
PROMETNE NEZGODE - otrok v avtomobilu
V prometni nezgodi se z uporabo otroškega sedeža jahača za 45 % zmanjša tveganje 

za težke poškodbe otrok, starih 4–8 let, v primerjavi z uporabo zgolj avtomobilskega 

varnostnega pasu.

   

ź 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 (t. i. jahač).

ź 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  jahač nameščen na zadnji klopi, na levem ali desnem sedežu.

ź 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. 

ź 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.

ź Otroka v otroškem avtomobilskem sedežu ali v avtomobilu nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle 

osebe!

ź Sedež moramo v avtomobilu pripeti tudi takrat, ko otroka ni v njem, da ne bi, v primeru trka, poletel 

po avtu in poškodoval drugih potnikov. 

ź 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.
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KOLESARJENJE in ROLANJE
Uporaba kolesarske čelade za 88 % zmanjša tveganje za poškodbe glave in možganov.

ź Otrok mora na kolesu in pri rolanju vedno nositi pripeto zaščitno kolesarsko čelado oziroma čelado 

za rolanje, ki je primerna njegovi starosti in velikosti njegove glave. Bodimo zgled in tudi mi na kolesu ali pri 

rolanju vedno nosimo čelado.

ź 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.

ź 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. 

ź Sedež naj ima vzglavnik z bočno oporo za glavo in stopalke za noge, ki ščitijo pred naperami kolesa. Na kolo 

mora biti pričvrščen tako, da ne ovira voznika kolesa in mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti. 

ź V tej starosti se otrok lahko vozi tudi s svojim kolesom, vendar se sme do 6. leta voziti le na pešpoti ali 

na območju za pešce, na območju umirjenega prometa pa le v spremstvu polnoletne osebe.

ź 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.

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

uporablja čelado, ščitnike za zapestja, komolce in kolena ter nosi oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami. 

Bodimo zgled in tudi mi pri rolanju vedno uporabljajmo vso zaščitno opremo.
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PADCI DOMA IN NA IGRIŠČU   

So najpogostejši vzrok za bolnišnično zdravljenje otrok zaradi poškodb.   

ź 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. 

ź 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.

ź Sobnih plastičnih toboganov ne postavljamo 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.

ź 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. 

ź Otroci, mlajši od 5 let, naj se igrajo le na igralih, ki omogočajo vzpenjanje do višine največ 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.

ź 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 na igrišču nikoli ne pustimo  

brez nadzora odrasle osebe.
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UTOPITVE in ZADUŠITVE
So med tremi najpogostejšimi vzroki za smrt majhnih otrok zaradi poškodb.

ź V kopalni kadi, otroškem bazenčku, ob bazenu, ribniku, na obali in ob nezavarovanih vodnih površinah  

otroka nikoli ne pustimo samega, brez nadzora odrasle osebe, ki zna plavati. Od 4. leta starosti dalje 

lahko otroka vpišemo tudi v tečaj plavanja.

ź Če imamo bazen doma, ga z vseh strani obdamo z ograjo tako, da bo  popolnoma ločen od hiše in dvorišča. 

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

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

na ključ, ki mora biti zunaj dosega otrok.

ź Če uporabljamo samostoječi plastični bazen, dosledno upoštevamo proizvajalčeva navodila za varno 

uporabo. Vsak dan po koncu uporabe stopnice za vstopanje v bazen pospravimo zunaj dosega otrok. 

ź Na čolnu, , ne glede na dolžino potovanja in velikost čolna otroku vedno nadenemo starosti primeren 

atestiran  . rešilni jopič

ź 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.

ź Izogibajmo se hrani, kot so trdi bomboni, oreščki, grozdje, koščki mesa, trdega sadja ali zelenjave ..., 

s katerimi se majhni otroci lahko zadušijo. Otrokom, mlajšim od 5 let, ne smemo ponuditi arašidov, ker 

arašid hitro zdrsne v grlo in sapnik ter obstane v pljučih.

PRVA POMOČ: 
Naučite se, kako lahko otroku rešite življenje, če izgubi zavest ali preneha 
dihati. Udeležite se tečaja prve pomoči, da mu boste znali pravilno pomagati!
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