl. teolog, terapevt, 
psihoterapevt 
 
 

1 Predavanje 

Kako izbrati igračo, ki je 
ustrezna za določeno starost 
dojenčka, malčka ali otroka? 

Cilj je predstaviti, kako lahko izberemo najbolj 

ustrezno igračo za določeno starost otroka. 

Razumevanje otrokovih zmožnosti in razvoja 

je ključno za izbor igrače, ki bo spodbujala igro 

ter otrokov razvoj.  

dr. Nera Božin, doktorantka psihologije  
 

1 Interaktivno 
predavanje 

Kemikalije v igračah Seznanijo se z označevanjem alergenih 
dišav in nevarnih snovi igračah. Vedo, katera 
zakonodaja obravnava kemijsko varnost 
igrač. 
 

mag. Alja Livio Torkhani, magistrica 
bioloških znanosti, biologije in kemije 
 

1 Predavanje 

Razvojni cikel izdelave igrače Predstavitev celotnega cikla razvoja igrače 
(od skice do končnega izdelka in nazadnje do 
prodaje). 

mag. Klavdija Höfler, magistrica 
managementa, direktorica Inštituta za razvoj 
igrač 

1 Predavanje 

   24 ur  

 


