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SLOVARČEK
Areal – področje razširjenosti neke rastlinske ali živalske vrste.
Domača ali avtohtona vrsta – po izvoru od tam, kjer raste in ni bila prinesena od drugod.
Endemit – vrsta z omejenim arealom na eno rastišče ali celotno celino.
Invazivna vrsta – vrsta, ki se naravno zelo hitro širi v okolje. Takšne rastline lahko pogosto
vplivajo na avtohtono rastlinstvo.
Pionirska vrsta – vrsta, ki začne prva poraščati ogolele površine in je pogosto manj zahtevna.
Relikt – vrsta, ohranjena iz preteklih geoloških obdobij. V večini je pogosto brez živečih
sorodnikov in ima omejen areal. Mnogi relikti so istočasno tudi endemiti.
Tujerodna ali alohtona vrsta – v okolje, kjer raste, je bila prinesena od drugod.
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1 UVOD
1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Razvoj kakovostne igrače je dolgotrajen proces. Igračo v širšem pomenu besede predstavlja
vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri spremeni v svojo želeno igračo. Igrača je osnova
otrokove igre, daje okvir ideje za igro in vpliva na obliko igre (Marjanovič, 1981).
Didaktične igrače razvijajo otrokovo mišljenje, spodbujajo razvoj branja, pisanja,
razumevanja števil, fizike, tehnologije; igrače so visoko strukturirane – omogočanje
specifike, vnaprej določen način rokovanja, zato pogosto omejujejo igralno aktivnost.
Kakovostna igrača je varna, oblikovano in tehnološko primerno izdelana, otroke različnih
starosti spodbuja k različnim načinom igranja (npr. h gibalnim in socialnim igram,
domišljijski in ustvarjalni igri) in pridobivanju različnih izkušenj in spretnosti (npr. spodbudi
oprijemalni refleks).
Na tržišču je veliko najrazličnejših igrač, ki se med seboj razlikujejo po različnih kriterijih.
Danes prevladujejo predvsem igrače iz umetnih mas. To ni le ekološki problem, kajti
nekateri posamezniki in skupnosti želijo uveljaviti svoje ekonomske ter politične interese in
vplivati na različna področja za lastne koristi. Le-ti imajo zelo slab vpliv na naravo in
kvaliteto življenjskega okolja. Igrače so narejene predvsem iz umetnih mas – plastike, ki jo
večinoma pridobivajo s predelavo nafte. Naftni lobiji pa so finančno izjemno močni oziroma
vplivni na našem planetu (Bešić in Božnik, 2016).
Med boljše igrače zagotovo spadajo tiste, ki so narejene iz naravnih materialov, kot je na
primer les (Spielgaben, 2015).
V današnjem času je prekomerno poseganje človeka v naravo velik problem. Le-to
obremenjujemo z različnimi materiali in jo silimo v neobičajen, nenaraven način obstanka.
Tak primer so tujerodne lesne vrste, ki so bile prinesene od drugod, od koder se same
najverjetneje ne bi mogle razširiti. Morale so se prilagoditi rastiščnim pogojem. Še dobro,
da je rastlinstvo zelo prilagodljivo. Žal tega ne cenimo dovolj, kajti do sedaj tujerodnih lesnih
vrst pri nas ne izkoriščamo v možnostih, ki nam jih ponujajo. Vredno je razmisliti, kako jim
dodati vrednost.
V času, ki ga živimo, bi se morali še bolj kot do sedaj osredotočati na krožno gospodarstvo
(angl. Circular economy) in življenjski cikel proizvoda (angl. LCA / Life Cycle Assessment).
To bi bil dober ukrep za posredno ohranjanje našega ekosistema.
1.2

NAMEN IN CILJI NALOGE

Cilj diplomske naloge je pregledati trg slovenskih proizvajalcev lesenih igrač in zasnovati
nekaj preprostejših didaktičnih igrač in pripomočkov iz tujerodnih lesnih vrst. Z anketo bo
ugotovljeno mnenje ljudi o lesenih igračah.
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Izdelava lesenih igrač je odvisna od lastnosti lesa. Pregledali bomo zakonodajne novosti na
področju igrač in podrobne zahteve za varnost igrač glede na specifično konstrukcijo, kar je
opredeljeno v harmoniziranih standardih za igrače. Izdelani bodo konstrukcijska
dokumentacija in 3D modeli s programskim orodjem SolidWorks. V mizarski delavnici
bodo izdelani prototipi izbranih igrač iz lesa tujerodnih vrst. Rezultati diplomske naloge
bodo vključeni v vsebine projekta Applause, saj bo ozaveščenost o možnostih uporabe
biomase invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst za oblikovanje in izdelavo lesenih izdelkov
pripomogla k omejevanju populacije teh rastlin. Še pomembneje je, da bodo rezultati
ponudili trajnostno rešitev, kako ravnati z njimi v prihodnje.
1.3

DELOVNE HIPOTEZE

1. Predpostavljamo, da je mnenje anketirancev o lesenih igračah zelo dobro.
2. Učenje skozi igro pripomore k razvoju otroka, pri tem pa je seveda pomembna kakovost
igrače, s katero se igra. Domnevamo, da bo večina vprašanih mnenja, da so lesene igrače
praviloma dobre igrače.
3. Predvidevamo, da na slovenskem tržišču še ni prisotnih igrač, ki bi bile izdelane
izključno iz lesa tujerodnih vrst in bi zaradi tega imele velik potencial.
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2 PREGLED OBJAV
2.1

IGRA IN IGRAČE

Igra je kompleksna človekova aktivnost in je na specifičen način vključena v vse človekove
aktivnosti. Spontanost, svoboda, neproduktivnost, angažiranost osebe, notranja motivacija,
čustveno doživljanje, izražanje, gibanje, … vse to in še več je vključeno v igro (Marjanovič,
1984).
Igra ima zelo velik pomen že pri dojenčkih, kasneje pa pri malčkih in otrocih v vrtcih ter
otrocih v šolah (Marjanovič Umek, 2010). Otroška igra omogoča učenje in razvoj čustev,
domišljije, socialnih, govornih in miselnih veščin ipd. (Marjanovič Umek, 2015).
Igra brez igrač praktično ne obstaja, saj te dajo igri vsebino, določajo okvirno idejo in obliko
igre. Pojem igrače lahko razumemo pod dvema pojmoma, in sicer v širšem ali pa ožjem
pomenu. V širšem mislimo na različne preproste predmete in stvari v danem okolju, ki se za
čas otroške igre spremenijo v igrače: od preprostih palic, orodij, pripomočkov, do starih in
zavrženih predmetov, embalaže itd. V ožjem pomenu pa lahko dojamemo »prave igrače«. S
tem mislimo na tovarniško izdelane igrače, ki jih kupimo v prodajalnah. Igrače so lahko tudi
soigralci oziroma prijatelji otrok (Marjanovič, 1984).
Igrača mora biti tehnološko ustrezno zasnovana in izdelana (trdnost, prožnost, oblikovanje
robov …), iz ustreznih materialov, oblik, barv, premazov, večstransko uporabna, ustrezne
konstrukcije – povezanost le-te, če je iz več gradnikov. Zasnovana mora biti za ustrezno
starost (ne premajhni in ne preveliki deli, njena teža, velikost, stopnja zahtevnosti itd.),
primerna psihološkim in fizičnim lastnostim otroka. Ustrezati mora zdravstvenim,
higienskim in varnostnim zahtevam. Njeno vzdrževanje mora biti enostavno. Veljalo naj bi
tudi, da je dobra igrača tista, ki otroka spodbuja k aktivni igri in s katero se otrok lahko igra
na različne načine.
Pomembna je tudi velikost igrače oziroma njenih gradnikov (večje od 7 cm), da si jih otrok
ne vtakne v ušesa, nos ali usta, saj bi s tem ogrožal svoje zdravje. Igrača mora biti površinsko
obdelana z obstojnim premazom, z dobro oprijemljivostjo in trdnostjo, saj otroci radi grizejo
igrače, pri tem pa je prisotna tudi slina (Marjanovič, 1984; 2010).
2.1.1 Igra in igrače glede na starost otroka
Tako imenovana funkcijska igra je igra že v prvih mesecih, takoj po rojstvu. Pri le-tej se
razvija zaznavanje in motorika otroka. Med običajnimi opravili z otokom (previjanjem,
hranjenjem, umivanjem, oblačenjem, …) se zanj to spremeni v igro (živahno brcanje,
premikanje, razne kretnje, …).
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Pri starosti dveh do treh mesecev se otrok igra tudi sam z opazovanjem svojih rok in prstov
na njih, odejico, z igračkami visečih nad posteljo na primerni višini (25 cm), da vidi ostro.
Zaznava pa tudi zvoke in razloči barve (Marjanovič, 1984; 2015).
Otrok med šestim in dvanajstim mesecem starosti igro sprejema kot aktivnost in pri tem
opazuje igračke, otipa različne materiale, oblike, … Preučuje gibalne zmožnosti predmetov,
kot so: prijemanje, spuščanje, metanje, kotaljenje, vlečenje, udarjanje, … Do približno osmih
mesecev poteka igra z vsemi igračami podobno. Od te starosti dalje pa prične tudi raziskovati
(npr.: odpiranje in zapiranje škatle) in so mu všeč bolj zanimive igre (npr.: skrivanje
predmetov v dlani). Igra se tako preusmeri od delov telesa otroka k različnim predmetom
(Marjanovič, 1984).
Otrok usklajuje motorično gibanje rok in oči pri vstavljanju in sestavljanju, zlaganju in
podobnih dejanjih (Marjanovič Umek, 2015).
Okoli prvega leta starosti se igralni prostor poveča, ko se otrok plazi in kasneje shodi. To
mu daje možnost, da sam pride do igrač v svoji bližini. Loti se tudi prijemanja s prsti, kar
mu omogoča prijemanje manjših predmetov (gumbov, semen itd.). Vključevati prične več
igrač v isto igro.
Otrok je zmožen razločevati različne velikosti predmetov, oblike teles, likov, ki se jih loti
tudi sestavljati ter kombinirati med seboj. Enostavna konstruktivna igra se prične, ko otrok
pridobi dobre spretnosti hoje, teka, metanja, prijemanja s prstnimi blazinicami in podobno;
navadno ob koncu drugega leta starosti (Marjanovič, 1984).
Ukvarja pa se tudi s tako imenovano simbolično igro, kjer prične s posnemanjem starejših
pri njihovih opravilih (mešanje v loncu, hranjenje in oblačenje punčk, ravnanje z orodji,
vožnja igrače avtomobila, …). Simbolična igra je bolj domišljijsko naravnana in hkrati
vsebinsko bogatejša. Pri takšni igri se razvijajo govor, mišljenje, izražanje čustev in socialnih
veščin. Manjši otroci potrebujejo bolj realistične igrače, med tem ko se starejši predšolski
otroci že igrajo s preprostejšimi, manj strukturnimi in resničnostnimi igračami, tudi s
predmeti, ki jim med igro določijo njihovo funkcijo, glede na zahteve igre (Marjanovič,
1984; 2015).
Simbolična igra s časom pridobi višjo obliko, ko se otroci postavijo v različne vloge in igro
dramsko odigrajo. Prelevijo se v zdravnike, učitelje, prodajalce, kupce, mame, paciente, …
Takšna igra prispeva k otrokovemu socialno-emocionalnemu razvoju, razvoju govora
(Marjanovič, 1984).
Med drugim in tretjim letom starosti je otrok skoraj vedno v gibanju. Pri gibanju navadno
nima nikakršnih omejitev in se ukvarja z različnimi gibčnimi igrami in športi. Hkrati pa še
vedno razvija svoje domišljijske sposobnosti in motoriko, saj so zanj zelo zanimive igre za
sestavljanje, ustvarjanje in gradnjo različnih zgradb, avtomobilov. Pri takšnem konstruiranju
uporablja elemente kock in druge osnove iz različnih naravnih in sintetičnih materialov.
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Zanima ga tudi, kako je kaj izdelano, zato veliko razdira obstoječe igrače, kot so avtomobili,
punčke, živali, … Takšna igra je zanimiva tudi kasneje za predšolske in šolske otroke.
Najprej upodabljajo različne oblike v okolju, nato posnemajo slike in kasneje tudi
zahtevnejše skice in načrte (Marjanovič, 1984; 2015).
Pred vstopom v šolo, pri starosti štirih do petih let, se otrok še veliko igra z igračami in tudi
rad preživi velik del dneva na prostem s prijatelji ob igri. V igro so še vedno vključene igrače,
kot so žoga, loparji, vrvice, krede, rolerji, kolesa, sani, itd. Zanimive pa so tudi družabne
igre. Pri igri z vrstniki pa se krepi tekmovalnost, komunikacija, razumevanje pravil iger.
Otrok se nauči zmagovati in tudi izgubljati.
Ker je v tem obdobju domišljija zelo bogata in doživi tudi višek pri omenjeni starosti, se vse
bolj zanima za risanke, poslušanje otroških pesmic in pravljic – posebej takšnih, v katerih je
mogoče vse, saj s tem krepi svoje dojemanje. Načeloma se igra s preprostimi stvarmi (škatla
postane raketa ali postelja za punčko).
Krepi se tudi konstrukcijska igra, kjer nastopijo zahtevnejši elementi, ki zahtevajo več
spretnosti in iznajdljivosti (Marjanovič, 1984).
Tik pred vstopom v šolo (v Sloveniji), pri starosti 6–7 let, otrokova igra prehaja v obliko
športa. Zelo dobro ima razvito gibanje, koordinacijo, zaznavanje okolja, motoriko, … Otrok
tekmuje s seboj ali kot predstavnik neke skupine ali v skupini, kar je predvsem dobro za
zmožnost in krepitev timskega dela.
Prične si tudi sam postavljati cilje in jih tudi dokonča tako, kot si jih zamisli.
Še vedno je prisotna simbolična in konstrukcijska igra, ki se razvija v smeri dodajanja
predvsem lastne otrokove ustvarjalnosti. Pri družabnih igrah razume tudi zahtevnejše igre in
lažje sprejema poraze (Marjanovič, 1984).
Delo in igra sta močno povezani. Slednja je pomembna v vseh starostnih obdobjih in tudi
odrasli jo potrebujejo. Pri le-teh jo največkrat povezujemo z ustvarjanjem – ustvarjalna igra
(Marjanovič, 1984).
2.1.2 Vrste igrač
Otrokovo zanimanje za igrače se spreminja, tako kot se tudi njegova starost in igra. Igrače
so za otroka različno dolgo zanimive. Z enimi se igra več let, z nekaterimi pa samo nekajkrat.
Igrače za dojenčke
Dojenček igrač še ne dojema celostno, zato so zanj zanimivi že trakovi, baloni, rutice, robčki,
figurice, obroči, ropotuljice pisanih barv in različne garniture, obešene nad posteljico,
gumijaste igrače za stiskanje in plavajoče za v banjico, kot so: račke, ladjice, ribice, ... in
igrače (iz blaga), ki so mehke. Za dojenčke pa so preprosto zanimivi tudi ključi, posodice.
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Igrače za najmlajše in starejše otroke
Za najmlajše in starejše otroke so zanimive kompleksnejše igrače, ki se lahko vlečejo z
vrvico (vozla, živali, …). Pri takšnih igračah je predvsem pomembna stabilnost in teža.
Zanimivejše za otroka je, če med tem igrača spušča tudi zvoke oziroma ropota.
Zanimive so tudi različne oblike, liki, posodice, ... pri katerih otrok krepi svojo natančnost
in spretnost z zlaganjem, vstavljanjem enega dela v drugi del, ...
Zanimiva so tudi manjša vozila, kot so avtomobilčki, lokomotive z vagoni, letala, ladje, …
Večja vozla, ki so namenjena igri na prostem in se otroci z njimi prevažajo, pa so kolesa,
skiroji, sanke, rolerji, … Na prostem se za igro uporabljajo loparji, keglji, obroči, …
Omenjene igrače so lahko izdelane iz lesa (Marjanovič, 1984).
Posebej zanimive igrače so tiste, ki so pomanjšana verzija pravih stvari in pripomočkov.
Kompleti igralnih kuhinj (s posodami, priborom, malimi gospodinjskimi aparati, …) in
ostalih pomanjšanih prostorov s pohištvom in pripomočki ter različnih poklicev, kot so
zdravnik, mehanik, mizar, frizer, … Posebno domišljijsko igro predstavljajo tudi ročne in
prstne lutke ter majhne figurice ljudi, živali, dreves, cest, … s katerimi lahko otrok
neomejeno oblikuje različne scene (Marjanovič, 1984).
Igrače, ki spodbujajo otroka k ustvarjanju, sestavljanju, konstruiranju, pa so veliki gradbeni
elementi (kocke, kvadri, valji, piramide in zahtevnejši gradniki s posebnimi spajanji, …), ki
so seveda lahko tudi iz lesa, kot so sestavljanke, razni materiali za oblikovanje (mase, papir,
plastelin, ...). Primerne so tudi igrače, ki si jih izdela otrok sam ali jih sestavi sam, ko jih
prvič dobi oziroma kupi (Marjanovič, 1984).
Družabne igre so primernejše za malo starejše otroke, ki razumejo navodila in pravila tudi
kompleksnejših iger. Lahko so to domine, ki so lahko za mlajše s slikami, igra spomin,
človek ne jezi se, enostavne karte, bolj strateške igre (mlin, šah, …), in različne igre s poučno
tematiko, kar pripomore k spoznavanju in razvoju otroka (Marjanovič, 1984).
2.2

ZBIRKE IGRAČ V SLOVENIJI

V Sloveniji imamo kar nekaj zbirk igrač, ki jih večinoma hranimo v muzejih z etnografsko
vsebino. V nadaljevanju sta izpostavljena dva muzeja z bogatimi zbirkami igrač, ki hranita
od zelo starih igrač (ročno izdelanih doma) do sodobnih – modernih.

2.2.1 Otroški muzej Hermanov brlog
Edini otroški muzej v Sloveniji je muzej Hermanov brlog in deluje v okviru Muzeja novejše
zgodovine Celje, kjer se tudi nahaja. Deluje že od leta 1995. Namenjen je otrokom do
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dvanajstega leta starosti in tudi vsem starejšim. V letu 2017 pa je bil prilagojen tudi za slepe
in slabovidne. S tem je postal eden prvih muzejev v Evropi s takšno prilagoditvijo; kasneje
pa še bolj dostopen tudi gibalno oviranim.
Muzej novejše zgodovine Celje je tudi prvi slovenski muzej, v katerem so dobrodošli tudi
hišni ljubljenčki, še posebej službeni psi in psi spremljevalci. Za ljubljenčke pa je tudi vstop
prost.
Muzej ima dve zbirki, ki predstavljata predvsem otroke in njihovo življenje. Močno se opira
na pomen slovenske kulturne dediščine in ohranjanje le-te. Gosti tudi občasne razstave in
prireja muzejske učne ure, ustvarjalne delavnice, počitniška in glasbena doživetja ter tudi
praznovanja rojstnih dni. ‘Brlog igrač’ je stalna razstava omenjenega muzeja, ki je
postavljena od leta 2014 in razstavlja igrače iz Slovenije in tujine. Na ogled je več kot 400
igrač iz različnih časov in koncev sveta.
Svoje razstavne prostore, delavnico, igralnico, galerijo, gledališče in depo ima didaktično
prilagojene starostni stopnji za osnovnošolske otroke. Ves čas pa je prisotna maskota
Hermana Lisjaka (Muzej …, 2019).

Slika 1: Razstava igrač, edinega otroškega muzeja v Sloveniji (Muzej …, 2019)

2.2.2 Pomurski muzej
Pomurski muzej se nahaja v Murski Soboti. Njegov namen je varovanje kulturne dediščine
na območju Pomurske regije.
Leta 2016 je prejel v last zbirko igrač družine Marton iz Dolge vasi, ki so jo sami hranili in
dopolnjevali od leta 1968. V zbirki je približno 300 kosov plišastih, gumijastih in plastičnih
igrač, kot so: punčke, kocke, avtomobilčki, sestavljanke in družabne igre, športni pripomočki
za igro ter tudi otroške knjige v treh jezikih (slovenskem, madžarskem in srbohrvaškem).
Igrače so bile kupljene v Sloveniji oziroma tedanji Jugoslaviji in na Madžarskem ter v
Nemčiji. Nekatere so bile izdelane tudi doma. Igrače, ki jih je moč videti, so večinoma
evropskih proizvajalcev (slovenskih, hrvaških, italijanskih, francoskih, nemških) in nekaj
azijskih proizvajalcev (Pomurski …, 2019).
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PREGLED NEKATERIH SLOVENSKIH PROIZVAJALCEV LESENIH IGRAČ

V Sloveniji deluje Inštitut za razvoj igrač, ki povezuje slovenske proizvajalce igrač in jim
nudi tudi podporo, da so njihove igrača v skladnosti z vsemi zakoni, pomoč pri izdelavi
prototipov in pri kasnejši promociji izdelkov. Sodeluje pa tudi z različnimi partnerji
(inštituti, inkubatorji, testirnimi in certificirnimi centri, razvojnimi agencijami ipd.) (Inštitut
za razvoj igrač, 2019).
Ni presenetljivo, da je večina igrač, s katerimi se ukvarja razvojni inštitut, narejenih prav iz
lesa. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj teh slovenskih podjetij in njihovih
najzanimivejših produktov. Pri pregledu slovenskih lesenih igrač in učnih pripomočkov pa
je prav izpostaviti našo zanimivo ugotovitev, da proizvajalec rad ohranja naraven videz lesa
in ne spreminja ali prekriva njegove naravne barve.
V nadaljevanju bodo predstavljena izbrana slovenska podjetja lesenih igrač. Kriterij izbora
je bil: usmerjenost podjetja predvsem na izdelavo igrač, katerih inovativnost uspeva na trgu.
2.3.1 LESek
Podjetje LESek se je razvilo iz dopolnilne dejavnosti na ekološki kmetiji. Izdelujejo zlasti
preprostejša lesena vozila, različne lesene igrače in pripomočke za otroke ter tudi za odrasle.
Njihove igrače so namenjene spodbujanju čuječnosti in samostojnosti. Njihova vizija
sovpada s cilji Montessori sistema, zato izdelujejo za ta program učne pripomočke in
pohištvo za dojenčke in malčke do 3. leta starosti.
Leseno vozilo LESek je vozilo v seriji igrač avtomobilčkov Micro. Avtomobilčki Dragster,
Biggy, Monster, ki se med seboj razlikujejo po obliki in po velikosti, so vsi majhni, vzdržljivi
in zelo priročni. To so avtomobili iz masivne slovenske bukovine z gumijastimi kolesi.
Večinoma so naravne barve ali površinsko obdelani z naravnimi olji in z barvnimi kolesi.
Te igrače imajo dolgo dobo uporabe. Primerne so za otroke od prvega do desetega leta
(Inštitut …, 2019 in LESek, 2019).

Slika 2: Primeri igrač LESek (vozila) (LESek, 2019)
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2.3.2 Art-les
Art-les Igor Sever s. p. je svoj navdih našel predvsem v slovenski kulturni dediščini, saj
izdeluje predmete, vozila, pripomočke, zgradbe, orodja, stroje, … predvsem iz zapuščine
naših prednikov v pomanjšanem merilu. Te igrače so prilagojene tudi različnim starostim in
zmožnostim otroka. Med velikim naborom igrač so posebno zanimive naslednje opisane.
Katapulti imajo bogato zgodovino že iz časa starih Grkov. Katapult Turjak je pomanjšana
verzija tega velikega vojaškega orožja, namenjenega metanju večjih, težkih in gorečih
premetov. Namenjen je otrokom od 10. leta starosti, saj si ga otrok lahko sam sestavi, s tem
pa krepi svoj konstrukcijski in spretnostni dar. S pomočjo elastike in lesene kroglice
omogoča met v daljavo in podiranje lažjih predmetov.
Zmajček Dino je gibljiv preprost sestav, ki je namenjen vlečenju s pomočjo vrvice.
Namenjen je otrokom nad petim letom starosti. Preprosto ga je sestaviti in moč oblikovati
ter pobarvati po lastni izbiri.
V ponudbi so tudi različna prevozna sredstva: preprosta ladjica, tovornjak, avtomobilček in
lokomotiva z vagoni. Namenjena so otrokom od šestega leta dalje, saj jih je preprosto
sestaviti (Inštitut …, 2019 in Sever, 2019).

Slika 3: Primeri igrač Art-les (katapult, zmajček Dino in vlak) (Sever, 2019)

2.3.3 Les-kra
Samostojen podjetnik Dimitrij Kranjc ima registrirano osebno dopolnilno delo. Ima širok
nabor različnih izdelkov iz lesa pod skupnim imenom Les-kra, veliko izdela lesenih igrač.
Njegove igrače so največkrat iz lesa bukve in javorja. V nadaljevanju bo izpostavljenih nekaj
najzanimivejših.
Stolp s kroglicami je sestavljen iz 4 krogov (predstavljajo pregrade), ki so med seboj
povezane z okroglimi palicami. Tvori se oblika večjega valja. V notranjosti je 20
raznobarvnih kroglic, ki se lahko skozi prekate gibljejo le preko dveh lukenj na notranjih
dveh preprekah. Igrača služi temu, da otrok s tresenjem krepi svoje sposobnosti in z
nagibanjem spravlja kroglice iz prekata v prekat. Ali pa je igrača kot ropotuljica, saj kroglice
med kotaljenjem valja trkajo ena ob drugo ter ob obod valja in s tem oddajajo zvok. Igrača
je namenjena za otroke, starejše od 10 mesecev.
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Sestavljiv tovornjak ali lokomotiva deluje tako, da na podvozje, kjer so štiri enako visoke in
široke okrogle palčke, poljubno natikamo posamezna razno obarvana telesa (različno velike
kvadre, kocke ipd.) in tako delamo različne oblike tovornjaka ali lokomotive. Takšna igrača
spodbuja otrokovo motorično spretnost in mu pomaga spoznavati osnovne barve. Igrača je
namenjena otrokom med 3. in 6. letom starosti.
Igra »Ujemi škrata« je sestavljena iz treh škratov (rumenega, modrega in rdečega), visokih
20 cm, in treh obročev iz vrvi. Namen igre je z meti obročev ujeti škrate, ki jih poljubno
postavimo in so glede na oddaljenost različno vrednostno točkovani. S tem otrok dobiva
prostorsko predstavo, koordinacijo rok in natančnost. Igrača je namenjena otrokom od 3. leta
naprej (Inštitut …, 2019 in Kranjc, 2019).

Slika 4: Igrači stolp s kroglicami in sestavljiv tovornjak (Kranjc, 2019)

2.3.4 Studio Höfler
KukuLila je slovenska blagovna znamka za proizvodnjo igrač, ki je ustvarila premično
posteljico Sofia za dojenčke. Proizvajalec igrače je Studio Höfler, projektiranje d.o.o.
Osnova je obod posteljice iz furnirske vezane plošče v obliki elipse, ki ima spodaj
oblikovane štiri noge, na katerih so pritrjena kolesa za lažje premikanje. Povezuje jih lesena
okrogla palica, ki predstavlja os. Čez posteljico prosto pada baldahin iz tkanine. Igrača ima
tudi vzglavnik, odejo in pripadajočo posteljnino. Posteljica je namenjena za spanje, prevoz
in hrambo punčk ter drugih plišastih igrač. Dostopna je v kombinaciji vijolične, roza, rdeče,
ciklamne, turkizne, modre in zelene barve. Izdelana je iz lesa, tekstila in malo kovine.
Primerna je za otroke od 3. leta starosti dalje.
Podjetje, ki je to igračo izdelalo, se lahko pohvali z bronastim priznanjem na mednarodnem
natečaju A' Design Award & Competition 2015–2016, ki je potekal v Italiji. Priznanje je
dobilo v kategoriji Igrače, igre in hobi izdelki (Inštitut …, 2019 in KukuLila, 2019).
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Slika 5: Premična postelja Sofija in bronasto priznanje na mednarodnem natečaju A' Design Award &
Competition 2015-2016 (KukuLila, 2019)

2.3.5 LuckyOne
LuckyOne proizvodnja igrač d.o.o je mlado slovensko družinsko podjetje. Ustvarilo je
produkt Lucky3in1, ki omogoča prilagajanje otrokovim zahtevam in njegovi starosti.
Preprosto se lahko sestavi v poganjalec, skiro ali tricikel, saj je zgrajen iz šestih osnovnih
delov. Prav zaradi svoje prilagodljivosti Lucky3in1 raste z otrokom. Primeren je za otroke
od 1,5. do 5. leta starosti. S pomočjo te igrače otok razvija svoje ravnotežje, koordinacijo in
krepi moč v nogah. S tem aktivno, raznovrstno in zabavno preživi svojo otroško dobo.
Za omenjeni izdelek, ki je sestavljen iz brezove vezane plošče, masivne bukovine, gumijastih
zračnic in nekaj vijakov, so zmagali na 10. forumu slovenskih inovacij 2015 v kategoriji
posameznikov med 86 ostalimi izumi (Inštitut …, 2019 in LuckyOne, 2019).

Slika 6: Igrača Lucky3in1 (LuckyOne, 2019)

2.3.6 LesnaVesna
LesnaVesna je oblikovalski studio, ki ustvarja in proizvaja razno leseno pohištvo, projektira
interjerje in ima tudi linijo unikatnih lesenih kosov ter igrač. Navdihuje jih slovenska narava
in etnologija ter oživljanje tradicionalnega s pridihom sodobnega oblikovanja.
Njihov dober učni pripomoček je Spomin na les. To je spominska družabna igra, namenjena
spoznavanjem slovenskih lesnih vrst. Otrok se s pomočjo te igre uči in spoznava osnove
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drevesnih vrst, njihovo uporabo ter krepi spominske možganske celice. Igra je namenjena
starejšim od treh let. Ploščki so popolnoma naravni, sličice pa so vgravirane z laserskim
rezom.
Proizvajajo tudi preprost glasbeni inštrument G. krokodil in njegova riba. To je preprosta
lesena igrača v obliki krokodila, ki ima valovit hrbet, v notranjosti pa shranjeno leseno ribo,
ki je namenjena drgnjenju po valovitem hrbtu. Oddaja značilen grgrajoč zvok. Omenjena
sestavna dela sta lahko v naravni barvi lesa (oreha, bukve, hruške) ali pa pobarvana z živimi
barvami na vodni osnovi.
„Did-aktikaa“ je modularni sistem igrač, ki je zasnovana za vse otroke, saj ne določa
njihovega spola in starosti z barvami ali drugimi oblikovnimi elementi. Ta modularna igrača
pomaga razvoju finih motoričnih spretnostih s povezovanjem večjih in manjših različno
oblikovanih lesenih delov skupaj, po otrokovi lastni domišljiji, presoji ter iznajdljivosti.
V svoji ponudbi igrač ponujajo tudi različne sestavljanke, predvsem z motivi iz rastlinskega
in živalskega sveta (Inštitut …, 2019 in LesnaVesna, 2019).

Slika 7: Igrače G. Krokodil in njegova riba, gozdni sprehod in „Did-aktikaa“ (LesnaVesna, 2019)

2.3.7 Mizarstvo Roman Dečman
Samostojen podjetnik Roman Dečman je izdelal leseno otroško garnituro, ki jo je s pomočjo
kovinskih elementov možno enostavno sestaviti na različne načine. Garnitura je lahko
namenjena kot pripomoček za sedenje in hranjenje otroka ob kuhinjskem pultu ali mizi, kot
stojišče, odlagališče, igrača s stopnicami in toboganom, spremeni pa se lahko tudi v mizico
z dvema otroškima stoloma. Namenjena je otrokom od 1. do 5. leta starosti. Omenjena lesena
otroška garnitura z več možnimi postavitvami ima tudi certifikat o skladnosti izdelka z
dvema standardoma, ki mu ga je podelil Laboratorij za preskušanje pohištva Univerze v
Ljubljani, Biotehniške fakultete – oddelek za lesarstvo. (Inštitut …, 2019 in Mizarstvo …,
2019).
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Slika 8: Lesena otroška garnitura z več možnimi postavitvami in certifikat skladnosti (Mizarstvo …, 2019)

2.4

PREGLED STANDARDOV IN OZNAKA CE

2.4.1 Pregled standardov o varnosti igrač
Standard za varnost igrač obsega več delov. V nadaljevanju so opisani štirje deli evropskih
standardov, ki se uporabljajo za otroške igrače.
Standardi pod pojem igrače uvrščajo »katerikoli izdelek ali material, oblikovan za igro ali
namenjen, izključno ali ne, igri za otroke, mlajše od 14 let« (SIST EN 71-1 …, 2015).
SIST EN 71-1 - Varnost igrač - 1. del: Mehanske in fizikalne lastnosti (EN 71-1-Safety of
toys - Part 1: Mechanical and physical properties)
Ta evropski standard določa zahteve in metode preskusov za mehanske in fizikalne lastnosti
igrač. Predpisuje tudi zahteve za pakiranje, označevanje in etiketiranje (SIST EN 71-1 …,
2015).
SIST EN 71-3 Varnost igrač – 3. del Migracija določenih elementov (EN 71-3-Safety of toys
- Part 3: Migration of certain elements)
Ta evropski standard določa zahteve in preskusne metode za migracijo nekaterih elementov
(aluminij, arzen, barij, bor, kadmij, krom, kobalt, baker, svinec, mangan, živo srebro, nikelj,
selena, stroncij …), ki so v materialih iz katerih so igrače. Embalaža, se ne upošteva kot del
igrače, razen če ima igralni namen.
Ta standard deli materiale za preskušanje igrač na tri kategorije, kjer določa migracijo
določenih elementov: Kategorija I: Suhi, lomljivi, prahasti ali prožni materiali; Kategorija
II: Tekoči ali lepljivi materiali; Kategorija III: Materiali, postrgani s površine igrače (SIST
EN 71-3 …, 2019).
SIST EN 71-8 - Varnost igrač - 8. del: Igrače za prostočasne aktivnosti za domačo uporabo
(EN 71-8 - Safety of toys - Part 8: Activity toys for domestic use)
Ta standard določa zahteve in metode preskušanja igrač, ki so namenjene prostočasnim
aktivnostim. Določa zahteve za: pripomočke in komponente igrač za prostočasne aktivnosti,
ki se prodajajo posebej; elemente gugalnic, ki so pripravljeni za uporabo na ali v kombinaciji
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z igračo za prostočasne aktivnosti; konstrukcijski paketi za igrače za prostočasne aktivnosti,
vključno s komponentami, ki se uporabljajo za gradnjo igrač za prostočasne aktivnosti, v
skladu za načrtovano gradnjo stavbe (SIST EN 71-8 …, 2018).
SIST EN 71-9 - Varnost igrač - 9.del: Organske kemijske spojine – Zahteve (EN 71-9 Safety of toys - Part 9: Organic chemical compounds – Requirements)
Standard navaja zahteve za migracijo ali vsebnost nekaterih nevarnih organskih kemičnih
spojin iz / v nekaterih igračah. spajanje; zaužitje; stik s kožo; stik z očmi; vdihavanje, kadar
se uporablja po predvideni ali predvidljivi poti, ob upoštevanju normalnega vedenja otrok
ter funkcije in zasnove igrače(SIST EN 71-1 …, 2005).
2.4.2 Oznaka CE
Oznako CE (fr. Conformité Européene - Evropska skladnost) mora imeti večina izdelkov, ki
so na voljo na enotnem gospodarskem trgu Evropske unije. Tako morajo imeti to oznako
izdelki članic Evropske unije in vsi izdelki, ki se prodajajo v njenem prostoru, ne glede na
to iz katere države le-ti prihajajo.
Proizvajalec s to oznako jamči, da je njegov proizvod varen, neškodljiv zdravju in varen za
okolje v skladu z Evropsko zakonodajo. S to oznako se poenoti evropski prostor glede
osnovnih omenjenih krovnih kriterijev in omogoči varno uporabo izdelka ob upoštevanju
priloženih svojevrstnih navodil izdelka za njegovo uporabo.
Oznako si podeli proizvajalec sam in s tem pa sprejme polno odgovornost, da je izdelek
skladen z vsemi zakonskimi zahtevami in standardi. To pa največkrat zagotavlja gotovost
podjetja. Vendar moramo biti previdni, saj se na trgu pojavlja vedno več izdelkov s
ponarejeno CE oznako. Takšne kršitve so tudi kaznovane z denarno in/ali zaporno kaznijo,
ko gre za težje kršitve (ISO-standard.si, 2019).

Slika 9: Oznaka CE zakonsko predpisane oblike (ISO-standard.si, 2019)
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3 MATERIALI IN METODE
3.1

MATERIALI

3.1.1 Les kot material za izdelavo igrač
Les je material preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, saj je vsestransko uporaben. Je eden
najstarejših koristno uporabljenih materialov. Naši predniki so ga uporabljali za orodja,
orožja, kasneje za gradnjo hiš, izdelavo stavbnega in notranjega pohištva ter za veliko
preostalih koristnih stvari. Les vseskozi ohranja svoj običajen pomen, kljub odkrivanju
sodobnejših materialov. Je naraven, organski material, ki nam nudi kakovostno bivanje in je
tudi najprijetnejša surovina, gledano iz psihološkega stališča. To je material, ki diha in je iz
okoljevarstvenega vidika ugodna surovina, saj ne povzroča toplogrednih plinov, je
popolnoma naravno razgradljiv in nevtralen okolju. Pri obdelavi in predelavi ne povzroča
nevarnih emisij in je ekološka, naravno obnovljiva surovina. Žal pa je lesna industrija,
gledana v celoti, okolijski problem. Predvsem zaradi načina predelave, zaščite in površinske
obdelave lesa proti degradaciji, distribucije, …
Les odlikujejo predvsem naslednje lastnosti:
- estetske (barva, sijaj, tekstura, vonj, finost),
- fizikalne (vlažnost, gostota, anizotropija, prevodnost elektrike, toplote, akustika),
- mehanske (trdota, trdnost, odpornost na obrabljivost, elastičnost, cepljivost) in
- fizikalno - kemijske lastnosti (gorljivost, trajnost) (Poljanc & Leban, 2004).
Poleg že omenjenih dobrih lastnosti lesa je le-ta primeren predvsem zaradi tega, ker daje
igračam brezčasnost, trpežnost, naravno lepoto, spodbuja otrokovo domišljijo, razvija
njegovo spretnost, razmišljanje, posnema resnično življenje. Otrok se skozi igro uči reševati
probleme. Lesena igrača je trajna in tako raste z otrokom, je zanj manj moteča, saj mu
omogoča krepitev uma brez dodatnih umetnih, elektronskih zvokov in efektov. Prav zaradi
tega, ker je običajno tiha, se otrok raje igra v družbi, kar je dobro za njegovo komuniciranje,
pri igračah s posebnimi efekti pa se raje igra sam. Igrače iz lesa so prijetne na otip,
spodbujajo razvoj fine motorične spretnosti, usklajujejo poteze rok in oči pri najmlajših v
začetku razvoja. Les je gotov material, z ustreznimi načrti in konstrukcijskimi zasnovami pa
je poskrbljeno tudi za varnost. (Spielgaben, 2015).
Dobre lesene igrače so pogosto cenovno manj ugodne, vendar imajo visoko vrednost.
Vrednost, da se otrok veliko nauči, in vrednost brezčasnosti ter dolgotrajnosti, saj ne
zastarijo, otrok pa se z njimi lahko igra več let in ne izgubi tako hitro zanimanja zanje
(Spielgaben, 2015).
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3.1.2 Tujerodne lesne vrste v Sloveniji
Pri izbiri materiala za izdelavo lesenih izdelkov nam ni potrebni biti omejeni le na uporabo
konvencionalnih lesnih vrst. Tovrstno miselnost obravnava tudi projekt Appaluse. Applause
je projekt Mestne občine Ljubljana s partnerji, ki želijo aktivno vključevati prebivalce in jih
seznaniti kako od škodljivih tujerodnih rastlin priti do z visoko dodano vrednostjo uporabnih
stvari. Prizadeva si k razvoju novih orodij za prepoznavanje in popis rastišč invazivnih
tujerodnih rastlin, razviti nove postopke za izdelavo papirja iz tujerodnih rastlinskih vrst,
izdelati lesene izdelke in smiselno porabiti ostanke ki nastanejo pri proizvodnji papirja in
predelavi lesa. Analizirati želi primernost novo razvitih izdelkov iz invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst kot so: papir in lesni izdelki, hrana, barvila in hibridnih premazi ter esence
za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov. Namen projekta je vzpostavitev krožnega
načina gospodarjenja, da se vsa surovina porabi in kroži ter je vhodna surovina v procese. S
tem načinom gospodarjenja se izničijo vsi odpadki.
V tem projektu se natančneje obravnava 25 invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, od tega je
17 lesnih in 8 zelnatih vrst.
V Projekt Applause je vključenih veliko partnerjev in je sofinanciran s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Med številnimi partnerji je tudi Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, kjer se tudi izvaja to diplomsko delo, zato bodo
izdelki in rezultati vključeni tudi v Projektu APPLAUSE (Merela in sod., 2019).
V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj najpogostejših tujerodnih lesnih vrst pri nas, ki so
tudi pogosto zelo invazivno naravnane in so zato predmet raziskave tudi v zgoraj omenjenem
projektu. To so amerikanski javor, navadni divji kostanj, navadni cigarovec, octovec,
robinija, mirobalana, trnata gledičevka in visoki pajesen.
Večina najpogostejših tujerodnih lesnih vrst pri nas svoj naraven areal v Severni Ameriki,
ali v Aziji, tako rekoč izjema in ob enem posebnost pa je balkanski polotok od koder izvira,
kar nekaj endemitov.
3.1.2.1 Amerikanski javor
Amerikanski javor ali javor jesenovec (Acer negundo L.) spada v družino javorovk
(Aceraceae).
Zraste do 20 m visoko in do 1,2 m široko. Ima okroglasto krošnjo, ki je redka z dolgimi
štrlečimi vejami. Skorja debla je sivorjavo obarvana, ki je pri mladih drevesih dolgo gladka,
pri starih pa rahlo razpoka. Je listopadno drevo z navzkrižno nameščenimi in lihopernato
sestavljeni listi, dolžine 15–37 cm. Najpogosteje so listi iz 5 lističev, ki so rahlo jajčasti,
zašiljeni in po robu dvakrat nažagani. Listni pecelj je dolg od 5 do 8 cm, in je na osvetljeni
strani rahlo rdečkasto obarvan. Prav po sestavljenih listih, kar je posebnost med javorji, ga
najlažje razlikujemo znotraj njegove družine.
Cvetovi so združeni v grozdasta socvetja in so enospolni. Plod sta dva krilata oreščka, krilci
pa med seboj tvorita ostri kot in sta ukrivljeni navznoter. Poleg sestavljenih listov je
posebnost amerikanskega javorja tudi v tem, da je dvodomna in vetrocvetna vrsta, kar je
izjema med javorji.
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Naraven areal amerikanskega javorja je Severna Amerika in je zelo velik. Javor ni zahteven
glede tal, najbolje pa uspeva na vlažnih in peščenih tleh. Je zelo odporen, saj prenese veliko
vlage z dolgotrajnejšimi poplavami in tudi sušo, nižje zimske temperature ter tudi mestno
okolje. Zato ga pogosto pri nas sadimo v urbanem okolju kot okrasno drevo. Raste pa tudi
podivjano predvsem ob rekah in je pionirska vrsta na opuščenih kmetijskih zemljiščih.
Potrebuje pa veliko svetlobe, saj je svetloljubna drevesna vrsta (Brus, 2012).

Slika 10: Les amerikanskega javorja. Levo je navaden les, desno pa je les javorja z značilno rdeče obarvanim
lesom, ki je posledica okužbe z glivo (Merela in sod., 2019)

Les amerikanskega javorja uvrščamo kot slabšo kakovostnega, saj predvsem ni trajen. Ga
pa v severni Ameriki (od koder prihaja) izkoriščajo za izdelavo vezanih plošč, za embalažo,
pohištva cenejšega razreda in za izdelavo celuloze. V prerijah in stepah pa se ga sadi za
protivetrno in proti erozijsko zaščito (Brus, 2012). V primeru okužbe z določeno glivo pa se
v lesu pojavi značilna rdeča diskoloracija. Ta lesa se lahko uporabi v dekorativne namene.
3.1.2.2 Navadni divji kostanj
Navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum L.) sodi v družino divjekostanjevk
(Hippocastanaceae) in je edina evropska vrsta divjih kostanjev.
Zraste do 30 m visoko in do 1 m široko. Krošnja je gosta, široko razraščena in okroglo
oblikovana z debelimi krhkimi vejami. Skorja na običajno kratkem deblu je sivkasto rjava,
z malimi okroglimi luskami.
Listi, ki jeseni odpadejo, so dlanasto sestavljeni iz 5 do 7 narobe jajčastih, kratko zašiljenih
in po robu nažagani lističev, ki so nameščeni na 15–20 cm dolgem peclju z navzkrižno
razporeditvijo.
Cvetovi so belo obarvani v pokončnih socvetjih iz moških, ženskih in dvospolnih cvetov ter
je žužkocvetka.
Plodovi so zelene okrogle 5–6 cm velike bodičaste lupine, z redko razporejenimi bodicami.
Lupina razpade na tri dele in v njej se nahaja seme, ki je rjavo in okroglo s svetlejšo liso.
Semena za ljudi niso užitna, imajo pa dokazane zdravilne učinke, ki delujejo protivnetno in
negujejo žilna obolenja. Zato jih tako zasledimo v veliko farmacevtskih pripravkih in tudi v
sončnih kremah, saj skorja vsebuje snov (aesculin), ki odbija škodljive ultravijolične žarke.
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Najraje raste na hranljivih, vlažnih in zračnih tleh. Predvsem mu ustrezajo sveža peščenoilovnata tla. Je relikt iz terciarja, saj je bil nekoč močno razširjen po vsej Evropi. Zaradi
ledene dobe pa je preživel le na Balkanskem polotoku, zato je endemit omenjenega polotoka.
V Sloveniji ni samonikla vrsta, saj potrebuje človeka, da ga posadi. Zaradi izrazito lepih
socvetij in tudi listov ga tako največkrat zasledimo kot okrasno drevo v parkih, drevoredih
in tudi na vrtovih, predvsem gostiščih saj daje dobro senco (Brus, 2012).

Slika 11: Les navadnega divjega kostanja (Merela in sod., 2019)

Les je zelo kakovosten, predvsem zaradi majhne gostote, krhkosti in slabe trajnosti. Vendar
pa se uporablja pri rezbarjenju in modelarstvu ter za polnilo pri stavbnem pohištvu (Brus,
2012).
3.1.2.3 Navadni cigarovec
Navadni cigarovec ali ameriška katalpa (Catalpa bignonioides Walt.) uvrščamo v družino
cigarovčevk (Bignoniaceae).
Povzpne se do 20 m visoko in tvori debelo kratko krivo deblo, ki je sprva prekrito s tanko in
gladko sivorjavo skorjo, ki kasneje plitvo razpoka in se lušči v manjših ploščicah. Na vrhu
debla tvori okroglasto krošnjo.
Enostavni široko jajčasti listi so dolgi 10–30 cm, celorobi, listna ploskev je na kratko
zašiljena na vrhu, pri peclju oziroma na dnu listne ploskve pa rahlo srčasto oblikovana. Listi
so navzkrižno razporejeni na do 16 cm dolgem peclju; zgoraj temno zeleni in goli, medtem
ko so spodaj bolj belkasti zaradi gostih kratkih dlačic, s katerimi so pokriti.
Cvetovi so dvospolni, belo obarvani z dvema rumenima progama in z velikim številom
rdečkastih peg. Združeni so v pokončne 12–25 cm dolge mnogocvete, ki privabljajo žuželke,
saj gre za žužkocvetno vrsto.
Po plodu ima navadni cigarovec tudi ime, saj je to dolg 15–40 cm, tanek 5–10 cm,
podolgovat suh strok, ki je rjavkasto obarvan.
Njegov naraven areal se nahaja v Severni Ameriki in je strnjen ter precej majhen. Potrebuje
bohotna, sveža, vlažna tla, suše in vetra ne prenaša najbolje. Zato v Sloveniji tudi bolje
uspeva v notranjosti države kot pa ob morju. Dobro prenaša zimske temperature in tudi višje
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ob zadostni vlagi v zemlji ter mestno okolje, zato je eno najpogostejših okrasnih dreves
predvsem v parkih in pa tudi vrtovih, drevoredih.
Pri nas pogosto sadimo tudi japonsko katalpo (cigarovec), lepo katalpo in tako imenovano
hibridno katalpo, križano med ameriško katalpo in japonsko katalpo (Brus, 2012).

Slika 12: Les navadnega cigarovca (Merela in sod., 2019)

Les je lahek, precej mehek in zelo odporen na prostem. Ima pa slabo prožnost. Uporablja se
za železniške pragove, stebre, pohištvo, glasbila … (Brus, 2012).
3.1.2.4 Octovec
Octovec ali kisli ruj (Rhus typhina L.) prihaja iz družine rujevk (Anacardiaceae). Do 5 m
visoko drevo oziroma gojen grm, ki v naravnem okolju zraste tudi do 12 m. Se široko razraste
in ima kot grmi nizko razvejano deblo s sivo obarvano skorjo in dežnikasto krošnjo.
Plitve korenine se zelo na široko in daleč razraščajo, iz njih pa nastanejo novi poganjki, kar
je tudi glavni vzrok za takšno razširjenost in invazivnost te vrste.
Listi so žive svetlo zelene barve, dolgi 12–60 cm in lihopernato sestavljeni iz 11–31 lističev,
ki so 5–12 cm dolgi, suličasto podolgovati ter zašiljeni. Lističi (razen terminalnega lističa)
so sedeči, kar pomeni, da so na glavni pecelj pritrjeni z dnom listne ploskve in nimajo
posebej peclja.
Cvetovi so združeni v 15–20 cm dolga, dlakasta socvetja rumeno zelene barve in so
enospolni, dvodomni in žužkocvetni. Združeni so tudi koščičasti plodovi v rdeča, dlakava,
gosta soplodja.
Zelo dobro uspeva, saj je skromna vrsta, ki je odporna na mestno okolje, nizke temperature.
Prav zaradi te prilagodljivosti in nezahtevnosti je odlična vrsta za utrjevanje nasipov in
preprečevanja erozij. Izogiba se prevlažni ali prekisli zemlji, zahteva pa veliko svetlobe, saj
je heliofilna (svetloljubna) drevesna vrsta.
Njen naravni areal je Severna Amerika, v Evropi in pri nas je močno razširjena okrasna
rastlina, ki zaradi omenjeni poganjkov iz korenin raste tudi nenadzorovano (Brus, 2012).
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Slika 13: Les octovca (Merela in sod., 2019)

Octovec ima lahek les in se le redko uporablja, najpogosteje pa za galanterijske izdelke. Kot
les ga torej ne izkoriščamo veliko, so pa njegove korenine in plodove, ki imajo zdravilne
učinke, izkoriščali že Indijanci. Iz plodov se izdelujejo sokovi, ki imajo veliko kisline, in kis,
prav od tod pa izhaja njegovo poimenovanje (Brus, 2012).
3.1.2.5 Robinija
Robinijo (Robinia pseudoacacia L.), poznamo tudi pod domačim imenom akacija, uvrščamo
v družino metuljnic (Fabaceae).
Drevo akacije je do 30 m visoko, z okroglo dežnikasto krošnjo, ki je redka. Skorja je najprej
svetlo siva in gladka, v višji starosti pa ta vzdolžno razpoka in potemni v rjavkaste odtenke.
Korenine so goste in bolj plitke z do 1 cm velikimi gomolji bakterije Rhizobium, ki imajo
nalogo presnove zračnega dušika, s katerim bogatijo zemljo.
Listi so dolgi 20–30 cm in so lihopernato sestavljeni iz 9–21 lističev, ki so svetlo zelene
barve, precej tanki, celorobi, dolgi 3–6 cm in v obliki elipse na kratkih pecljih. Robinija ima
preobražene liste, in sicer zanjo sta značilna dva trda in bodeča, do 2 cm dolga prilistna trna.
Dvodomni beli cvetovi z lepim vonjem so združeni v 10–25 cm dolga socvetja v obliki
visečega grozda.
Najbolje ji ustrezajo rahla, globoka in rodovitna tla. Zato najbolje uspeva v pokrajinah, kjer
uspeva vinska trta. Potrebuje veliko svetlobe, prenaša pa tudi slana tla in onesnažen zrak. Ne
ustrezajo ji kamnita ali preveč mokra tla z zastajajočo vodo ter tudi sušna področja. Vrsta pa
je občutljiva predvsem na veter, sneg in zelo nizke temperature.
Naraven areal robinije je v Severni Ameriki in je relativno majhen.
Robinija je najpogostejša tujerodna vrsta pri nas, na svetu pa je takoj za evkalipti
najpogosteje gojena drevesna vrsta (Brus, 2012).
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Slika 14: Les robinije (Merela in sod., 2019)

Les robinije je težak, trden in elastičen, predvsem pa odlično obstojen proti abiotskim
dejavnikom, ki jim je les izpostavljen na prostem. Pri obremenitvah glasno poka, zato je
uporabljen v rudnikih in kot gradbeni les, saj nas s pokanjem opozori na nevarnost porušitve.
Uporablja se za železniške pragove, orodja, kole, sode, mostove, utrjevanje hudournikov …
daje pa tudi dobro kurilno moč in oglje (Brus, 2012).
3.1.2.6 Mirobalana
Mirobalana ali štrboncelj (Prunus cerasifera Ehrh.) sodi v družino Rožnic (Rosaceae).
Zraste v manjše drevo do 8 m visoko, ki nekoliko spominja na višnjo. Listi so enostavni, 3–
7 cm dolgi in na vrhu ovalni. Imajo prilistne žleze, ki so značilne za rod sliv (Prunus).
Beli cvetovi so drobni in rastejo posamezno. Plodovi so do 3 cm veliki, okrogli, rahlo
povoščeni in rdeče ali rumeno obarvani. Ravno zaradi plodov ga kot sadno drevo gojimo po
celotni Sloveniji. Zato ga najdemo predvsem po sadovnjakih in ponekod tudi po vrtovih.
Naraven areal mirobalane je Balkanski polotok in zahodna Azija (Brus, 2011).

Slika 15: Les mirobalane (Merela in sod., 2019)

3.1.2.7 Trnata gledičevka
Trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos L.) spada v družino rožičevk (Caesalpiniaceae).
To hitrorastoče drevo se vzpne do 40 m visoko in tvori do 1,5 m široko deblo, z razpokano
sivorjavo skorjo v obliki podolgovatih ploščic.
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Koreninski sistem tvori eno glavno korenino, ki sega do 1,5 m globoko, in močne ter dolge
stranske korenine.
Listi so enkratno ali dvakratno sodopernato sestavljeni, dolgi do 30 cm in so premenjalno
nameščeni. Enkratno sestavljeni listi so sestavljeni iz 20–30 lističev, dvakratno sestavljeni
pa imajo manj lističev, in sicer od 8 do 14 lističev. Lističi so 2–3 cm dolgi in drobno
nažagani.
Po drevesu na poganjkih, vejah in deblu so nameščeni do 20 cm dolgi rdečerjavi trni, ki so
ostri in trdi. Iz največjih trnov pa tudi izraščata en ali dva manjša stranska trna. Ti
preobraženi listi oziroma trni dajejo trnati gledičevki tudi ime.
Cvetovi so enospolni ali dvospolni, zelenkasto obarvani in združeni v 5–7 cm dolge
obstranske grozde.
Plodovi so suhi, bleščečerjavi stroki, ki so sploščeni in vzdolžno zaviti. Dolgi 30–40 cm in
široki 2–3 cm. V strokih so temno rjavkasta semena eliptične oblike, velika približno 0,7 cm.
Je precej skromna vrsta, ki je občutljiva na premalo svetlobe, sneg in veter, ki lomita veje.
Kot mlada je občutljiva tudi na nizko temperaturo. Dobro pa prenaša onesnažen zrak in sol.
Njeno naravno rastišče je vzhodni del Severne Amerike. Pri nas se jo sadi predvsem kot
okrasno drevo, redkeje raste podivjano. Najdemo jo predvsem v parkih, drevoredih, kjer je
je v zadnjem času predvsem veliko v Ljubljani (Brus, 2012).

Slika 16: Les trnate gledičevke (Merela in sod., 2019)

Trnata gledičevka je spoštovana vrsta. Njen les je trd, gost, prožen, trajen in se lepo polira,
a ga je težko cepiti. Uporablja se ga za železniške pragove, vagone, v gradnji in pohištveni
industriji (Brus, 2012).
3.1.2.8 Visoki pajesen
Visoki (tudi veliki) pajesen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) uvrščamo v družino
jesenovčevk (Simaroubaceae).
Povzpne se do 25 m visoko. Na ravnem močnem deblu se tvori redka okrogličasta krošnja.
Skorja je tanka in precej gladka z vzdolžnimi razpokami, ki so belkasto obarvane. Korenine
so razporejene po veliki površini in so plitve.
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Lihopernato sestavljeni listi so premenjalno razvrščeni in dolgi 30–90 cm. List sestoji iz 11–
25 pecljatih lističev, dolžine 6–12 cm, ki so zašiljeni na vrhu in zaokroženi na dnu listne
ploskve; po slednji poteka glavna žila lističa, tako da se listič ne deli na dva enakomerno
velika dela. Listi so zeleni in na spodnji listni ploskvi svetlejši, oddajajo neprijeten vonj, če
jih pomečkamo.
Cvetovi so belo-rumeni in združeni v 10–25 cm dolge verige. Plod je spiralno zvit krilat
orešček, dolg 3–4 cm, s semenom v sredini. Plodovi so združeni v soplodja in so svetlo
rdečkastorjavi, ko so zreli.
Visokemu pajesenu ugaja toplo podnebje in globoka, sveža tla. Prilagodi pa se tudi na
revnejša kamnita in dolgotrajno sušna področja. Odraslo drevo zdrži tudi zelo nizke
temperature pod lediščem. Dobro prenaša tudi industrijske pline.
Njegov naravni areal so Kitajska in Moluški otoki. Z njegovo invazivnostjo se ne srečujemo
samo v Sloveniji in večjem delu Evrope, ampak predvsem v Severni Ameriki je velik
problem njegova invazivnost, ki močno ogroža tamkajšnjo avtohtono rastlinstvo. V Sloveniji
raste predvsem po gozdnem robu, ob cestah, ob železniških tirih, brežinah, na področjih
nekdaj kamnitih goličav na Krasu, kjer se je z njim pogozdovalo, … (Brus, 2012).

Slika 17: Les visokega pajesena (Merela in sod., 2019)

Kot les dolgo časa ni bil pomemben, saj je zelo zahtevna vrsta za sušenje. Nujno je uporabiti
poseben tehnološki režim sušenja, saj se hitro začne zvijati. Za kurjavo pa ni primeren zaradi
slabe energetske vrednosti in zadušljivega smrdečega dima (Brus, 2012).
3.1.3 Osnovne fizikalne in mehanske lastnosti nekaterih tujerodnih lesnih vrst v
Sloveniji
Predstavljamo osnovne fizikalne in mehanske lastnosti karakteristik nekaterih tujerodnih
lesnih vrst v Sloveniji. Te nam nudijo zadostne količin lesa za izdelavo preskusov določanja
lastnosti in karakteristik. Obenem so smiselne za izkoriščanje kot lesna surovina, saj nam
nudijo ustrezne dimenzije za nadaljnjo obdelavo in predelavo.
Predstavljene bodo torej karakteristike robinije, divjega kostanja, amerikanskega javorja,
trnate gledičevke, visokega pajesena in octovca. Celotno podpoglavje 3.1.3 in njegova
podpoglavja so povzeta po Merela in sod. (2019). Ta raziskava pa je nastala prav v okviru
zgoraj omenjenega projekta APPLAUSE.
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3.1.3.1 Barva lesa
Preglednica 1: Opis barve izbranih tujerodnih lesnih vrst (Merela in sod., 2019:3)
Lesna vrsta
(št. vzorcev: 6/les. vrsto)
Robinija
(Robinia pseudoacacia)

Barva lesa z merjenjem vzorcev

Navadni divji kostanj (Aesculus
hippocastanum)

Kremasto bele ali rumeno-rjavo obarvana jedrovina, ki ni ostro ločena
po barvi od bele beljave.

Amerikanski javor
(Acer negundo)

Jedrovina je sivorumeno rjave barve, pogosto z rdečo ali rožnato progo.
Beljava je bledo bela, z rumenozeleno obarvanostjo. Ranjen les se rdeče
barva, kar pri sušenju zbledi v rožnate odtenke.

Trnata gledičevka (Gleditsia
triacanthos)

Srednje do svetlo rdečkastorjavo obarvana jedrovina in široka svetlo
rumena beljava, ki sta med seboj jasno ločeni.

Visoki pajesen
(Ailanthus altissima)

Bledo rumeno do svetlo rjave barve, lokalno ima izrazite svetlejšo
rumenozelene vzdolžne proge.

Octovec
(Rhus typhina)

Dosledno rumeno do oljčno zeleno obarvana jedrovina, z sivobelo
beljavo.

Bledo zelenorumene do temno rjave barve, k temnejši se nagiblje
predvsem v višji starosti.

3.1.3.2 Dimenzijska stabilnost lesa
V spodnji preglednici se vidi, da ima izmed vseh primerjanih tujerodnih lesnih vrst navadni
divji kostanj najnižjo gostoto (470 kg/m3), jedrovina trnate gledičevke pa najvišjo (703
kg/m3). Hkrati ima trnata gledičevka zelo nizko točko vlažnosti nasičenja celičnih sten (18,5
%), kar pomeni, da se pri sušenju prične les omenjene vrste krčiti šele pri tej vlažnosti, ko
prične izhajati vezana voda iz celičnih sten. Zelo visoko točko vlažnosti nasičenja celičnih
sten pa ima visoki pajesen (31,7 %).
V preglednici so podani volumenski skrčki in nabreki. Les je anizotropen material, kar
pomeni, da se v različnih smereh različno krči oz. nabreka. Ti kazalniki so za preiskovane
vrste prikazani v zadnjih dveh stolpcih. Posebej velja izpostaviti visoki pajesen, ki je imel
izjemno visoko tangencialno krčenje (11,92 %) in nabrekanje (10,63 %), radialno pa so bile
vrednosti zmerne.
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Preglednica 2: Povečanje izmerjene karakteristične vrednosti jedrovine izbranih tujerodnih lesnih vrst (Merela
in sod., 2019:4)
Lesna vrsta
(št. vzorcev:
6/les. vrsto)
Robinija
(Robinia
pseudoacacia)
Navadni divji
kostanj
(Aesculus
hippocastanum)
Amerikanski
javor
(Acer negundo)
Trnata
gledičevka
(Gleditsia
triacanthos)
Visoki pajesen
(Ailanthus
altissima)
Octovec
(Rhus typhina)

αv

ρ0
[kg/m3]

R
[kg/m3]

uTNCS
[%]

MCSV
[%]

[%]

βv
[%]

678

604

17,7

31,56

10,50

479

429

27,5

129,50

520

460

28,9

702

630

602

514

αl,r,t
[%]

βl,r,t
[%]

9,47

0,16
3,82
6,26

0,16
3,68
5,87

11,66

10,44

0,55
3,98
6,81

0,55
3,82
6,37

91,30

13,00

13,00

0,6
4,3
7,8

0,60
4,10
7,20

18,5

67,30

11,47

10,28

0,44
3,92
6,79

0,44
3,77
6,36

514

31,7

83,90

0,50

14,47

0,50
3,98
11,92

0,49
3,82
10,63

470

27,5

137,60

0,26

80,25

0,26
2,88
6,06

0,26
2,81
5,76

ρ0 – gostota v absolutno suhem stanju

αv,l,r,t – volumenski, longitudinalni, radialni in

R – osnovna gostota

tangencialni narek

uTNCS – točka vlažnosti nasičenja celičnih sten

βv,l,r,t – volumenski, longitudinalni, radialni in

MCSV – vsebnost vlage vlažnega lesa (po poseku)

tangencialni skrček

3.1.3.3 Mehanske lastnosti lesa
Podani rezultati v spodnji preglednici so povprečja meritev šestih vzorcev po ene lesne vrste.
Kot vemo, je les zelo variabilen, kar se odraža v gostoti, usmerjenosti rasti lesnih vlaken …,
saj nanje vpliva rastišče drevesa, lega in pogoji med rastjo (vlaga, temperatura, padavine,
sestava tal …), variabilnost med ranimi in kasnim lesom, adultnim, juvenilnim itd.
Najvišjo upogibno trdnost so imeli robinija (117,1 MPa), za njo visoki pajesen (110,0 MPa)
in trnata gledičevka (108,4 MPa), medtem ko je imel octovec (57,60 MPa) za polovico manj
od robinije (117,1 MPa).
Trnata gledičevka ima na podlagi preizkušancev v vseh treh smereh najvišje tlačne trdnosti
(c ; c⊥R ; c⊥T : 54,2 ; 22,4 ; 17,7) med vsemi preskušenimi vrstami, razen v prečni smeri
ima robinija malenkost boljšo (c = 61,2 MPa).
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Preglednica 3: Osnovne mehanskih lastnosti pridobljene s preskušanjem (Merela in sod., 2019:5)
Lesna vrsta
(št. vzorcev: 6/les.
vrsto)
Robinija
(Robinia
pseudoacacia)

σb
[MPa]

Eb
[GPa]

c
[MPa]

c⊥R
[MPa]

c⊥T
[MPa]

117,1

18,8

61,2

15,6

16,5

69,5

7,5

33,6

8,3

6,7

Amerikanski javor
(Acer negundo)

72,0

5,5

32,5

12,4

8,0

Trnata gledičevka
(Gleditsia triacanthos)

108,4

12,5

54,2

22,4

17,7

Visoki pajesen
(Ailanthus altissima)

110,0

13,1

52,6

15,9

11,2

57,60

10,2

39,4

Navadni divji kostanj
(Aesculus
hippocastanum)

Octovec
(Rhus typhina)

σb - upogibna trdnost,
Eb - modul elastičnosti upogibanja

c - tlačna trdnost v vzdolžna smer
c⊥R - tlačna trdnost v radialni smer
c⊥T - tlačna trdnost v tangencialni smer

3.1.3.4 Sušilni pogoji
Preglednica 4: Težavnost sušenja izbranih lesnih vrst (Merela in sod., 2019:7)
Lesna vrsta
Robinija
(Robinia pseudoacacia)

Barva lesa z merjenjem vzorcev
Tvegano in dolgotrajno sušenje, še posebej sortimentov večjih debelin.

Amerikanski javor
(Acer negundo)

Nevarnost kolapsa, zato je potrebno natančno sušenje nad točko nasičenja
celičnih sten.

Trnata gledičevka
(Gleditsia triacanthos)

Dolgotrajno sušenje. Velika previdnost pri sušenju pod točko nasičenja
celičnih sten.

Visoki pajesen
(Ailanthus altissima)

Blag režim sušenja, zaradi velike nagnjenosti k zvijanju. Ima visoko stopnjo
točke vlažnosti nasičenja celičnih sten.
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METODE

3.2.1 Anketa
Metoda anketiranja se opravlja s pomočjo anketnega vprašalnika za kvantitativne analize.
Anketni vprašalnik je priročno orodje za zbiranje podatkov. Na podlagi velikosti vzorca, ki
ga anketiramo in kasneje analiziramo, podamo značilnosti širše populacije. Večji kot je naš
vzorec, bolj natančni so naši končni sklepi, ki jih pripišemo širši populaciji.
Namen naše raziskave je bil ugotoviti mnenje anketirancev o pomenu kakovosti igrače za
otrokov razvoj, mnenje o lesu kot materialu za igrače in splošno mnenje o lesenih igračah
(velikost, cena, trg lesenih igrač, kriteriji pri nakupu, mnenje o igračah iz tujerodnih lesnih
vrst, …).
Anketa je bila anonimna in je temeljila na individualnem reševanju posameznika. Bila je
izvedena s pomočjo aplikacije 1KA za spletno anketiranje. Anketiranje je potekalo preko
družbenega omrežja Facebook, širila pa se je tudi preko elektronske pošte v času od 26. 7.
2019 do 4. 8. 2019.
Anketa je bila kombinirana, saj je vsebovala vprašanja zaprtega tipa, kjer je bilo pri
posameznem vprašanju možno označiti le en odgovor, pri določenih vprašanjih tudi več, in
vprašanja polodprtega tipa, kjer je bilo možno pripisati tudi svoj odgovor oziroma misel.
Anketa je vsebovala tudi vprašanja odprtega tipa, kjer so anketiranci opisovali in
utemeljevali predvsem svoja lastna mnenja.
Prva štiri vprašanja v anketi so bila demografska (spol, leto rojstva, najvišja dosežena
formalna izobrazba anketiranca in pokrajina, v kateri prebiva anketiranec). Največ vprašanj,
sedem, je bilo zaprtega tipa (5., 10., 11., 12., 13., 15. in 17.), polodprtega so bila tri (8., 9. in
14.) in odprtega tipa pet vprašanj (6., 7., 16., 18. in 19.).
Pri štirinajstem vprašanju (kaj se zdi anketirancem bolj oziroma manj pomembno pri nakupu
lesenih igrač) smo odgovore razvrstili s pomočjo metode z utežmi, kjer smo utež 0,1 pripisali
izrazu popolnoma nepomembno, utež 0,2 k nepomembnemu kriteriju, utež 0,3 k srednje
pomembnemu kriteriju, utež 0,4 k pomembnemu kriteriju in najtežjo utež 0,5 k zelo
pomembnemu kriteriju. Pri tem štirinajstem vprašanju pa je bila še ena posebnost, in sicer,
da smo anketirancem razložili pojma domače/avtohtono in tujerodno/alohtono in za vsako
skupino podali po nekaj primerov lesnih vrst. To je bilo potrebno pojasniti za to vprašanje
kot tudi za nadaljnja.
Anketa je bila analizirana s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. Z njim smo
obdelali razpredelnice pridobljenih podatkov in kasneje tudi izrisali grafikone, ki se nahajajo
v poglavju Rezultati.
Celoten vprašalnik je v poglavju Priloge.
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3.2.2 Konstruiranje
Po pregledu standardov je bil cilj oblikovati in skonstruirati izbrane igrače s pomočjo
programa SolidWorks. SolidWorks je program, ki nudi računalniško podprto konstruiranje
in inženirske analize. Omogočil nam je 3D modeliranje in sestavljanje posameznih delov
izdelka ter izdelavo načrtov igrač (SolidWorld, 2019).
Delo je potekalo od skiciranja, nato tehničnih risb do končne konstrukcijske dokumentacije.
Igrače je bilo potrebno zasnovati tako, da ustrezajo vsem trdnostnim, dimenzijskim in
varnostnim zahtevam. Cilj je bil tudi atraktivnost in inovativnost igrač ter čim boljša
didaktičnost. Hkrati pa je potekal tudi izbor tujerodnih lesnih vrst, iz katerih je narejena
posamezna igrača oziroma del igrače.
Zaradi varnosti otroka smo upoštevali, da igrače ne vsebujejo tako majhnih sestavnih delov,
da bi jih le-ta mogel pogoltniti ali vtakniti v katero od svojih odprtin (ušesa, nos, …), da so
vsi robovi zaokroženi z minimalnim radiem 2 mm in da imajo vse odprtine premer lukenj
vsaj 5 mm, da ne pride do uščipa.
Igrače niso zasnovane preveč zahtevno, saj je najpomembnejše, da se otrok pri igri z njimi
nekaj nauči in krepi svoje zmožnosti. Preprosto so sestavljive v okvirje, lončke ali pa se
natikajo na palico oziroma kline. Zato tudi izdelava ne vsebuje preveč zahtevnih operacij in
je možno igrače narediti z osnovnimi mizarskimi stroji. Spajanja potekajo z brazdami in
zatiči ali pa z moznično vezjo.
3.2.3 Površinska zaščita
Pri izdelovanju izdelkov za otroke je zelo pomembna površina izdelka. Ta mora biti
predvsem zaradi varnosti otroka dobro obrušena in brez ostrih robov. Pomembna je tudi
sestava in kvaliteta premaznega sredstva, saj otrok z igračo udarja oziroma mu le-ta pada iz
rok, površine se polijejo in umažejo. Otrok pa potiska igračo tudi v usta. Z zobmi jo grize.
V ustih je prisotna tudi slina, ki je naravno kisla, kar lahko vpliva na površinski sistem igrače.
Glede na namen rabe igrače je pomembno izbrati primeren premaz in ga kvalitetno aplicirati
na material. Kakovostno površino sistema dosežemo z dobro predpripravo (aktivacijo)
površin s skobljanjem in brušenjem, primernim premaznim sredstvom, ki mora ustrezati
načinu nanašanja, z ustrezno količino nanosa in kvalitetno dokončno utrditvijo premaza.
Površinski premazi so zapleteni izdelki, ki so sestavljeni iz veliko različnih kemikalij.
Mnoge od teh sestavin lahko negativno vplivajo na zdravje ljudi (Petrič, 2008).
V primeru, da želimo lesen izdelek za otroško uporabo dodatno zaščititi, so priporočljivi
akrilni premazi, ki so lahko barvni ali brezbarvni. Primerne so barve, ki so narejene na osnovi
vode in so neškodljive zdravju, so hitro sušeče in odsevajo svilnat lesk gladko obrušenim
površinam. Za zaščito otroškega pohištva so primerna tudi mineralna olja (lahko tudi z
naravnimi pigmenti) in voski (čebelji, …) za les (Pavlič, 2015).
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Premazi so našemu zdravju najbolj nevarni, ko so v tekoči fazi. Ko se posušijo/utrdijo niso
več tako problematični. To velja za premaze na organski osnovi kakor tudi za vodne akrilne
premaze. V primeru obeh tipov premazov pa še vedno obstaja nevarnost migracije težkih
kovin, ki so lahko prisotne zaradi uporabe pigmentov. To so običajno oksidi različnih kovin.
Za igrače je še posebej pomembno, da uporabljeni materiali in površine izpolnjujejo vse
zahteve standarda SIST EN 71-3 Varnost igrač – 3. del Migracija določenih elementov (EN
71-3-Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements), ki obravnava to migracijo
škodljivih elementov.
Ti pigmenti so v utrjenih premazih običajno dobro, vključeni v polimerno strukturo. Težava
nastane, pri uporabi teh pigmentov v okolju prijaznejših premaznih sredstvih, kot so vsa olja
in voski, saj v tem primeru pigmenti niso tako dobro fiksirani. Zaradi tega se mora v njih
uporabiti naravne pigmente (Pavlič, 2019).
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4 REZULTATI
4.1

REZULTATI ANKETE

V anketi Razvoj igrač iz tujerodnih lesnih vrst je sodelovalo 98 anketirancev. Od tega je bilo
40 (41,8 %) vprašanih moških in 58 (59,2 %) žensk (Slika 16).

Število odgovorov anketirancev
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Slika 18: Spol anketiranca (n=98)

Največ anketirancev je bilo starih med 35 in 49 let, bilo jih je devetintrideset (39,8 %). Med
20 in 34 let je bilo štiriintrideset vprašanih (34,7 %), med starostjo 50 in 64 let pa
enaindvajset (21,4 %). Najmanj sodelujočih je bilo med starostjo 65 in 79 let, in sicer so
sodelovali štirje (4,1 %). Najmlajši sodelujoč je štel 20 let, najstarejši pa 82 (Slika 17).
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Slika 19: Starost anketirancev (n=98)

Največ vprašanih je imelo končano visoko šolo ali višjo izobrazbo, in sicer šestinštirideset
(46,9 %). Formalno do sedaj končano največ srednjo šolo je imelo osemintrideset ljudi (38,8
%), končano višjo šolo pa štirinajst (14,3 %) anketiranih. Nihče izmed vprašanih ni imel
nedokončane ali samo dokončane osnovne šole (Slika 18).

Število odgovorov anketiranca
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Slika 20: Najvišja dosežna izobrazba anketiranca (n=98)

Velika večina, devetinpetdeset (60,2 %) sodelujočih v anketi je s Štajerske. Petnajst (15,3
%) anketirancev je z Gorenjske, deset (10,2 %) s Primorske, šest (6,1 %) z Dolenjske, štirje
(4,1 %) z Notranjske, trije (3,1 %) iz Prekmurja in eden (1,0 %) s Koroške (Slika 19).
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Število odgovorov anketirancev
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Slika 21: Pokrajina prebivališča(n=98)

Večina vprašanih, triindevetdeset (94,9 %), meni, da je pomembno, s kakšno igračo se igra
otrok. Le trem (3,1 %) vprašanim se ne zdi pomembno, dva (2,0 %) pa sta se opredelila, da
ne vesta (Slika 20).
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Slika 22: Mnenje o igrači za igro otroka (n=98)

Šestindevetdeset vprašanih (96,0 %) meni, da je pomembno, iz katerega materiala je izdelana
otroška igrača, dva (2,0 %) pa menita, da material igrače ni pomemben.
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Število odgovorov anketirancev

Mnenja anketirancev, zakaj je pomembno, iz kakšnega materiala je narejena igrača, so si
bila podobna; najpogosteje so navajali pomembnost varnosti (poškodbe, alergije, zdravje …)
otroka pri igri z igračo, izvor materiala, vpliv materiala na psihofizični razvoj otroka,
ekološke ozaveščenosti in škodljivosti nekaterih materialov po prenehanju uporabe, material
daje občutek in videz izdelku, obstojnost ter vzdržljivost igrače, …
Eden izmed tistih dveh, ki menita, da material, iz katerega je narejena igrača, ni pomemben,
je pojasnil, da je takšnega mnenja, ker se lahko vsak otrok igra z vsemi igračami, ne glede
na material, iz katerega so, če ima seveda možnost za to (Slika 21).
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Slika 23: Mnenje o pomenu materiala za otroško igračo (n=98)

Skoraj vsi vprašani so mnenja, da je dobra igrača tista, ki je varna (96,9 %), omogoča več
načinov uporabe – multifunkcionalna (81,6 %) in trpežna (97,6 %). Dvainštirideset (42,9 %)
jih je tudi mnenja, da mora biti oblikovno dovršena. Devetindvajset (29,6 %) vprašanih meni,
da je dobra igrača gibljiva, približno toliko, sedemindvajset (27,6 %), pa, da je tudi živih in
raznovrstnih barv. Nihče izmed anketiranih pa ne meni, da je dobra igrača tista, ki je draga.
Nekateri so mnenja, da je dobra igrača tista, ki je poučna in spodbuja otrokov razvoj ter je
kvalitetno in estetko izdelana, obenem pa prijazna do okolja in narejena izključno iz naravnih
materialov (Slika 22).

Število odgovorov anketirancev
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Slika 24: Kakšna je dobra igrača (n=98)

Les je kot material za izdelavo igrač dosegel najboljše rezultate izmed vseh naštetih, saj
oseminšestdeset (69,4 %) vprašanih meni, da je zelo primeren. Triindvajset (23,5 %), da je
primeren, in sedem (7,1 %), da je pogojno primeren. Nihče pa ni mnenja, da je neprimeren
ali popolnoma neprimeren material za tovrstno rabo. Les se torej veliki večini (69,4 %) zdi
zelo primeren material, iz katerega so narejene igrače.
Drugi najprimernejši material izmed naštetih možnih se jim zdi blago, saj se
devetindvajsetim (29,6 %) zdi zelo primerno, petinštiridesetim (45,9 %) primerno,
enaindvajsetim (21,4 %) pogojno primerno, dvema (2,0 %) neprimerno in enemu (1,0 %)
popolnoma neprimerno. Blago se torej največ anketirancem (45,9 %) zdi primeren.
Papir se dvanajstim (12,2 %) anketirancem zdi zelo primeren material za igrače,
štiriinštiridesetim primeren (44,9 %), štiriindvajsetim (24,5 %) pogojno primeren, osmim
(8,2 %) neprimeren in desetim (10,2 %) popolnoma neprimeren. Papir se torej, podobno kot
blago, zdi vprašanim (44,9 %) primeren material za igrače.
Glino dvanajst (12,2 %) sodelujočih v anketi smatrajo za zelo primerno, trideset (30, 6 %)
za primerno in prav tako trideset (30,6 %) za pogojno primerno. Sedemnajst (17,3 %) oseb
vidi glino kot neprimeren material in devet (9,2 %) kot popolnoma neprimerno. Glino so
opredelili sodelujoči torej kot primerno in pogojno primerno, in sicer z enako velikima
deležema (30,6 %).
Pluta, ki je pav tako produkt olesenele rastline, se je enajstim (11,2 %) anketirancem zdela
zelo primerna, triintridesetim (33,7 %) primerna, štiriindvajsetim (24,5 %) pogojno
primerna, osemnajstim (18,4 %) neprimerna in dvanajstim (12,2 %) popolnoma neprimerno
gradivo za igrače. Dognano je, da se dobri tretjini vprašanim zdi pluta primeren material za
igrače.
Za gumo meni šest (6,1 %) anketirancev, da je popolnoma primerna za igrače, osemindvajset
(28,6 %) jo ima za primerno, devetinštirideset (49,0 %) za pogojno primerno, trinajst (13,3
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%) za neprimerno in trije (3,1 %) za popolnoma neprimerno. Največ oziroma skoraj polovica
(49,0 %) jo torej smatra za pogojno primeren material pri izdelavi igrače iz le-te.
Kamen se petim (5,1 %) zdi zelo primeren, devetnajstim (19, 4 %) primeren,
sedemintridesetim (37,8 %) pogojno primeren, sedemindvajsetim (27,3 %) neprimeren in
desetim (10,2 %) popolnoma neprimeren. Največ (37,8 %) jih je torej mnenja, da je lahko
otroška igrača izdelana iz kamna, vendar le pod določenimi pogoji.
Polimer (plastika) se za igrače štirim (4,1 %) zdi zelo primeren material, šestindvajsetim
(26,5 %) primeren, petdesetim (50,0 %) pogojno primeren, osmim (8,2 %) neprimerna in
enajstim (11,2 %) popolnoma neprimerna. Polovici (50,0 %) se zdi torej pogojno primerna.
K temu mnenju vsekakor pripomore prenasičenost trga s sintetičnimi polimeri (plastiko).
Poleg tega pa tudi to, ker je ceneno in manj kvalitetno ter anketirancem ni vseeno za okolje,
kar je bilo razvidno iz odgovorov na druga vprašanja v tej anketi.
Usnje se samo trem (3,1 %) anketirancem zdi zelo primerno za igrače, petinštiridesetim (45,9
%) primerno, devetindvajsetim (29,6 %) pogojno primerno, šestnajstim (16,3 %) neprimerno
in petim (5,1 %) popolnoma neprimerno. Večina (45,9 %) anketiranih obravnava usnje kot
primeren material za izdelavo igrač.
Kovina je samo za dva (2,0 %) anketiranca zelo primerna za izdelavo otroških igrač. Za
sedem (7,1 %) anketirancev primerna, za enainštirideset (41,8 %) pogojno primerna, za
šestindvajsete (26,5 %) neprimerna in za dvaindvajset (22,4 %) vprašanih popolnoma
neprimerna. Največji delež vprašanih (41, 8 %) smatra kovino kot pogojno primeren
material.
Steklo se nikomur izmed sodelujočih v anketi ne zdi zelo primerno ali pa vsaj primerno.
Devet (9,2 %) jih meni, da je otroška igrača, narejena iz stekla, pod določenimi pogoji
primerno, štiriindvajsetim (24,3 %) pa se zdi steklo neprimerno. Šestinšestdeset (66,3 %) od
anketiranih pa je mnenja, da je steklo popolnoma neprimeren material za takšen namen.
Kot ostale možne materiale so anketiranci navedli še ponovno uporabo odpadkov, slamo,
posušene rastlinske plodove, pesek in zabavno elektroniko.
Na podlagi vprašanja je bilo ugotovljeno, da se večini zdijo za otroške igrače primerni
predvsem materiali, ki so naravnega izvora, in tisti, ki niso preveč težki in trdi ali drugače
potencialno nevarni.
Najbolj enotni so si bili rezultati o lesu in steklu, kjer je vsak material imel večinsko
odstopanje v eno skrajnost. Za les je večina (69,4 %) vprašanih odgovorilo, da je to material,
ki je zelo primeren za igrače. Za steklo pa je večina mnenja (66, 3 %), da je to material, ki
je popolnoma neprimeren za tovrstno uporabo. Hkrati pa za les nihče ni menil, da je
neprimeren ali popolnoma neprimeren; za steklo pa, da je ta material primeren ali zelo
primeren.
Les se je torej od naštetih materialov zdel najprimernejši, steklo pa najmanj primerno. Med
tema dvema pa so si po primernosti sledili materiali, tako kot so bili analizirani po vrstnem
redu v besedilu zgoraj (Slika 23).
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Slika 25: Primernost materialov za otroške igrače (n=98)

Dvaintrideset (32,7 %) anketiranih meni, daj je ponudba lesenih otroških igrač na
slovenskem trgu zadovoljiva. Triindvajset (23,5 %) jih meni, da je ponudba dobra, dvajset
(20, 4 %) pa, da je ponudba na slovenskem trgu slaba. Šestnajst (16,3 %) ne ve, kakšna je
ponudba, sedem (7,1 %) jih je ovrednotilo ponudbo kot zelo dobro. Niti eden pa ni mnenja,
da je ponudba prevelika (Slika 24).

Število odgovorov anketirancev
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Slika 26: Mnenje o ponudbi na slovenskem trgu (n=98)

Število odgovorov anketirancev

Štiriintrideset (34,7 %) vprašanih ne ve, kakšna je ponudba lesenih otroških igrač na
svetovnem spletu, šestindvajset (26,5 %) opredeljuje ponudbo kot dobro, dvajset (20,4 %)
kot zadovoljivo, enajst (11,2 %) kot zelo dobro, pet (5,1 %) kot slabo, dva (2,0 %) pa menita,
da je tam ponudba prevelika (Slika 25).
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Slika 27: Mnenje o ponudbi na svetovnem spletu (n=98)

O cenah lesenih otroških igrač so mnenja precej deljena. Enainštirideset (41,8 %) jih je
mnenja, da so cene tovrstnih igrač primerne, trideset (30,6 %), da so cene previsoke.
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Število odgovorov anketirancev

Sedemindvajset (27,6 %) anketirancev pa ne pozna cen lesenih igrač. Niti enemu
vprašanemu pa se cene lesenih igrač ne zdijo prenizke (Slika 26).
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Slika 28: Mnenje o cenah lesenih otroških igrač (n=98)

Večini (62,2 %) anketirancev se za lesene kocke zdi primerna velikost od 0 cm do 10 cm.
Velikost 10 cm do 30 cm se zdi primerna nekoliko manj vprašanim (55,1 %), še manj (14,3
%) se jim zdi primerna velikost 30 cm do 60 cm, lesene kocke velikost 60 cm do 1 m se
zdijo smiselne le malemu deležu (7,1 %) vprašanih in najmanj (4,1 %) primerne se jim zdijo
lesene kocke, večje od 1 m.
Lesen avtomobil velikosti od 0 cm do 10 cm se zdijo primerni (40,8 %) vprašanim, velika
večina (69,4 %) jih je mnenja, da je primerna velikost za lesene avtomobile 10 cm do 30 cm,
manj (34,7 %) menijo, da so primerne velikosti tudi 30 cm do 60 cm, še manj (16,3 %), da
so primerne velikosti tudi 60 cm do 1 m, in najmanj (10,2 %), da so leseni avtomobili
primerni, če so velikosti večje od 1 m.
Lesena lokomotiva z vagoni: nekaj vprašanih (28,6 %) meni, da je za takšen sestav primerna
velikost od 0 cm do 10 cm, največ (61,2 %), da je za takšen sestav primerna velikost 10 cm
do 30 cm. Prav tako je za precejšen delež (44,9 %) vprašanih primerne velikosti omenjeni
sestav 30 cm do 60 cm, marsikaterim (17,3 %) se zdi takšna garnitura primerna v velikosti
60 cm do1 m in nekaterim (12,2 %) celo večji od 1 m.
Zelo podobne rezultate kot lesena lokomotiva imata tudi leseno letalo in leseno plovilo. Za
letalo vprašani (26,5 %) menijo, da je primerna velikost 0 cm do 10 cm. Najprimernejša
velikost se (65,3 %) po anketi sledeče zdi, da je 10 cm do 30 cm. Velik delež (43,9 %) jih
prav tako meni, da je za letalo primerna velikost od 30 cm do 60 cm, in peščica (12,2 %), da
je lahko letalo tudi velikosti 60 cm do 1 m, ter še manj (9,2 %), da je primerna otroška igrača
tudi letalo, večje od 1 m.
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Za leseno plovilo slaba četrtina (23,5 %) anketiranih meni, da je kot otroška igrača primerne
velikosti 0 cm do 10 cm. Spet jih je največ (64,3 %) mnenja, da je ustrezna velikost omenjene
igrače 10 cm do30 cm, skoraj polovica (49,0 %) pa, da je primerna velikost tudi 30 cm do
60 cm. Nekoliko manj (14,3 %) pa jih je mnenja, da je primerna velikost igrače tudi 60 cm
do1 m in enako malo (9,2 %) kot pri lesenem letalu, da je primerno leseno plovilo tudi večje
od 1 m.
Lesena piščal kot otroška igrača je za slabo tretjino (31,6 %) vprašanih primerna velikosti 0
cm do 10 cm. Najprimernejša velikost se jim v večini (69,4 %) zdi primerna, da je 10 cm do
30 cm. Kar nekaj (22,4 %) jih je mnenja, da je za leseno piščal primerna velikost od 30 cm
do 60 cm. Peščica (3,1 %) pa, da je lahko tudi velikosti 60 cm do1 m, in večjega od 1 m prav
tako enak delež (3,1 %) vprašanih.
Lesen poganjalec se, kljub temu da je namenjen predvsem v prvi vrsti gibanju otrok, zdi
nekaterim (6,1 %) primeren v velikosti 0 cm do 10 cm, ter posameznikoma (2,2 %) v
velikosti 10 cm do30 cm. Marsikaterim (29,6 %) se zdi zadostna velikost že 30 cm do 60
cm. Seveda pa velika večina (72,4 %) meni, da je za otroka primerna velikost poganjalca 60
cm do 1 m. Določni (24,5 %) delež vprašanih pa je mnenja, da je takšna igrača primerna za
otroka tudi večja od 1 m.
Lesena sestavljanka ima podobne rezultate kot lesena lokomotiva z vagoni ali pa leseno
letalo. Primerna velikost se določenim (30,6 %) zdi 0 cm do 10 cm, dobri polovici (54,1 %),
da je primerna v velikosti 10 cm do 30 cm, in prav tako dobri tretjini (36,7 %), da je primerna
v velikosti 30 cm do 60 cm. Manj (20,4 %) jo vidi tudi kot možnost v večji izvedbi 60 cm
do 1 m in najmanj (9,2 %) vprašanih, da je lahko večja tudi od 1 m.
Za lesene karte (69,4 %) vprašani menijo, da je njihova najbolj primerna velikost od 0 cm
do10 cm, nato pa njihova mnenja z večanjem velikosti upadajo. Tako jih samo tretjina (33,7
%) meni, da so lahko tudi velike 10 cm do 30 cm, in peščica (9,2 %), da so lahko tudi velike
30 cm do 60 cm. Za velikost 60 cm do 1 m se zdijo lesene karte primerne tudi nekaj
posameznikom (3,1 %) in prav tako enakemu deležu (3,1 %) posameznikov, da so primerne
tudi ogromne, od 1 m naprej.
Leseni tehtnici po mnenju anketirancev ustrezajo malo večje dimenzije, saj jih le dobra
desetina (11,2 %) meni, da ji ustreza velikost 0 cm do 10 cm. Najustreznejša se jim zdita
velikosti 10 cm do 30 cm (69,4 %) in 30 cm do 60 cm (41,8 %). Vendar so mnenja, da pa
velike 60 cm do 1 m (8,2 %) in zelo velike, večje od 1 m (4,1 %) dimenzije prav tako niso
primerne za otroško igračo.
Lesena ura se približno tretjini (32,7 %) vprašanim zdi primerna v velikosti 0 cm do 10 cm,
večini (68,4 %) v velikosti 10 cm do 30 cm in slabi tretjini (29,6 %) primerna v velikosti 30
cm do 60 cm. Spet pa jih je za največja podana razreda 60 cm do 1 m (6,1 %) in večje od 1
m podalo odgovor enako odstotkov (6,1 %) anketiranih v tej anketi.
Lesena ropotuljica ima podobne rezultate kot lesene kocke, saj zanjo večina (58,2 %) meni,
da je najprimernejša velikost 0 cm do 10 cm. Le malo manj (56,1 %) jih je mnenje, da je
velikost lesene ropotuljice dobra 10 cm do 30 cm. Dobra desetina (11,2 %) je označila, da
je primerna velikost tudi 30 cm do 60 cm. Določeni posamezniki (3,1 %) pa so mnenja, da
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je lahko lesena ropotuljica tudi velikosti 60 cm do 1 m in večjega od 1 m, kar prav tako trdi
enak delež (3,1 %) vprašanih.
Večini anketirancev se zdijo naštete lesene igrače najbolj primerne, če so velikosti od 10 cm
do 30 cm. Bolj izstopajo samo lesene karte, lesena ropotuljica in lesene kocke, za katere
vprašani menijo, da so bolj primerne tudi manjše velikosti, nekje od 0 cm do 10 cm. Najbolj
pa izstopa dejstvo, da je za lesen poganjalec najbolj primerna velikost 60 cm do 1 m. Zanimiv
rezultat je tudi to, da smo pri čisto vsaki igrači za različne velikostne razrede dobili po nekaj
odgovorov, torej da bi bile primerne praktično v vseh velikostih (Slika 27).

Število odgovorov anketirancev
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Slika 29: Primerne velikosti podanih lesenih igrač (n=98)

Daleč najpomembnejše pri nakupu lesenih igrač je bistvena zlasti varnost, saj jo je
šestinsedemdeset (77,6 %) anketirancev označilo kot zelo pomembno, sedemnajst (17,3 %)
kot pomembno in pet (5,1 %) kot srednje pomembno. Nikomur pa se ni zdela nepomembna
ali popolnoma nepomembna.
Drugi najpomembnejši kriterij je za anketirance bila didaktičnost oziroma poučnost igrače,
saj oseminpetdeset (59,5 %) oseb meni, da je zelo pomembna, enaintrideset (31,6 %), da je
pomembna in sedem (7,1 %), da je srednje pomembna, ter po ena oseba (1,0 %), da je to
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nepomembno pri igrači in prav tako ena (1,0 %) oseba, da je to popolnoma nepomembno pri
nakupu lesene igrače.
Dosti pomembno se anketirancem zdi tudi inovativnost in multifunkcionalnost lesene igrače.
Triinštirideset (43,9 %) vprašanim se zdi ta kriterij zelo pomemben, štiriinštiridesetim (44,9
%) pomemben, devetim (9,2 %) srednje pomemben, dvema (2,0 %) nepomemben in
nikomur popolnoma nepomemben.
Precej pomembna se jim zdi tudi oblikovanost igrače, kajti dvaintridesetim (32,9 %) se to
zdi zelo pomembno, enainpetdesetim (52,0 %) pomembno, trinajstim (13,3 %) srednje
pomembno, dvema (2,0 %) nepomembno in nikomur se to ne zdi popolnoma nepomembno.
Velikost in teža predstavljata precej velik kriterij pri nakupu igrač. Šestnajst (16,3 %)
anketirancev meni, da je to zelo pomembno, dvainpetdesetim (53,1 %) se to zdi pomembno,
sedemindvajsetim (27,6 %) srednje pomembno, trem (3,1 %) nepomembno in zopet nikomur
popolnoma nepomembno.
Cena je nekaj, o čemer zagotovo razmislimo pri nakupu nekega izdelka ali storitve. V anketi
je štirinajst (14,3 %) anketirancev označilo ceno kot zelo pomembno pri nakupu lesenih
igrač, dvainpetdeset (53,1 %) kot pomembno in devetindvajset (29,6 %) kot srednje
pomembno. Trije (3,1) so mnenja, da je cena nepomembna, nihče pa ne meni, da je cena
popolnoma nepomembna.
Kompleksnost igrače se štirinajstim (14,3 %) sodelujočim v anketi zdi zelo pomembna,
petinštiridesetim (45,9 %) pomembna, dvaintridesetim (32,7 %) srednje pomembna in
sedmim (7,1 %) nepomembna. Nihče pa ne meni, da je popolnoma nepomembna.
Videz lesa oziroma njegova barva je zelo pomembna trinajstim (13,3 %) anketirancem,
pomembna devetintridesetim (39,8 %), srednje pomembna štiriintridesetim (34,7 %),
nepomembna desetim (10,2 %) in popolnoma nepomembna dvema (2,0 %).
Naravni videz lesa je po anketi sledeč zelo pomemben le dvanajstim (12,2 %),
osemintridesetim (38, 8%) pomemben, petintridesetim (35,7 %) srednje pomemben, devetim
(9,2 %) nepomemben in štirim (4,1 %) popolnoma nepomembno.
Da je igrača izdelana iz slovenskega lesa, bi pri nakupu imelo za štiriindvajset (24,5 %)
anketirancev zelo velik pomen, dvajsetim (20,4 %) bi bilo pomembno, za osemintrideset
(38,8 %) bi bilo to srednje pomembno, za devet (9,2 %) nepomembno in za sedem (7,1 %)
popolnoma nepomembno.
Zelo pomembno, iz katere lesne vrste je narejena igrača, se zdi petnajstim (15,3 %),
pomembno sedemindvajsetim (27,6 %), srednje pomembno sedemintridesetim (37,8 %),
nepomembno trinajstim (13,3 %) in popolnoma nepomembno šestim (6,1 %) vprašanim.
Igrača, izdelana iz domače lesne vrste, je za štirinajst (14,3 %) anketirancev zelo pomemben
kriterij pri nakupu, za trideset (30,6 %) pomemben, za devetindvajset (29,6 %) srednje
pomemben, za dvajset (20,4 %) nepomemben in za pet (5,1 %) anketirancev popolnoma
nepomemben kriterij.
Ali je igrača iz tujerodnih lesnih vrst, je le trem (3,1 %) zelo pomembno merilo in dvanajstim
(12,2 %) pomembno. Največ, štiriinštiridesetim (44,3 %) je to srednje pomembno merilo in
nepomembno tridesetim (30,6 %), popolnoma nepomembno merilo je devetim (9,2 %).
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Kot ostala pomembna merila, na katera bi se anketiranci ozirali pri nakupu lesene igrače, so
še: vzdržljivost igrače, privlačnost, preprostost in možnost, da igračo sami sestavijo prvič po
nakupu, ter proizvajalec oziroma znamka igrače.

Število odgovorov anketirancev

Iz besedila po vrstnem redu zgoraj je razvidno, kako si podani kriteriji pri nakupu lesene
igrače sledijo po pomembnosti za kupce. Najpomembnejše so jim vsekakor varnost,
didaktičnost in inovativnost. Nato sledi predvsem estetski vidik. Manj pomembno oziroma
nepomembno pa jim je pri izbiri za nakup lesene igrače predvsem lesne vrste in njihov izvor.
(Slika 28).
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Slika 30: Pomembnost kriterijev pri nakupu lesenih igrač (n=98)

Devetinosemdeset (90,8 %) vprašanih še ni zasledilo v Sloveniji igrač, narejenih iz
tujerodnih lesnih vrst. Devet (9,2 %) pa jih trdi, da so zasledili igrače iz omenjenih vrst.
Tisti, ki so že zasledili igrače, narejene iz tujerodnih lesnih vrst pri nas, so izpostavili, da so
videli sestavljanke, kitajske kocke in poganjalčke ter igrače, narejen iz robinije. Eden izmed
vprašanih pa je pripisal, da je pred leti videl izdelane igrače na Švedskem iz lesnih vrst, ki
so pri nas tujerodne (Slika 29).
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Slika 31: Igrače iz tujerodnih lesnih vrst v Sloveniji (n=98)

Večina anketirancev, natančneje dvainosemdeset (83,7 %), bi kupilo igračo, ki je izdelana
iz tujerodnih lesnih vrst, ki rastejo pri nas. Šestnajst (16,3 %) pa ne bi kupilo takih igrač.
Za nakup lesene otroške igrače iz tujerodnih lesnih vrst bi se vprašani odločili, ker se jim zdi
pomembnejši namen uporabe in varnost igrače ter les kot material, iz katerega je narejena.
Ne zdi pa se jim toliko pomembna posamezna lesna vrsta, iz katere je narejena igrača.
Menijo tudi, da so tujerodne lesne vrste primerne za izdelavo igrač in obenem lep primer
rabe teh lesnih vrst.
Glavni vzrok tistih, ki ne bi kupili igrače iz tujerodnih lesnih vrst, je to, da imamo pri nas
dovolj avtohtonih lesnih vrst in ni potrebe izkoriščanja drugih alohtonih, kar je zelo dober
argument. Glavnina teh pa je odgovorila, da imamo pri nas kakovosten les, da mora biti krog
med surovino, izdelovalcem in porabnikom čim manjši in da ne vemo porekla lesa ter se
tako ne bi odločili za nakup igrače iz tujerodnih lesnih vrst, ker je treba podpirati slovensko.
Vse to je res, vendar menimo, da so zgrešili bistvo, da gre pri tujerodnih lesnih vrstah za to,
da rastejo pri nas in gre za slovenski les, le da po izvoru niso avtohtone v Sloveniji.
4.2

OBLIKOVANJE IN KONSTRUIRANJE IGRAČ

Na podlagi rezultatov izvedene ankete smo razvili osem igrač, ki se med seboj razlikujejo
po velikosti, težavnosti, poučnosti in razponu v starostni stopnji.
V nadaljevanju bodo zasnovane igrače predstavljene z imeni, opisi, renderji in celotno
konstrukcijsko dokumentacijo (glej Priloge B(1-3), C(1-4), Č(1-3), D(1-6), E(1-3), F(1-3),
G(1-2), H(1-3): Načrti in kosovnice).
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4.2.1 Ravnovesnica
Ravnovesnica je otroška igrača, ki je v celoti narejena iz lesa tujerodnih lesnih vrst in
primerna za otroke od drugega leta starosti dalje. Sestavljena je iz osnovnega
konstrukcijskega dela ravne ploskve z dvema večjima utoroma na vsaki strani, kamor se
natovarja breme, in pol ovalnega podnožja, ki omogoča previs glede na zgoraj naložen tovor.
Tovor predstavljajo kocke in različno veliki kvadri.
To je otrokova prva enostavna tehtnica. Omogoča spoznavanje osnov ravnotežja in vzvodov.
Krepi otrokovo potrpežljivost, natančnost in radovednost.
Osnovne dimenzije Ravnovesnice so 500 mm dolžine, 80 mm širine in prav tako višine brez
bremena.

Slika 32: 3D izris Ravnovesnice in načrt

4.2.2 Natančen dotik
Igrača Natančen dotik ni samo igrača, temveč tudi lep dekorativni predmet. Pripomore k
razvoju finih motoričnih spretnosti, kot na primer prijemanje, sukanje, …, zanimiva pa je
tudi starejšim.
Sestavljena je iz treh ali več delov, ki jih polagamo enega na drugega. Sliši se preprosto, a
je pri tem potrebno pokazati veliko spretnosti in uloviti težišče zgornjega kosa, ki ga
postavljamo na konico nepravilne tristrane piramide.
Osnovne mere igrače so 110 mm dolga in široka ter visoka 157 mm brez zgornjega kosa, saj
so le-ti različni.

Slika 33: Lesena pentlja na konici in načrt

Božnik A. Razvoj igrač iz tujerodnih lesnih vrst.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2019

45

4.2.3 Materialnica
Materialnica je namenjena mlajšim, predvsem predšolskim otrokom, ki spoznavajo različne
materiale. S tipanjem in vidom položijo material, ki je na osnovnem telesu, na sestavno
ploščo z utori, nad enak pritrjen material. Za tipanje imajo na voljo različne materiale, kot
so tkanina, juta, goba, usnje, valovita lepenka, steklo, živalska koža, pluta, guma, filc, …
Sestavljena Materialnica meri v dolžino in širino po 242 mm ter je 70 mm visoka.

Slika 34: Igrača za tipanje različnih materialov in sestavljanje obenem ter načrt

4.2.4 Stolpak
Igra Stolpak je zasnovana tako, da je zanimiva za otroka daljši čas. Vsebuje enostavnejše
elemente (pet nizkih valjev z luknjico na sredini), ki jih otrok natika na palčko, katera
predstavlja osrednji vezni element.

Slika 35: Sestavljen Stolpak, delno sestavljen in načrt

Ko je otrok starejši, pa prične pravilno nizati na palčko tudi elemente, ki so zahtevnejši za
sestavo in tako terjajo več spretnosti, iznajdljivosti in otrokovega znanja.
Dimenzije skupaj sestavljene igrače so 130 mm, kar je premer spodnjega kroga. V višino pa
skupno meri 258 mm.
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4.2.5 Digitalček
Igrača Digitalček je namenjena sestavljanju in učenju enomestnih številk. Načrtovan je v
obliki števk digitalnih ur. Sedem enako velikih ploščkov z dvema luknjama se natika na
kaveljčke, ki so med seboj enako oddaljeni in pritrjeni v osnovno podlago. Otrok ob učenju
arabskih številk razvija tudi motoriko prstov.
Dolžina podlage igrače Digitalček je 312 mm in 186 mm širine. V višino meri od dna
podlage do vrha kaveljčka 35 mm.

Slika 36: Igrača za sestavljanje števil in njen načrt

4.2.6 Numero
Igrača Numero ponazarja števila, ki jih je potrebno sestaviti v zato pripravljen okvir. Oblika
števil spominja na digitalen zapis. Števila so enomestna in jih je deset (od nič do devet).
Številke so skupaj sestavljene iz osnovnih devetih kosov.
Osnovne razsežnosti igrače Numero so 155 mm dolžine, 130 mm širine in 15 mm v višino.

Slika 37: Numero in njegov načrt

4.2.7 Predpone merskih enot
Otrok se kar kmalu sreča s pretvarjanjem enot, ker je to zelo uporabno v njegovem
nadaljnjem življenju. Ta igrača lahko »raste« z njim, saj se lahko postopno uči novih
pretvorb. Začne lahko s preprostim sestavljanjem kvadrov v okvir, v nižjih razredih osnovne
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šole. Nato nadaljuje z osnovnimi merskimi pretvorbami. S tem učnim pripomočkom si lahko
pomaga tudi v zadnji triadi osnovne šole pri fiziki.
Igrača je zasnovana preprosto, iz večje plošče z okvirjem, kamor osnujemo štirideset
kvadrov z določenim natisom. Vsebuje 10 predpon, ki jih umestimo s kratico, celotnim
imenom, številom in desetiško potenco.
Glavne dimenzije igrače so 320 mm dolžine, 260 mm širine in skupaj s sestavljenimi kvadri
20 mm višine.

Slika 38: Sestav igre za učenje pretvarjanja merskih enot in načrt

4.2.8 Kalkus
Didaktična igrača Kalkus je namenjena za pomoč otroku pri učenju po vstopu v osnovno
šolo, kjer se prične učiti osnov seštevanja in odštevanja pri matematiki.
Igra je sestavljena iz osnove s tremi lončki (kamor se vstavljajo palčke) in brazde (kamor
postavljamo ploščke s števili in osnovnimi matematičnimi znaki). Otrok se uči ali vadi
seštevanje in odštevanje do dvajset, saj je ploščkov s števili štirideset (dvakrat od ena do
deset in enkrat od ena do dvajset za razliko oziroma vsoto), trije so ploščki z matematičnimi
znaki (minus, plus in znakom je enako) in štirideset palčk (dvajset za seštevance, odštevance
ali zmanjševalce in dvajset drugače obarvanih palčk za vsoto ali razliko).
V pomoč pri razumevanju seštevanja in odštevanja so otroku tako na voljo palčke, s katerimi
si pomaga pri razumevanju, saj si lažje predstavlja s konkretnimi predmeti. Šele kasneje
otrok dojema računske operacije preko govora, nato slikovne ponazoritve in nazadnje
simbolne (števila).
Kalkus je dolg 220 mm, širok na najširši strani 95 mm in visok 60 mm brez pomožnih palčk
za računanje.
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Slika 39: Igrača za pomoč učenja seštevanja in odštevanja do dvajset ter načrt

4.3

IZDELAVA PROTOTIPOV IGRAČ

Najprej smo s pomočjo načrtov in kosovnic določili, katera igrača oziroma njen del bo
izdelan iz katere tujerodne lesne vrste (slika 40 a, b, c).

a

b

c
Slika 40: Določitev lesnih vrst za igrače Ravnovenica - a, Digitalček - b in Kalkus - c

Nato je sledila priprava lesa, ki je že bil posušen na ustrezno ravnovesno vlažnost (ur= 6–9
%) za izdelke uporabljene v notranjih prostorih. Les smo nato poskobljali in po potrebi večjih
dimenzij tudi zlepili s polivinilacetatnim (PVAc) lepilom. To lepilo je vsestransko in
enostavno za uporabljanje, ima dobro vezivno trdnost, elastične lepilne spoje, ki pri nadaljnji
obdelavi ne krhajo rezil, odvečno naneseno lepilo pa lahko očistimo preprosto z vodo. PVAc
lepilo je te ekološko sprejemljivo in zdravju ne škodljivo. S tem lepilom smo tudi lepili
kasneje posamezne dele igrač, kjer je bilo to potrebno.
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Nato smo kose lesa razžagali z namiznim krožnim žagalnim strojem (širino in dolžino) in
debelinskim skobeljnim strojem (debelino) na ustrezne osnovne dimenzije posameznih
delov igrač.

Slika 41: Levo na sliki je krojenje lesa na dolžino, desno pa skobljanje lesa

Za posamezne zahtevnejše oblikovane dele, kjer je bila potrebna natančnost smo uporabili
tudi tehniko laserskega reza. Za debelejše kose lesa, ki niso bili ravni, pa smo uporabili tračni
žagalni stroj.

Slika 42: Uporaba laserskega reza na levi in sredinski sliki in žaganje z tračnim žagalnim strojem na desni

Uporabili smo tudi vrtalni stroj, za manjše luknje in izdelavo izdelava palčk za natikanje
ploščkov pri igrači Kalkus.

Slika 43: Vrtanje lukenj in izdelava palčk

Za samo varnost smo ustrezno pobrusili vse sestavne dele igrač s tračnim brusilnim strojem
in nekaj pa tudi ročno ter z ročnim namiznim rezkarjem oblikovali robove. Poleg varnosti
pa zaobljeni robovi vplivajo tudi na pomemben estetski videz končne podobe igrače.
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Slika 44: Strojno brušenje levo, ročno brušenje na srednji in rezkanje robov na desni sliki

Sestava posameznih komponent igrače.

Slika 45: Sestavljanje igrač

Končen rezultat izdelkov.

Slika 46: Izdelan prototip igrače Ravnovesnica in igrače Digitalček

50

Božnik A. Razvoj igrač iz tujerodnih lesnih vrst.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2019

51

5 RAZPRAVA IN SKLEP
5.1

RAZPRAVA

Dejstvo je, da število prebivalcev raste in z njim tudi gospodarstvo, kar povzroča vse večjo
porabo vseh vrst virov, pomembnih za človeka. Danes se na svetu veliko virov uporablja
negospodarno, kar ima negativen vpliv na surovine, okolje in ekosistem. Zato je toliko bolj
pomembno vzpostaviti krožno gospodarstvo in preveriti dolžino življenjskega cikla
posameznega izdelka. Cilj krožnega gospodarstva je vsekakor čim dlje časa ohraniti
vrednost materialov, energije, uporabljene za proizvode, ter s tem zmanjšati količino
odpadkov in v čim večji meri izkoristiti naravne vire za zagotavljanje trajnostnega razvoja.
Krožno gospodarstvo se ukvarja z ukrepi na vseh stopnjah izdelave nekega izdelka: od
pridobivanja surovin, materialov, zasnove izdelka, proizvodnje le-tega, distribucije, porabe,
ponovne uporabe, popravila in vse do zbiranja odpadkov ter recikliranja v čim večji možni
meri, do končnega odlaganja ostankov. Zahteva tega načina gospodarjenja je, da produkt v
času njegovega obstoja čim večkrat apliciramo in šele, ko res ni več za ponovno uporabo ali
možnosti narediti iz njega česa novega, ga zavržemo. To pa žal ni z načeli širokopotrošniškega stališča, ki teži k temu, da ljudje kupujemo čim več novih izdelkov (tako
imenovana linearna ekonomija) (Zero Waste, 2019).
Pomembno je, da se zavedamo celotnega življenjskega cikla proizvoda (LCA), ki preučuje
celoten vpliv izdelka na okolje. LCA se ukvarja z energijami, surovinami, materiali in od
kot le-ti prihajajo ter kako so pridobljeni; od začetka same izdelave izdelka, distribucije,
kako izdelek vpliva na okolje med uporabo in po njej, njegovo ponovno uporabo, reciklažo
in vpliv končnega deponiranja na odlagališčih določenega izdelka – spremlja odtise, ki
nastanejo v modelu krožnega gospodarstva.
Ljudje moramo ravnati odgovorno in se zadovoljiti z viri, ki so nam na voljo. Pri tem pa
moramo misliti tudi na naše potomce. Novih izzivov, ki nam jih daje narava, se moramo
lotiti z veliko mero inovativnosti, domiselnosti, ustvarjalnega mišljenja in odgovornosti.
Les je kot naraven material do okolja nevtralen in je zagotovo eden izmed potencialno dobrih
materialov za prihodnost, če bomo z našimi gozdovi, ki nam dajo večino lesne biomase,
ustrezno ravnali. Sama obdelava lesa ne povzroča odpadkov, le ostanke, ki jih lahko
uporabimo na različne načine. Žal pa za celotno lesno industrijo tega ne moremo trditi, saj
les lepimo s sintetičnimi lepili, prav tako pa je ranljiv z vidika biotskih in abiotskih
dejavnikov, zato ga ščitimo z raznimi premaznimi sredstvi, ki so ekološko velikokrat sporna.
Na primer robinija, ki je pri nas tujerodna lesna vrsta, je ena najboljše trajnostno odpornih
lesnih vrst v Sloveniji. Vse tujerodne lesne vrste s specifičnimi mehanskimi lastnostmi,
imajo vsaka zase zanimiv les, ki je lepih tekstur in odtenkov. Njihov les bi bilo dobro
uporabiti za izdelke z dodano vrednostjo, saj so prisotne tako na podeželju kot v urbanem
okolju.
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Naša prva hipoteza je bila, da je mnenje anketirancev o lesenih igračah zelo dobro. To
hipotezo lahko potrdimo, saj je bil les kot material za izdelavo otroških igrač od vseh naštetih
v anketi opredeljen kot daleč najboljši. Veliki večini vprašanih se zdi zelo primeren material,
ostalim pa primeren ali pogojno primeren. Nihče ni menil, da je neprimeren ali popolnoma
neprimeren material za izdelavo igrač.
Glede cen lesenih otroških igrač ni bil nihče mnenja, da so prenizke. To razumemo kot
spoštovanje do tovrstnih igrač, saj kvaliteta navadno ni poceni.
Prav tako pa je velika večina sodelujočih v anketi podala odgovor, da bi kupili igračo,
izdelano iz tujerodnih lesnih vrst. Od tistih, ki pa tega ne bi storili, pa nihče ni pripisal, da
lesene igrače ne bi kupil, ker je na splošno izdelana iz lesa.
Učenje skozi igro pripomore k razvoju otroka, pri tem pa je seveda pomembna kakovost
igrače, s katero se igra. Naša druga hipoteza je temeljila na domnevi, da bo večina vprašanih
mnenja, da so lesene igrače praviloma dobre igrače. To hipotezo lahko le delno potrdimo na
podlagi enakih argumentov kot prvo. V celoti jo težko potrdimo, saj je na trgu veliko
različnih igrač, anketirancem pa so bile pri igrači v prvem pomenu najpomembnejše varnost,
didaktičnost in inovativnost ter šele nato estetski vidik lesene igrače. Sodelujoči v anketi pa
so ponudbo lesenih igrač na slovenskem trgu večinsko opredelili kot zadovoljivo. Prav
zaradi slednjega sklepamo, da bi se v bodoče lahko na tem področju še veliko naredilo.
Predvidevali smo (tretja hipoteza), da na slovenskem tržišču še ni prisotnih igrač, ki bi bile
izdelane izključno iz tujerodnih lesnih vrst in bi zaradi tega imele velik potencial. Prvi del
lahko potrdimo, saj je peščica anketirancev zasledila igrače, izdelane iz tujerodnih vrst,
vendar nihče ni dobro utemeljil, kje jih je videl, da bi lahko to preverili in tako ni
zagotovljeno, da so bile res izdelane iz omenjenih vrst. Drugi del hipoteze lahko prav tako
potrdimo, saj na podlagi anketnega vzorca izvemo, da pri nakupu lesenih igrač anketirancem
nista pomembna izvor lesa in lesna vrsta, iz katere je igrača. Da bi takšne igrač imele velik
potencial, pa potrdi dejstvo, da bi velika večina anketirancev kupila igračo, izdelano iz
omenjena lesa. Hkrati pa so mnenja, da so tujerodne lesne vrste primerne za izdelavo igrač
in obenem lep primer rabe teh lesnih vrst.
5.2
•

•

SKLEP
Ugotovljeno je bilo, da so na našem trgu prisotne različne lesene igrače, da je ponudba
dobra in kar je najpomembnejše, da so te igrače varne in estetsko, tehnično in kvalitetno
zasnovane.
Zasnovali smo tudi osem lesenih igrač, kar je nekoliko več, kot jih je bilo sprva
načrtovano. S programskim orodjem SolidWorks smo ustvarili 3D modele iz preprostih
2D skic, izdelali konstrukcijsko dokumentacijo in nato izdelali nekaj didaktičnih igrač iz
tujerodnih lesnih vrst.
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Prikazali smo eno izmed možnosti trajne uporabe biomase invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst, ki rastejo pri nas, saj jih po večini do sedaj še nismo resneje izkoriščali.
Izdelki z dodano vrednostjo, kot so igrače, pripomorejo k zmanjšanju zamejevanja
populacije teh tujerodnih lesnih vrst.
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6 POVZETEK
V diplomskem delu smo opredelili osnovne definicije igre in igrač za otroke ter njihov vpliv
na razvoj otrok.
Naredili smo pregled in ožji izbor slovenskih proizvajalcev lesenih igrač. Z opisom smo
izpostavili nekaj njihovih najbolj inovativnih igrač.
Izvedli smo anketo, ki je zajemala nekaj demografskih in splošnih vprašanj o pomenu
materialov, iz katerih so igrače narejene, ter o karakteristikah dobre igrače. Nekaj vprašanj
je bilo povezanih z lesenimi igračami na splošno: mnenje o ponudbi na tržišču, ceni,
kriterijih za nakup in konkretneje o igračah iz tujerodnih lesnih vrst.
V diplomski nalogi smo želeli pokazati predvsem način dobre in trajne rabe lesne biomase
tujerodnih lesnih vrst. Hkrati smo želeli opozoriti in soočiti ljudi na vpliv omenjenih
rastlinskih vrst pri nas, ki so pogosto tudi invazivno naravnane. Te vrste so primerne za
izdelavo številnih lesenih izdelkov.
Na podlagi rezultatov izvedene ankete smo oblikovali in konstruirali osem didaktičnih
otroških igrač. Pri zasnovi so bile pomembne predvsem varnost, poučnost, funkcionalnost
in estetski vidik posamezne igrače. V Mizarski delavnici Oddelka za lesarstvo smo izdelali
nekaj izbranih igrač iz tujerodnih lesnih vrst.
Na podlagi ankete smo prišli do zaključka, da je mnenje ljudi o lesenih igračah zelo pozitivno
in da jih povezujejo s pojmom dobrih didaktičnih igrač.
Po naših zbranih podatkih v Sloveniji še ni igrač izdelanih iz tujerodnih lesnih vrst.
Predvidevamo, da bi imele takšne igrače, predvsem zaradi zanimivih intenzivnih barv z
močnimi odtenki in posebno lepimi teksturami, ki bi dajale izdelku »posebno zgodbo«, velik
potencial na našem trgu.
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Priloga A: Anketni vprašalnik

Razvoj igrač iz tujerodnih lesnih vrst
Pozdravljeni!
Sem Ana Božnik. študentka študijskega programa Lesarstvo, 1. stopnja na Biotehniški
fakulteti, Univerza v Ljubljani. V sklopu zaključnega diplomskega dela z naslovom Razvoj
igrač iz tujerodnih lesnih vrst izvajam anketo.
Prosim vas, da jo rešite; vzela bo le nekaj minut vašega časa, meni pa boste s tem zelo
pomagali pri raziskavi.
Anketa je anonimna, podatki bodo obravnavani strogo zaupno in razčlenjeni na splošni ravni
vseh odgovorov ter uporabljeni izključno za to diplomsko delo.
Hvala!
1. Spol:
Moški
Ženski
2. Leto rojstva:

3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
Nedokončana osnovna šola
Končana osnovna šola
Končana srednja šola
Končana višja šola
Končana visoka šola in več
4. Menite, da je pomembno, s kakšno igračo se igra otrok?
Da
Ne
Ne vem
5. V kateri pokrajini prebivate?
Prekmurje
Štajerska
Koroška
Gorenjska
Notranjska
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Dolenjska
Primorska
6. Menite, da je pomembno, iz katerega materiala je izdelana otroška igrača?
Da
Ne
Na sedmo vprašanje odgovarjajte, če ste na šesto vprašanje odgovorili z »Da«:
7. Na kratko opišite, zakaj menite, da je pomemben material, iz katerega je izdelana
otroška igrača?
Na osmo vprašanje odgovarjajte, če ste na šesto vprašanje odgovorili z »Ne«:
8. Na kratko opišite, zakaj menite, da ni pomembno, iz katerega materiala je izdelana
otroška igrača?
9. Kakšna je po vašem mnenju dobra igrača?
Možnih je več odgovorov.

Trpežna
Gibljiva
Varna
Živih in raznovrstnih barv
Draga
Oblikovno dovršena
Omogoča več načinov uporabe - multifunkcionalna
Drugo:
10. Kako primerni se vam zdijo našteti materiali za izdelavo otroških igrač?
Popolnoma
neprimerno
Les
Polimer (plastika)
Guma
Blago
Steklo
Pluta
Usnje
Kovina
Papir
Glina
Kamen
Drugo:

Neprimerno

Pogojno
primerno

Primerno

Zelo primerno
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11. Kaj menite o ponudbi otroških LESENIH igrač na slovenskem trgu?
Slaba ponudba
Zadovoljiva ponudba
Dobra ponudba
Zelo dobra ponudba
Prevelika ponudba
Ne vem
12. Kaj menite o ponudbi otroških LESENIH igrač na svetovnem spletu?
Slaba ponudba
Zadovoljiva ponudba
Dobra ponudba
Zelo dobra ponudba
Prevelika ponudba
Ne vem
13. Kakšno je vaše mnenje o cenah LESENIH otroških igrač?
Prenizke
Primerne
Previsoke
Ne poznam cen tovrstnih igrač
14. Kakšne velikosti naštetih otroških igrač se vam zdijo primerne, če so izdelane iz
LESA?
Možnih je več odgovorov.

0 cm - 10 cm 10 cm - 30 cm 30 cm - 60 cm 60 cm - 1 m
Lesene kocke
Lesen avtomobil
Lesena lokomotiva z
vagoni
Leseno letalo
Leseno plovilo
Lesena piščal
Lesen poganjalec
Lesena sestavljanka
Lesene karte
Lesena tehtnica
Lesena ura
Lesena ropotuljica

1 m in več
velike
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15. Kako pomembni se vam zdijo naslednji kriteriji pri nakupu LESENIH igrač?
Popolnoma Nepomembno Srednje
nepomembno
pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Lesna vrsta iz katere je
igrača
Naraven videz lesa
Videz lesa-barva
Inovativnost in
multifunkcionalnost igrače
Oblikovanost igrače
Didaktičnost / poučnost
igrače
Izdelano iz slovenskega
lesa
Cena igrače
Igrača izdelana iz
*domačih lesnih vrst
Igrača izdelana iz
**tujerodnih lesnih vrst
Velikost in teža igrače
Kompleksnost
Varnost igrače
Drugo pomembno pri
igrači
Domače ali avtohtone drevesne vrste so pri nas naravno prisotne, med tem ko so tujerodne ali
alohtone drevesne vrste posledica poseganja človeka v naravo in s tem širjenja različnih rastlinskih
(in živalskih) vrst izven njihovega osnovnega življenjskega prostora.
*Slovenske domače lesne vrste so: navadna jelka, navadna smreka, rdeči in črni bor, tisa, navadna
bukev, več vrst javorjev in hrastov, lipa, gaber, brest, skorš, brek, divja češnja, čremsa, ...
**V Sloveniji so zelo razširjene naslednje tujerodne lesne vrste: robinija (akacija), navadni divji
kostanj, amerikanski javor, navadni cigarovec, octovec ali kisli ruj, mirobalana ali štrboncelj, trnata
gledičevka, visoki pajesen, ...

16. Ali ste že kje v Sloveniji zasledili igrače iz tujerodnih lesnih vrst?
Da
Ne
Na sedemnajsto vprašanje odgovarjajte, če ste na šestnajsto vprašanje odgovorili z »Da«:
17. Katere igrače, izdelane iz tujerodnih lesnih vrst, ste zasledili in kje?
18. Ali bi kupili igračo, izdelano iz tujerodnih lesnih vrst, ki rastejo pri nas?
Da
Ne
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Na devetnajsto vprašanje odgovarjajte, če ste na osemnajsto vprašanje odgovorili z »Da«:
19. Zakaj bi se odločili za nakup lesenih igrač, izdelanih iz tujerodnih lesnih vrst?
Na dvajseto vprašanje odgovarjajte, če ste na osemnajsto vprašanje odgovorili z »Ne«:
20. Zakaj se ne bi odločili za nakup lesenih igrač, izdelanih iz tujerodnih lesnih vrst?
Najlepše se vam zahvaljujem za čas in pomoč!
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Priloge B(1-3), C(1-4), Č(1-3, D(1-6), E(1-3), F(1-3), G(1-2), H(1-3): Načrti in kosovnice.
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Št. risbe:

G2
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Merilo: 1:1, 1:5

A4

A

30

95

220

50

R5

PREREZ A-A
MERILO 1:2

26

58

A

R2

60

23 7

60

8°

Naslov prijekta:

Kalkus

Ime
Risal

Ana Božnik

Mentorica Manja Kitek Kuzman
Somentor

Maks Merela

Podpis

Leto
2019

Naziv:

Načrt izdelka
Št. risbe:

H1
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Merilo: 1:2

A3

8°

R2

R5

10
R5

5°

87
95

58

220

23 7

60

R5

R2
7

95

26

R5

40

70

70

40

Naslov prijekta:

Kalkus

Ime
Risal

Ana Božnik

Podpis

Leto
2019

Mentorica Manja Kitek Kuzman
Somentor

Maks Merela

Naziv:

Kosovnica
Št. risbe:

H2
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Merilo: 1:2

A4

5

100

R2

R2

30

R2

5

30

Naslov prijekta:

Kalkus
Ime
Risal

Ana Božnik

Podpis

Leto
2019

Mentorica Manja Kitek Kuzman
Somentor

Maks Merela

Naziv:

Kosovnica
Št. risbe:

H3

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Merilo: 1:1

A4

