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    Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

    v naslednjih mesecih?  

PROMETNE NEZGODE –  

POTNIK V AVTOMOBILU 

So najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb. Uporaba 

sedeža za 73 % zmanjša tveganje za smrt in težke poškodbe dojenčka v 

primeru hitrega zaviranja ali prometne nezgode. 

 Zato otroka od rojstva do starosti 8–10 mesecev, ali težkega do največ 13 kg 

v avtomobilu vedno vozimo nameščenega v otroškem avtomobilskem sedežu 

skupine 0+ (lupinica). Tudi na najkrajših vožnjah!  

 Otrok je najbolj varen na zadnji klopi avtomobila. Izjemoma (kadar je otrok 

nemiren in smo v avtomobilu sami) lahko pritrdimo otroški sedež spredaj na 

sovoznikovem sedežu. Takrat moramo na sovoznikovem sedežu izklopiti 

varnostno zračno blazino. 

 Otroški sedež skupine 0+ namestimo tako, da je otrok 

v njem s hrbtom obrnjen v smer vožnje. 

 Otroka v sedežu pripnemo s 3-točkovnim sistemom 

varnostnih pasov tako, da je med pasom in otrokovo 

ključnico največ za prst prostora. 

 

 Vožnja novorojenčka v sedežu naj ne traja več kot 30 minut, pri starejšem 

dojenčku pa ne več kot 60 minut. To upoštevamo tudi, ko otroka vozimo v 

snemljivem otroškem avtomobilskem sedežu, ki je del kombiniranega vozička. 

Slednjega uporabljamo le na kratkih razdaljah in nikakor ne za sprehode. 

Otroka nikoli ne pustimo brez nadzora v otroškem avtomobilskem sedežu! 

 Rabljen otroški avtomobilski sedež je varen le, če ustreza veljavnim 

varnostnim standardom (ECE 44/04), je bil izdelan v zadnjih 5 letih, ni bil 

udeležen v prometni nezgodi, ko je v njem sedel otrok, nima vidnih poškodb in 

ima originalna navodila proizvajalca za uporabo. 

Ali veste, kaj ogroža  vašega  otroka  

v naslednjih mesecih?  

PADCI 

So najpogostejši vzrok za zdravljenje majhnih otrok v bolnišnici zaradi 

poškodb. 

 Med previjanjem nam lahko otrok pade s previjalne mize, postelje ali 

kavča, če ga pustimo brez nadzora odrasle osebe. Tudi če se otrok trenutno 

še ne obrača sam, nas njegov razvoj velikokrat preseneti. 

 Med previjanjem moramo imeti otroka ves čas na dosegu rok in ga stalno 

opazovati. Da nam ne bo treba stopiti stran od otroka, si že pred 

previjanjem v bližino pripravimo vse, kar potrebujemo, vendar zunaj 

otrokovega dosega. 

 Nekatere previjalne mize imajo varnostni pas, 

s katerim otroka lahko pripnemo. 

 Otroka nikoli ne pustimo brez nadzora 

odrasle osebe na previjalni mizi, čeprav je 

pripet z varnostnim pasom! Zaradi svojega 

gibanja z nogami in rokami lahko v nekaj 

minutah zdrsne tudi izpod varnostnega pasu..  

 Kadar moramo stran od otroka, ki je na previjalni mizi ali postelji, da se 

oglasimo na telefon ali hišni zvonec, vedno vzamemo otroka s seboj.  

 Otroka lahko previjamo tudi na tleh in na tak način preprečimo padec z 

višine. 

 Uporaba otroškega ležalnika se odsvetuje, ker ne vpliva ugodno na 

otrokov razvoj, poveča pa tudi tveganje otroka za poškodbe, ki so skoraj 

vedno poškodbe glave. Največ poškodb se zgodi, ko otrok ni pod 

nadzorom odrasle osebe in ležalnik skupaj z otrokom pade s kuhinjskega 

pulta, mize, ali kavča na tla. 
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  Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

   v naslednjih mesecih?  

OPEKLINE   

Opekline, še posebej z vročimi tekočinami, so med najpogostejšimi vzroki za 

zdravljenje majhnih otrok v bolnišnici zaradi poškodb. 

 Kadar držimo otroka v naročju, ne pijemo vročih napitkov. Otrok lahko seže 

po skodelici in se popari. Prav tako nikoli ne podajamo skodelice z vročo pijačo 

nad otrokovo glavo. 

  Ne uporabljamo namiznega prta, ko imamo na mizi vročo hrano ali pijačo.  

 Dojenček lahko dobi oparine tudi med hranjenjem, zato vedno preverimo, da 

pijača, ki jo ponudimo otroku, ni prevroča. 

 Vsakokrat, preden damo otroka v kopalno kad, preverimo temperaturo vode s 

termometrom ali vsaj s svojo podlahtjo. 

 V stanovanju lahko pride tudi do požara. Javljalnike 

za dim in ogljikov monoksid montiramo v prostorih, 

kjer imamo kurišče ali gorilno napravo, v vsakem 

nadstropju hiše in v spalnicah, ker s tem za skoraj 

polovico zmanjšamo tveganje za smrt v požaru doma. 

Javljalnike za ogljikov monoksid montiramo tudi v 

prostorih, kjer se dlje časa zadržujemo (kuhinja, 

dnevna soba).  

PRVA POMOČ :  

Opeklino hladimo s hladno čisto vodo največ 10 minut. Potem rano 

prekrijemo s sterilno prevezo in poiščemo pomoč pri zdravniku.  

Udeležite se tečaja prve pomoči pri Rdečem križu, da boste znali 

pravilno pomagati svojemu otroku! 

 

 

Ali veste, kaj ogroža vašega  otroka  

v naslednjih mesecih?  

ZADUŠITVE IN ZADAVITVE  

So tretji najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb. 

 Dojenček naj vedno spi na hrbtu v svoji posteljici. Iz posteljice odstranimo 

vzglavnik, polnjene odeje, mehke zaščitne blazine na stranicah posteljice in 

mehke igrače, ker se dojenček lahko z njimi zaduši.  

 Za otroke, mlajše od 3 let, so primerne 

igrače, katerih premer je večji od 3 cm, in 

se ne razstavijo na drobne dele, ker se 

otrok lahko z njimi zaduši. 

 Ročaj ali drug del ropotuljice mora biti 

dovolj velik, da ne gre v otrokova usta in 

zapre dihalnih poti oziroma vhoda v žrelo.  

 Ko otrok spi v posteljici, iz nje odstranimo ropotuljice, obroče za grizenje in 

druge igrače. 

 Ko se začne dojenček dvigovati na roke in kolena ali je že star 5 mesecev, 

iz posteljice odstranimo vse igrače na vrvici, ki so razpete preko posteljice 

ali na njeni ograji, zaradi nevarnosti zadavitve. 

 Nikoli ne obešamo otroku dude na vrvici okrog vratu! 

 V športnem vozičku s spuščenim naslonjalom za hrbet v ležeč položaj naj bo 

otrok vedno pripet s 5- točkovnim sistemom varnostnih pasov in pod 

nadzorom odrasle osebe. Dojenček, star komaj dva meseca, lahko zaradi 

svojega gibanja zdrsne skozi odprtino med sedalom vozička in naslonjalom 

za roke, pri čemer se mu glava v odprtini zatakne in se zadavi.  

PRVA POMOČ:   

Naučite se, kako lahko otroku rešite življenje, če se začne dušiti, izgubi 

zavest ali preneha dihati. Udeležite se tečaja prve pomoči pri Rdečem 

križu, da boste znali pravilno pomagati svojemu otroku! 
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Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

 v naslednjih mesecih?  

PADCI   

Padci po stopnicah so eden najpogostejših vzrokov za zdravljenje majhnih 

otrok v bolnišnici zaradi nezgod. 

 Preprečimo jih tako, da namestimo eno ograjico za stopnice na vrhu in drugo 

na dnu stopnic. Vsakič, ko je otrok doma, preverimo, ali sta ograjici še vedno 

dobro pričvrščeni in varno zaprti. 

 Na vrhu stopnic moramo uporabiti ograjico, ki se 

montira z vijačenjem v steno, ker je bolj varna in ne 

popusti pod težo otroka. Na dnu stopnic pa lahko 

namestimo ograjico z mehanizmom na ekspanzijo 

zraka. 

 Opozorilo !  Ograjica zagotavlja varnost le do 

takrat, ko otrok zraste do ¾ višine pregraje, kar je 

okrog 2. leta starosti.  

 Kadar je otrok nameščen v stolčku za hranjenje ali športnem vozičku, je nevarno, 

da pade iz njega, zato mora biti vedno pripet s 5-točkovnim sistemom 

varnostnih pasov. 

 Spodnji trije pasovi okrog pasu in med nogami preprečujejo, da bi otrok zdrsnil 

s stolčka ali vozička, ramenski pasovi pa preprečujejo, da bi otrok vstajal. 

 Otroka nikoli ne pustimo v stolčku ali vozičku brez nadzora odrasle osebe, 

čeprav je pripet z varnostnimi pasovi! 

 Uporaba hojce se odsvetuje, ker ne vpliva ugodno na otrokov razvoj, poleg 
tega poveča tveganje otroka za poškodbe, predvsem zaradi padcev po 
stopnicah, otroci pa lažje dosežejo tudi kable gospodinjskih aparatov, posode z 
vročimi tekočinami, zdravila, gospodinjske kemikalije … 

 

 

 

Ali veste, kaj ogroža vašega  otroka  

v naslednjih mesecih?  

ZADUŠITVE  

 Otrok začenja intenzivno raziskovati svoje okolje, zato iz 

njegovega dosega odstranimo vse predmete, katerih premer je 

manjši od 3 cm (gumbe, kovance, frnikole, igračke, pakirane 

skupaj s hrano …) in lahko zaprejo dihalne poti. 

 Omare in predale, kjer hranimo drobne predmete, zaklenemo s 

ključem ali opremimo z varovalom – zatičem tako, da jih otrok 

ne more sam odpreti. 

 Za otroke, mlajše od 3 let, so primerne le igrače, katerih premer je 

večji od 3 cm in se ne razstavijo na drobne dele.  

 Zdaj je skrajni čas, da iz posteljice odstranimo vse obešene igrače na 
vrvici zaradi nevarnosti, da se otrok z njimi zadavi. 

UTOPITVE 

So drugi najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb. 

 V kopalni kadi ali otroškem bazenčku majhnega otroka nikoli ne pustimo 

brez nadzora odrasle osebe! Otroka imejmo ves čas na dosegu rok, če moramo 

oditi, pa ga vzemimo s seboj.  

 Uporabo kopalnega stolčka odsvetujemo, ker povečuje tveganje otroka za 

utopitev. 

 Majhni otroci se lahko utopijo že v nekaj centimetrov globoki vodi v kopalni 

kadi, bazenčku, vedru ali stranišču. Zato posode z vodo izpraznimo takoj, ko jih 

prenehamo uporabljati in jih pospravimo zunaj dosega otrok. Pokrov straniščne 

školjke zapremo s posebnim varovalom za pokrov. 

PRVA POMOČ:   

Naučite se, kako lahko otroku rešite življenje, če se začne dušiti, izgubi 

zavest ali preneha dihati. Udeležite se tečaja prve pomoči pri Rdečem 

križu, da boste znali pravilno pomagati svojemu otroku! 
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Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

v naslednjih mesecih?  

PROMETNE NEZGODE –  

POTNIK V AVTOMOBILU 

 Uporaba sedeža za 76 % zmanjša tveganje za smrt ali težke poškodbe otrok, 

starih 1 leto, v primeru hitrega zaviranja ali prometne nezgode.  

 Če je naš otrok že težji od 9 kg ali je otrokova glava dosegla zgornji rob 

školjke sedeža, potem je čas, da sedež skupine 0+ (lupinico) zamenjamo z 

otroškim avtomobilskim sedežem skupine 1. 

 Otrok je najbolj varen na zadnji klopi avtomobila na srednjem sedežu, če ima 

le-ta vgrajen 3- točkovni varnostni pas. Če ga nima, naj bo otroški sedež 

nameščen na zadnji klopi na levem ali desnem sedežu. 

 Otroški sedež skupine 1 namestimo tako, da otrok v 

njem gleda v smer vožnje. 

 Otroka v sedežu pripnemo s 5-točkovnim sistemom 

varnostnih pasov tako, da je med pasom in otrokovo 

ključnico največ za prst prostora. 

 Otroka nikoli ne pustimo brez nadzora v otroškem 

avtomobilskem sedežu ali v avtomobilu! 

 Ko otroka nameščamo v ali jemljemo iz avtomobila, avtomobil vedno ustavimo 

ob robu ceste tako, da stojimo na površini za pešce. 

 Rabljen otroški avtomobilski sedež je varen le, če ustreza veljavnim 

varnostnim standardom (ECE 44/04), je bil izdelan v zadnjih 5 letih, ni bil 

udeležen v prometni nezgodi, ko je v njem sedel otrok, nima vidnih poškodb in 

ima originalna navodila proizvajalca za uporabo. 

 

 

 

 

Ali veste, kaj ogroža vašega  otroka  

v naslednjih mesecih?  

ZASTRUPITVE 

So eden najpogostejših vzrokov za zdravljenje majhnih otrok v bolnišnici 

zaradi nezgod. 

 Zdravila, gospodinjske kemikalije in druge 

zdravju škodljive snovi pospravimo v omarico, 

ki je vedno zaklenjena s ključem ali varovalom 

– zatičem, da je otrok ne more sam odpreti. 

 Shranjevanje zdravil in kemikalij v nezaklenjenih 

omaricah ali na policah visoko zunaj dosega 

otrok ni varno, saj se otrok lahko povzpne na 

stol ali drug kos pohištva in jih doseže.  

 Pri nakupu gospodinjskih kemikalij vedno izberemo plastenke z dvofaznim 

zapiranjem. To pomeni, da je treba pri odpiranju zamašek hkrati potisniti 

navzdol in ga zavrteti, česar pa majhni otroci ne zmorejo. Ko čistimo, ne 

puščamo odprtih plastenk s čistili na tleh ali na omarici, temveč jih zapremo s 

pokrovčkom in pospravimo zunaj dosega otrok.  

 V Sloveniji so zastrupitve otrok z gobami zelo pogoste, zato majhnim otrokom 

ne dajemo jesti jedi, ki so pripravljene iz gob! 

 Strupene sobne rastline (difenbahija, filodendron, božična zvezda …) 

odstranimo iz stanovanja ali jih postavimo zunaj dosega otrok. 

Če sumite, da je otrok zaužil zdravju nevarno snov, 

takoj pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, ki 

vam bo dal ustrezna navodila! 

Če je otrok pogoltnil malo okroglo baterijo, je 

potrebna takojšnja zdravniška pomoč! Baterije 

vsebujejo jedke snovi in lahko poškodujejo otrokova 

prebavila. 
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Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

v naslednjih mesecih?  

PADCI  

So najpogostejši vzrok za zdravljenje otrok v bolnišnici  

zaradi poškodb. 

 Če še nismo namestili obeh ograjic za stopnice, ene na vrhu in druge na dnu 

stopnic, da bi preprečili padce otroka po stopnicah, je zdaj skrajni čas, da to 

storimo. Preberite napotke v letaku za 6. mesec starosti.  

 Na okna in balkonska vrata namestimo varnostni 

mehanizem, ki omogoča, da se okno in vrata lahko 

odprejo samo za 8 do 10 cm. 

 Stole in ostalo pohištvo prestavimo stran od oken in 

balkonskih ograj. 

 Prečke na balkonski ograji morajo biti navpične, razmik med njimi pa tak, da 

malček ne more potisniti glave skoznje. 

 Dno posteljice prestavimo na najnižji položaj tako, da je posteljica globoka 

najmanj 50 cm. Odstranimo mehke zaščitne blazine s stranic posteljice in vse 

velike igrače, da se otrok ne bi povzpel nanje in padel iz posteljice. 

 Otrok v stolčku za hranjenje ali športnem vozičku mora biti vedno pripet s  

5- točkovnim sistemom varnostnih pasov. Spodnji trije pasovi okrog pasu in 

med nogami preprečujejo, da bi otrok zdrsnil s stolčka ali vozička, ramenski 

pasovi pa preprečujejo, da bi otrok vstajal. 

 Otroka nikoli ne pustimo v stolčku ali vozičku brez nadzora odrasle osebe, 

čeprav je pripet z varnostnimi pasovi! 

 Otrok ne sodi v nedograjeno hišo ali na gradbišče okoli nje, saj lahko pade z 
nezavarovanega balkona, stopnic ali v zemeljski izkop ob hiši. 

 
 
 

Ali veste, kaj ogroža vašega  otroka  

v naslednjih mesecih?  

ZADUŠITVE 

So tretji najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb. 

 Otroka med hranjenjem nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle osebe. 

Najbolj varno je, da otrok med jedjo sedi pri mizi v svojem stolčku za 

hranjenje, zato mu ne dovolimo, da teka okrog s polnimi usti hrane. 

 Otroka v stolčku za hranjenje vedno pripnemo s 5-točkovnim sistemom 

varnostnih pasov. Otroka nikoli ne pustimo v stolčku brez nadzora 

odrasle osebe, čeprav je pripet z varnostnimi pasovi. 

 Starejši otroci ne smejo dajati malčku nobene 

hrane brez našega nadzora, še posebej ne trdih 

bombonov in lizik, oreščkov, grozdja, koščkov 

mesa, hrenovke, sira, trdega sadja, zelenjave ... 

 Otrokom, mlajšim od 5 let, ne smemo ponuditi 

arašidov, ker arašid hitro zdrsne v grlo in sapnik 

ter obstane v pljučih. 

 Otrok v tej starosti intenzivno raziskuje svoje okolje, zato iz njegovega 

dosega odstranimo vse predmete, katerih premer je manjši od 3 cm 

(gumbe, kovance, frnikole, igrače starejših otrok, drobne igračke, pakirane 

skupaj s hrano …), in lahko zaprejo dihalne poti.  

 Za otroke, mlajše od 3 let, so primerne le igrače, katerih premer je večji od 

3 cm, se ne razstavijo na drobne dele in imajo vrvice krajše od 22 cm.  

 Omare in predale, kjer hranimo drobne predmete, zaklenemo s ključem 

ali opremimo z varovalom – zatičem tako, da jih otrok ne more sam 

odpreti. 

PRVA P OMOČ:   

Naučite se, kako lahko otroku rešite življenje, če se začne dušiti, izgubi 

zavest ali preneha dihati. Udeležite se tečaja prve pomoči pri Rdečem 

križu, da boste znali pravilno pomagati svojemu otroku! 
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    Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

        v naslednjih mesecih?  

PROMETNE NEZGODE –  

PEŠEC  

So najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb. 

 Ko z otrokom v vozičku stopamo na prehod za pešce, moramo upoštevati, da je 

voziček vsaj en meter pred nami. Posebej moramo biti pazljivi, če so ob robu 

ceste parkirani avtomobili, ker vozniki vozička ne vidijo. 

 Na ulici spremljamo otroka tako, da hodi po notranji strani pločnika, mi pa po 

sredini pločnika. Med hojo smo odrasli vedno med otrokom in cesto. Otroka 

moramo držati za roko, je pa nevarno, da se nam izmuzne iz rok. 

 Zato je priporočljivo, da uporabljamo varnostne 

naramnice za hojo, kadar hodimo po zelo 

prometnih ulicah. Otrok naj hodi čim bolj stran od 

roba vozišča.  

Opozorilo! Naramnice za hojo lahko začnemo 

uporabljati šele, ko otrok samostojno hodi in so 

primerne za otroke do približno 3. leta starosti. 

 Otroka začnemo učiti pravil varne hoje v prometu med 2. in 3. letom starosti. 

Najbolj uspešen način je, da ga učimo praktično z razlaganjem medtem, ko 

gremo na sprehod ali hodimo po ulici in smo jim zgled. 

 V garaži, na domačem dvorišču in na kmetiji moramo biti previdni zlasti pri 

vzvratnem speljevanju z avtom ali kmetijskim strojem, ker lahko nehote 

povozimo otroka.  

 Otroci ne sodijo na traktor ali druge kmetijske stroje! 

 

 

 

Ali veste, kaj ogroža vašega  otroka  

v naslednjih mesecih?  

PROMETNE NEZGODE – KOLESAR 

Uporaba kolesarske čelade zmanjša tveganje za poškodbe glave  

in možganov za 88 %. 

 Otrok mora na kolesu vedno nositi pripeto zaščitno kolesarsko čelado, ki je 

primerna njegovi starosti in velikosti njegove glave. 

 Otroku namestimo na glavo čelado, jo pripnemo in prilagodimo dolžino 

paščkov tako, da se udobno prilega glavi in ne drsi z nje. Čelada naj sega 

globoko na otrokovo čelo, približno 3 cm nad obrvi. 

 Na kolesu lahko prevažamo otroka šele po 

prvem letu starosti. Med vožnjo mora biti otrok 

vedno nameščen v otroškem kolesarskem 

sedežu in pripet s 5-točkovnim sistemom 

varnostnih pasov.  

 Sedež mora biti na kolo pričvrščen tako, da ne 

ovira voznika in mu ne zmanjšuje preglednosti 

in gibljivosti. Ima naj vzglavnik z bočno oporo 

za glavo in stopalke za noge, ki ščitijo pred 

naperami kolesa. 

PROMETNE NEZGODE – POTNIK V AVTOMOBILU  

Uporaba sedeža za 60 % zmanjša tveganje za smrt ali težke poškodbe 

otrok, starih 2 let, v primeru hitrega zaviranja ali prometne nezgode. 

 Zato otroka do približno 4. leta starosti oziroma težkega do 18 kg telesne 

teže v avtomobilu vedno vozimo nameščenega v otroškem sedežu  

skupine 1 in pripetega s 5-točkovnim sistemom varnostnih pasov tako, 

da je med pasom in otrokovo ključnico največ za prst prostora.  

 Otroka nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle osebe v otroškem 

avtomobilskem sedežu ali v avtomobilu! 
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Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

v naslednjih mesecih?  

UTOPITVE  

So drugi najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok  

zaradi poškodb. 

 Otroka nikoli ne pustimo samega, brez nadzora 

odrasle osebe v kopalni kadi, otroškem bazenčku, ob 

bazenu, ribniku, na obali jezera ali morja in ob 

nezavarovanih vodnih površinah v bližini doma.  

 Majhni otroci se lahko utopijo že v nekaj centimetrov 

globoki vodi v kopalni kadi, bazenčku, vedru ali 

stranišču. 

 Posode z vodo izpraznimo takoj, ko jih prenehamo uporabljati in jih pospravimo 

zunaj dosega otrok. Pokrov straniščne školjke zapremo s posebnim varovalom 

za pokrov. 

 Če imamo bazen, ga z vseh štirih strani obdamo z ograjo tako, da bo bazen 

popolnoma ločen od hiše in dvorišča. Ograja mora biti visoka najmanj 120 cm, 

razmik med navpičnimi prečkami pa tak, da malček ne more potisniti glave 

skoznje. Vrata ograje se morajo samodejno zapirati z avtomatsko ključavnico 

na ključ, ki mora biti zunaj dosega otrok. 

 Če uporabljamo samostoječi plastični bazen, dosledno upoštevajmo navodila 

proizvajalca za varno uporabo. Vsak dan po koncu uporabe stopnice za 

vstopanje v bazen pospravimo zunaj dosega otrok.  

 Na čolnu otroku vedno nadenemo starosti primeren atestiran rešilni jopič, ne 

glede na dolžino potovanja in velikost čolna.  

PRVA POMOČ:   

Naučite se, kako lahko otroku rešite življenje, če izgubi zavest ali 

preneha dihati. Udeležite se tečaja prve pomoči pri Rdečem križu, da 

boste znali pravilno pomagati svojemu otroku! 

Ali veste, kaj ogroža vašega  otroka  

v naslednjih mesecih?  

OPEKLINE 

Opekline, še posebej z vročimi tekočinami, so med najpogostejšimi vzroki  

za zdravljenje majhnih otrok v bolnišnici zaradi poškodb. 

 Majhnega otroka nikoli ne pustimo v kuhinji brez nadzora odrasle 

osebe in ne dovolimo, da bi se v kuhinji igral z žogo, saj lahko nase prevrne 

posodo z vročo hrano ali tekočino. 

 V tej starosti nas začenja otrok posnemati pri 

vsakdanjih opravilih. Zato med kuhanjem 

uporabljamo zadnje kuhalne plošče in ročaje 

posod obrnemo proti zadnjemu delu štedilnika, 

da otrok ne more doseči posod in zliti nase 

vroče hrane.  

 Še bolje je, če v specializirani trgovini kupimo 

zaščitno ograjico za štedilnik, ki se namesti na 

štedilnik tako, da otrok ne more doseči posod. 

 Kadar držimo otroka v naročju, ne pijemo vročih napitkov. Prav tako 

nikoli ne podajamo skodelice z vročo pijačo nad otrokovo glavo. 

 Ne uporabljamo namiznega prta, ko imamo na mizi vročo hrano ali pijačo. 

 Vselej preverimo temperaturo vode v kadi s termometrom ali vsaj s svojo 

podlahtjo, preden damo otroka vanjo. Med kopanjem otroka ves čas 

nadzorujemo, da ne bi sam odprl ventila za vročo vodo in se z njo oparil. 

Najbolje je, da na vodovodni armaturi uporabljamo termostat za 

nastavitev temperature vode, ki ga nastavimo na največ 50 °C.  

PRVA POMOČ:   

Opeklino hladimo s hladno čisto vodo največ 10 minut. Potem rano 

prekrijemo s sterilno prevezo in poiščemo pomoč pri zdravniku.  

Udeležite se tečaja prve pomoči pri Rdečem križu, da boste znali 

pravilno pomagati svojemu otroku! 
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Naučte se, kako lahko otroku rešite življenje, če izgubi zavest ali 

preneha dihati. Udeležite se tečaja prve pomoči pri Rdečem križu, 

da boste znali pravilno pomagati svojemu otroku! 

    Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

     v naslednjih mesecih?  

PADCI DOMA IN NA IGRIŠČU  

POTNIK V AVTOMOBILU 

So najpogostejši vzrok za zdravljenje otrok v bolnišnici  

zaradi poškodb. 

 Med 2. in 3. letom starosti je čas, da otroka preselimo 

v večjo otroško posteljo. Vendar za otroke, mlajše od 

6 let, spanje na zgornji postelji pograda ni varno, 

ker se med spanjem precej premikajo po postelji in 

pogosto padejo z nje. Obstaja tudi nevarnost, da se z 

glavo zagozdijo v odprtini med varnostno ograjico na 

postelji in vzmetnico ter se zadavijo.  

 Majhni otroci pogosto skušajo splezati na pograd in padejo z lestve, zato ne 

dovolimo, da bi se igrali v sobi s pogradom. Če je lestev na pogradu snemljiva, 

lahko čez dan lestev tudi odstranimo. 

 Na igrišču otroke usmerimo na tista igrala, ki so primerna njihovi starosti in 

stopnji razvoja. Če opazimo, da otrok ne more doseči igrala in sam splezati 

nanj, je to znak, da je igralo zanj prezahtevno.  

 Otroci, mlajši od 5 let, se lahko igrajo le na igralih s pohodno višino do 1,5 m. 

Pod igrali mora biti najmanj 30 cm debela podlaga iz lesenih sekancev, 

drobljenega lubja ali peska, primerna je tudi podlaga iz atestirane gume. 

 Majhne otroke je treba na visokih igralih spremljati, zato stojimo v neposredni 

bližini tobogana, plezala ali gugalnice, da lahko otroka ujamemo in 

preprečimo, da bi padel. Otroka nikoli ne pustimo na igrišču brez nadzora 

odrasle osebe! 

 Ne postavljajmo sobnih plastičnih toboganov na lesena ali betonska tla, tudi 

če so prekrita s preprogo, ker ob padcu ne ublažijo sile udarca, posledica pa 

so težke poškodbe otroka. Poskrbimo za ustrezno podlago pod igralom. 

 

Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

v naslednjih mesecih?  

UTOPITVE IN ZADUŠITVE  

So med tremi najpogostejšimi vzroki za smrt majhnih otrok  

zaradi poškodb. 

 V kopalni kadi, otroškem bazenčku, ob bazenu, ribniku, na obali jezera ali 

morja in ob nezavarovanih vodnih površinah v bližini doma otroka nikoli ne 

pustimo samega, brez nadzora odrasle osebe, ki zna plavati. Od 4. leta 

starosti dalje otroka lahko vpišemo tudi v tečaj plavanja. 

 Če imamo bazen, ga z vseh štirih strani obdamo z ograjo. Ograja mora biti 

visoka najmanj 120 cm, razmik med navpičnimi prečkami pa tak, da malček 

ne more potisniti glave skoznje. Vrata ograje se morajo samodejno zapirati z 

avtomatsko ključavnico na ključ, kateri mora biti zunaj dosega otrok. 

 Če uporabljamo samostoječi plastični bazen, dosledno upoštevamo 

navodila proizvajalca za varno uporabo. Vsak dan po koncu uporabe 

stopnice za vstopanje v bazen pospravimo zunaj dosega otrok.  

 Na čolnu otroku vedno nadenemo starosti primeren atestiran rešilni jopič 

ne glede na dolžino potovanja in velikost čolna.  

 Otroka med hranjenjem nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle osebe, 

ki bi mu lahko takoj nudila prvo pomoč, če bi se začel dušiti. Najbolj varno 

je, da otrok med jedjo sedi pri mizi, zato ne dovolimo, da teka okrog s 

polnimi usti hrane. 

 Hrana, s katero se majhni otroci lahko zadušijo, 

so trdi bomboni in lizike, oreščki, grozdje, 

koščki mesa, hrenovke, sira, trdega sadja ali 

zelenjave, pokovka ...  

 Otrokom, mlajšim od 5 let, ne smemo ponuditi 

arašidov, ker arašid hitro zdrsne v grlo in 

sapnik ter obstane v pljučih. 

PRVA POMOČ:   

3 leta 3 leta 
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    Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

       v naslednj ih mesecih?  

PROMETNE NEZGODE –  

POTNIK V AVTOMOBILU 

V prometni nezgodi se z uporabo jahača za 45 % zmanjša tveganje za 

težke poškodbe otrok, starih 4–8 let, v primerjavi z uporabo samo 

varnostnega pasu. 

 Med 3. in 4. letom starosti otrok doseže težo 18 kg in takrat je čas, da sedež 

skupine 1 zamenjamo za otroški avtomobilski sedež skupine 2+3 (jahač). 

 Otrok je najbolj varen na zadnji klopi avtomobila na srednjem sedežu, če ima 

le-ta vgrajen 3-točkovni varnostni pas. Če ga nima, naj bo otroški sedež (jahač) 

nameščen na zadnji klopi na levem ali desnem sedežu. 

 S pomočjo jahača otrok doseže enako višino v 

sedečem položaju, kot jo imajo odrasli in zato lahko 

pravilno uporablja običajni 3-točkovni varnostni 

pas, ki je že vgrajen v avtomobilu.  

 Jahač naj ima izrazito oblikovana roglja, pod katerima 

poteka spodnji trak 3- točkovnega varnostnega pasu, 

in naslon za hrbet in glavo z vodilom, skozi katerega 

poteka zgornji trak varnostnega pasu pravilno prek 

ramena. 

 Otroka nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle osebe v otroškem 

avtomobilskem sedežu ali v avtomobilu! 

 Jahača moramo v avtomobilu pripeti tudi takrat, ko otroka ni v sedežu, da ne 

bi v primeru trka poletel po avtu in poškodoval drugih potnikov.  

 Vsakič preverimo, da so vrata ob otrokovem sedežu zaklenjena in jih ni mogoče 

odpreti z notranje strani. Ko želimo izstopiti iz avtomobila, avtomobil ustavimo 

ob robu ceste tako, da otrok iz avtomobila izstopi na površino za pešce in ne 

na cesto. 

Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

v naslednjih mesecih?  

KOLESARJENJE IN ROLANJE 

poraba kolesarske čelade za 88 % zmanjša tveganje  

za poškodbe glave in možganov. 

 Otrok mora na kolesu in pri rolanju vedno nositi 

pripeto zaščitno kolesarsko čelado, ki je primerna 

njegovi starosti in velikosti njegove glave. Bodimo 

zgled in tudi mi na kolesu vedno nosimo čelado. 

 Na glavi čelado pripnemo in prilagodimo dolžino 

paščkov tako, da se udobno prilega glavi in ne 

drsi z nje. Čelada naj sega globoko na otrokovo 

čelo, približno 3 cm nad obrvi. 

 V otroškem kolesarskem sedežu prevažamo otroka težkega največ 22 kg 

ali starega do približno 6 let, ali kot določajo navodila proizvajalca. Otrok 

mora biti pripet s 5-točkovnim sistemom varnostnih pasov.  

 Sedež mora biti na kolo pričvrščen tako, da ne ovira voznika in mu ne 

zmanjšuje preglednosti in gibljivosti. Ima naj vzglavnik z bočno oporo za 

glavo in stopalke za noge, ki ščitijo pred naperami kolesa. 

 V tej starosti se otrok lahko vozi tudi s svojim dvokolesom, vendar se sme do 

6. leta starosti voziti le na pešpoti ali v območju za pešce, na območju 

umirjenega prometa pa le v spremstvu polnoletne osebe. 

 Kolo naj bo primerno otrokovi starosti in velikosti. Sedež mora biti tako 

visoko, da otrok pri sedenju z nogami doseže do tal. Zavore naj bodo 

nožne, ker v tej starosti otrok še ne more primerno uporabljati ročnih zavor. 

 Otrok na rolerjih naj se giblje le po površinah, kjer ni prometa in veliko 

pešcev. Poskrbimo, da vedno uporablja kolesarsko čelado, ščitnike za 

zapestja, komolce in kolena ter nosi obleko z dolgimi rokavi in dolge hlače. 

Bodimo zgled in tudi mi pri rolanju vedno uporabljajmo vso zaščitno 
opremo. 

3 leta 3 leta 
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Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

v naslednjih mesecih?  

PADCI NA IGRIŠČU IN DOMA  

Padci so najpogostejši vzrok za zdravljenje otrok v bolnišnici  

zaradi poškodb.  

 Na igrišču otroke usmerimo na tista igrala, ki so primerna njihovi starosti in 

stopnji razvoja. Če opazimo, da otrok ne more doseči igrala in sam splezati 

nanj, je to znak, da je igralo zanj prezahtevno. 

 Otroci, mlajši od 5 let, se lahko igrajo le na igralih s 

pohodno višino do 1,5 m. Pod igrali mora biti najmanj 

30 cm debela podlaga iz lesenih sekancev, 

drobljenega lubja ali peska, primerna je tudi 

podlaga iz atestirane gume. 

 Otroka je treba na visokih igralih ves čas spremljati, 

zato stojimo v neposredni bližini igrala. Otroka nikoli 

ne pustimo na igrišču brez nadzora odrasle osebe! 

 Ne dovolimo, da bi se otrok igral na stopnišču, ker je nevarnost za padec po 

stopnicah velika. Poskrbimo, da bodo stopnice dobro osvetljene. Eno stikalo za 

prižiganje luči naj bo na vrhu, drugo pa na dnu stopnic, da lahko otrok prižge 

luč preden stopi na stopnice. 

 Pri hoji po stopnicah naj se otrok vedno drži za držalo stopniščne ograje, ki 

mora segati od prve do zadnje stopnice in naj bo nameščeno vsaj na desni 

strani, ko stopamo po stopnicah navzdol. Na stopnicah ne puščamo igrač, 

čevljev, torb in drugih predmetov, da se otrok obnje ne spotakne. 

 Za otroke, mlajše od 6 let, spanje na zgornji postelji pograda ni varno, ker se 

med spanjem precej premikajo po postelji in pogosto padejo z nje. Obstaja 

tudi nevarnost, da se z glavo zagozdijo v odprtini med varnostno ograjico na 

postelji in vzmetnico ter se zadavijo. 

 

Ali veste, kaj ogroža vašega  otroka  

v naslednjih mesecih?  

KOLESARJENJE IN ROLANJE  

Uporaba kolesarske čelade za 88 % zmanjša tveganje  

za poškodbe glave in možganov. 

 Otrok mora na kolesu in pri rolanju vedno nositi 

pripeto zaščitno kolesarsko čelado, ki je 

primerna njegovi starosti in velikosti njegove 

glave. Bodimo zgled in tudi mi nosimo čelado. 

 Na glavi čelado pripnemo in prilagodimo 

dolžino paščkov tako, da se udobno prilega 

glavi in ne drsi z nje. Čelada naj sega globoko 

na otrokovo čelo, približno 3 cm nad obrvi. 

 Po 4. letu starosti se otrok že lahko vozi z dvokolesom brez dodatnih koleščkov, 

vendar se sme do 6. leta starosti voziti le na pešpoti ali v območju za pešce, na 

območju umirjenega prometa pa le v spremstvu polnoletne osebe.  

 Kolo naj bo primerno otrokovi starosti in velikosti. Sedež mora biti tako visoko, 

da otrok pri sedenju z nogami doseže do tal. Kolo mora imeti vso potrebno 

opremo, predvsem zavore in zvonec. Zavore naj bodo nožne, ker v tej starosti 

otrok še ne more primerno uporabljati ročnih zavor. 

 Otrok na rolerjih naj se giblje le po površinah, kjer ni prometa in veliko pešcev. 

Priporočljivo je, da se otrok najprej dobro nauči osnov rolanja. Znati se mora 

poganjati naprej, zaviti, se izogniti oviri, upočasniti vožnjo, se ustaviti in pasti 

tako, da je možnost poškodb minimalna.  

 Poskrbimo, da otrok med rolanjem vedno uporablja kolesarsko čelado, ščitnike 

za zapestja, komolce in kolena ter nosi obleko z dolgimi rokavi in dolge hlače. 

Bodimo zgled in tudi mi pri rolanju vedno uporabljajmo vso zaščitno opremo. 

5 let 5 let 
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Ali veste, kaj ogroža vašega otroka  

v naslednjih mesecih?  

PROMETNE NEZGODE – PEŠEC  

So najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok, starih 4–6 let,  

zaradi poškodb.  

 Z otrokom se dogovorimo o pravilih varnega vedenja in ne dovolimo, da bi se 

igral na ulici, dovozu, neograjenem dvorišču ali parkirišču. 

  Otroka, mlajšega od 10 let, v prometu vedno spremljamo!  

 Medtem ko gremo na sprehod ali ko hodimo po ulici, 
otroka učimo pravil varne hoje v prometu praktično 
z razlaganjem in smo jim zgled.  

 Pri hoji po pločniku otroka vedno držimo za roko. 

Otrok naj hodi po notranji strani pločnika, mi pa po 

sredini pločnika. Med hojo smo odrasli vedno med 

otrokom in cesto. 

 Kjer ni pločnikov, otroka učimo, naj hodi ob levi strani ceste, ker tako lahko ves 

čas spremlja nasproti vozeče avtomobile in se jim umakne. Če je rob ob cesti 

ozek, hodimo z otrokom drug za drugim tako, da držimo otroka pred seboj. 

 Prečkanje ceste je zelo zahtevna naloga, ki je otroci, mlajši od 10 let, ne 

zmorejo sami in potrebujejo spremstvo. Usvojili jo bodo postopno z opazovanjem 

in z vajo, do takrat pa otroke v prometu spremljamo.  

 Otroka oblačimo v obleke svetlih barv, z našitimi odsevnimi trakovi. V mraku in 

ob slabi vidljivosti naj nosi na vidnem mestu na desni strani oblačila pripeto 

kresničko tako, da le-ta prosto niha in odseva svetlobo, ko jo osvetlijo 

avtomobilski žarometi. 

 

 

Ali veste, kaj ogroža vašega  otroka  

v naslednjih mesecih?  

PROMETNE NEZGODE – POTNIK V AVTOMOBILU  

V prometni nezgodi se z uporabo jahača za 45 % zmanjša tveganje za 

težke poškodbe otrok, starih 4-8 let, v primerjavi z uporabo varnostnega 

pasu brez jahača. 

 Če je naš otrok že težji od 18 kg, potem je skrajni čas, da sedež skupine 1 

zamenjamo za otroški avtomobilski sedež skupine 2+3 (jahač). 

 Otrok je najbolj varen na zadnji klopi avtomobila na srednjem sedežu, če 

ima le-ta vgrajen 3-točkovni varnostni pas. Če ga nima, naj bo otroški 

sedež (jahač) nameščen na zadnji klopi na levem ali desnem sedežu. 

 S pomočjo jahača otrok doseže enako višino v 

sedečem položaju, kot jo imajo odrasli in zato 

lahko pravilno uporablja običajni 3-točkovni 

varnostni pas, ki je že vgrajen v avtomobilu.  

 Jahač naj ima izrazito oblikovana roglja, pod 

katerima poteka spodnji trak 3-točkovnega 

varnostnega pasu, in naslon za hrbet in glavo 

z vodilom, skozi katerega poteka zgornji trak 

varnostnega pasu pravilno prek ramena. 

 Otroka nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle osebe v otroškem 

avtomobilskem sedežu (jahaču) ali v avtomobilu! 

 Otroci se lahko vozijo pripeti samo z varnostnim pasom brez jahača šele, 

ko dosežejo 150 cm telesne višine oziroma okrog 12. leta starosti. 

 Jahača moramo v avtomobilu pripeti tudi takrat, ko otroka ni v sedežu, da 

ne bi v primeru trka poletel po avtu in poškodoval drugih potnikov.  

 Vsakič preverimo, da so vrata ob otrokovem sedežu zaklenjena in jih ni 

mogoče odpreti z notranje strani. Ko želimo izstopiti iz avtomobila, 

avtomobil ustavimo ob robu ceste tako, da otrok iz avtomobila izstopi na 

površino za pešce in ne na cesto.  

5 let 5 let 
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