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Letošnji prazniki bodo 
drugačni. In priprave 
nanje tudi. Veliko več 
daril bomo kupili na 
spletu. Tudi igrač. Toda 
kako se znajti v poplavi 
ponujenega, kako 
vedeti, da je igrača zares 
kakovostna in da je prav 
tisto, kar obdarovanček 
potrebuje? Bomo 
poskusili pomagati.

Ne podarjajte plastike

38

P ri nas ni bilo na enem me-
stu zbranih informacij o 
tem, kaj ponuja slovenski 

trg z igračami, ni bilo skupnega 
kanala za razvijalce in proizva-
jalce igrač, premalo je bilo oza-
veščanja o varni uporabi igrač in 
škodljivih snoveh v njih, 
je ugotovila Klav-
dija Höfler, sicer 
magistra mene-
džmenta, ko je 
razvijala svo-
jo igračo. Pa 
je šla in ko-
nec leta 2014 
ustanovila In-
štitut za razvoj 
igrač, zasebni ne-
profitni nevladni za-
vod. Ta je zdaj prvi in še ve-
dno edini, ki ponuja vse infor-
macije o celotnem razvoju igrač 
in drugih izdelkov za otroke in 
družine, tudi iger, igral, didak-
tičnih pripomočkov.

Njihovo poslanstvo je poma-
gati pri razvoju igrač, ki bodo 
zdrave in varne za otroke, pravi 
direktorica Klavdija Höfler, ki z 
osmimi sodelavci najrazličnejših 
profilov, vsi so za zdaj še prosto-
voljci, raziskuje in razvija inova-
tivne rešitve na področju igrač, 
ponuja storitve, ki jih doslej pri 
nas še ni bilo, in povezuje razvi-
jalce igrač, proizvajalce, trgovce, 
pa socialna in invalidska podje-
tja, fakultete, šole, vrtce, knjižni-
ce, muzeje. Financirajo se s sple-
tno prodajo igrač na strani www.
slovenske-igrace.eu, ki ponuja 
igrače več kot dvajsetih sloven-
skih proizvajalcev.

Med pandemijo se igrajo 
drugače. Večkrat jo za nasvet 
pokličejo tujci, ki bi radi za spo-
min odnesli domov kakšno iz-
virno igračo, pravi Klavdija, pa 

slovenski starši, ki jim ni vseeno, 
s čim se igrajo njihovi otroci.

Zelo moderni so te dni na pri-
mer izdelki iz kartona, največ je 
sestavljank, na spletni strani pa 
ponujajo celo didaktični pripomo-
ček, družabno igro iz časopisnega 
papirja, ali pa šatulje različnih ži-
valskih oblik, prav tako iz časopi-
snega papirja. Veliko je tudi lese-
nih igrač. Les je varnejši za okolje, 
lesene igrače in sestavljanke pa 
imajo mali uporabniki zelo radi.

Pa seveda lego kocke niso ni-
koli iz mode, opazili pa so tudi, 

Kako 
se lotiti 
nakupa 
igrač
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da je pandemija vplivala na izbor 
igrač – močno se je namreč pove-
čalo zanimanje za tehnične igra-
če (v angleščini STEM – science, 
technology, engineering, mathe-
matics, torej znanost, tehnolo-
gija, inženiring, matematika). 
STEM-igrače so prirejene za 
različne starosti in dobra protiu-
tež digitalnemu svetu, v katerega 
se potaplja vse več otrok.

Ocenjujejo, da je okrog 90 od-
stotkov igrač izdelanih iz plasti-
ke – zato, ker so odporne, ker se 
zlepa ne polomijo, ker so pralne 

... otroci jih imajo pa radi, ker so 
pisane in živih barv. Vendar pa 
so lahko v plastiki človeku ško-
dljive snovi, vse države pri pred-
pisih o varnosti niso zelo zah-
tevne, odvržene plastične igra-
če – kar 80 odstotkov jih konča 
v smeteh – pa dušijo zemljo in 
oceane. Po tem, ko so bile pov-
prečno v uporabi kratkih šest 
mesecev.

Večine plastičnih igrač se ne da 
reciklirati. Igrače na baterije so 
dvojno škodljive, saj se tudi ba-
terij ne da reciklirati. Industrija 
igrač se teh problemov zaveda. 
Vendar pravijo, da tega seveda 
ne morejo rešiti sami, skupaj z 
izdelovalci plastike iščejo nove, 
bolj ekološke materiale.

Igrače v izgnanstvu. Otroci 
imajo danes preveč igrač, vzdi-
hujejo starši, ki ne vedo več, kaj 
bi jim še kupili. Da preveč igrač 
ni dobro, pravijo tudi strokov-
njaki. Klavdija pozna trik ali 
dva, kako zmanjšati kup igrač. 
Skupaj z otrokom izberite nekaj 
igrač, jih pospravite v vrečo ali 
škatlo in odnesite za nekaj časa 
v klet, svetuje. Otrok naj ima 
vedno možnost, da gre kakšno 
igračo iskat, če si jo zaželi. Ven-
dar mnogi starši poročajo, da so 
igrače v izgnanstvu v kleti že več 
kot leto dni, pa se otrok ni spo-
mnil nanje. Take lahko mirno 
podarite naprej.

Drug način je menjava igrač z 
drugimi otroki – igrač sicer ni nič 
manj, vendar pa ni treba kupova-
ti novih, saj so tiste, ki jih otrok 
dobi z zamenjavo, zanj nove in 
zanimive.

Najboljši način pa je seveda po-
darjanje igrač. Prav zdaj je tisti čas 
v letu, ko je tovrstnih akcij podar-
janja igrač za otroke v stiski ve-
liko, tudi Inštitut organizira eno 
(http://institut-igrac.si/sl/o-institu-
tu/dobrodelnost/podarimo-igra-
ce-2020). Otrok naj pri tem vsesko-
zi sodeluje, pomaga naj izbrati igra-
če, zraven naj bo, ko jih odnesete 
na zbirno mesto. To Klavdija tudi 
sama počne s svojima osnovnošol-
cema. Otroka sta vneto sodelovala, 
poroča, ko so igračke oddali, so se 
jima svetile oči. Še zdaleč ne gre le 
za to, da se zmanjša kup igrač, veli-
ko pomembnejše je, da taka dejanja 
v otroku budijo socialni čut.

Razkošen božič. Napovedu-
jejo, da bodo letos ljudje za bo-
žična in novoletna darila zapra-
vili več – res je veliko ljudi izgu-
bilo službo in je kupna moč manj-
ša, toda po drugi strani bo veliko 
dogodkov odpovedanih, potova-
nja bodo odpadla, torej bo več 
denarja ostalo za darila. Gremo 
nakupovat? Tole je nekaj Klavdiji-
nih nasvetov za izbiro igrač ...

Pri izbiri igrače je pomembna 
otrokova starost, pa da otroka igra-
ča res zanima. Pozoren je treba 
biti, da je igrača varna, torej da ima 
oznako CE, in da je kakovostna. 
Poskušajte prispevati k lokalnemu 
gospodarstvu – če se malo ozre-
te okrog, boste v svoji okolici našli 
kup majhnih izdelovalcev kakovo-
stnih igrač.

Otrok naj napiše seznam želja, na 
vrh naj da tri stvari, ki si jih najbolj 
želi. Razložimo mu, da vsega ne 
more dobiti, in če je katera od že-
lja zelo draga, predlagajmo, da si to 

kako bi prišli do te igrače (npr. bom 
varčeval in si sam kupil).«

Zgodi se tudi, da ste našli ideal-
no igračo za svojega otroka, tako, 
ki bo pri njem razvijala prav tiste 
lastnosti, ki jih potrebuje ... ampak 
otrok hoče nekaj drugega. »Takrat 
sedemo in se pogovorimo. Malo se 
hecamo, prav fino se zabavamo ... 
in na koncu si otrok želi prav tisto 
igračo.«  

In slednjič, kdo pravi, da ne sme-
te kakšne igrače kupiti tudi sebi? 
Klavdija pravi, da si vsake toliko 
privošči kakšno samo zase. Za svo-
jo dušo  

raje zaželi za rojstni dan ali da za-
njo sam prihrani denar. Če se ka-
kšna želja ne bo uresničila, ni s tem 
nič narobe, tolaži Klavdija. »Če gle-
dam lastne otroke, kadar niso dobili 
tega, kar so želeli, so dobili energijo, 
notranjo moč za iskanje možnosti, 

Klavdija Höfler z lutko Gingo, ki 
otrokom pomaga razvijati govorne 
spretnosti.  Izmislili sta si jo dve 
logopedinji.

Krasno je imeti mamo, ki se ukvarja 
z igračami – tako jih Eneju in Sofiji 
nikoli ne zmanjka.

Lesene človeške figurice se 
da pobarvati z barvicami ali s 
flomastrom.

Tale traktor 
je iz lesa in si 
ga sestaviš 
sam.

Mehke igrače 
za crkljanje 
seveda 
potrebuje 
vsak otrok. 
Pa naj bodo 
mački ali 
dinozavri.


