
 

 

Če je odgovor »NE«, ukrepajte! DA NE 

OKNA,  BALKONSKA  VRATA  IN   

BALKONSK A OGRA JA V  NAD STROP JIH  
 na oknih in balkonskih vratih v nadstropjih so nameščeni varnostni mehanizmi, ki omogočajo, da se okno in balkonska vrata odprejo 

samo za 8 do 10 cm 
  

 balkonske ograje imajo navpične prečke, da otrok ne more splezati preko ograje   

 razmiki med navpičnimi prečkami in druge odprtine na balkonski ograji so take velikosti, da malček ne more potisniti glave skoznje   

 stoli in ostalo pohištvo je prestavljeno stran od oken in balkonskih ograj   

VOGALNIKI  IN  FOLI JA  ZA  STEKLEN E POVR ŠIN E  

 vogali radiatorjev in nizkega pohištva so zaščiteni z vogalniki   

 na steklenih površinah vrat in pohištva je nalepljena zaščitna plastična folija, ki preprečuje, da bi se razbito steklo razletelo na kose in porezalo otroka   

ZAŠČITNA  OGRA JICA ZA  ŠTEDILNIK  

 zaščitna ograjica za štedilnik je nameščena na štedilniku tako, da otrok ne more doseči posod in jih prevrniti nase   

NEDRSEČA POD LOGA  ZA K OPALNO KAD  

 na dnu kopalne kadi je nameščena podloga iz materiala, ki ne drsi   

DOMAČI  BAZ EN  

 otrok je ob bazenu in drugih nezavarovanih vodnih površinah vedno pod nadzorom odrasle osebe   

 bazen je z vseh štirih strani obdan z ograjo tako, da je bazen popolnoma ločen od hiše in dvorišča   

 ograja okrog bazena je visoka najmanj 120 cm, razmik med navpičnimi prečkami pa je tak, da malček ne more potisniti glave skoznje   

 vrata ograje se samodejno zapirajo z avtomatsko ključavnico, ki je zunaj dosega otrok   

 pri uporabi samostoječega plastičnega bazena upoštevamo navodila proizvajalca za varno uporabo in vsak dan po koncu uporabe 

pospravimo stopnice za vstopanje v bazen zunaj dosega otrok 
  

 iz bazena odstranimo vse igrače takoj, ko se otrok z njimi ne igra več   

OTROŠK I  AV TOMOB ILSKI  SEDEŽ  SKUPIN E 1  

 sedež je primeren otrokovi starosti, teži in velikosti (za otroke od 8 mesecev do 4 leta oz. od 9 do 18 kg telesne teže)   

 ima 5- točkovni sistem varnostnih pasov, s katerimi je otrok v sedežu vedno pripet   

 rabljen sedež je star manj kot 5 let in ni bil nikoli udeležen v prometni nezgodi   

KOLESAR SKI  SED EŽ  

 sedež je primeren teži in velikosti otroka in ga je možno pritrditi na naše kolo   

 ima 5- točkovni sistem varnostnih pasov, s katerimi je otrok v sedežu vedno pripet, vzglavnik z dovolj bočne opore za glavo in stopalke za noge   

KOLESAR SKA Č ELADA  

 čelada je primerna otrokovi starosti in velikosti njegove glave   

 je lahka, z odprtinami za prezračevanje in dodatnimi blazinicami, s katerimi lahko izboljšamo prileganje čelade na glavi   

 

 

KO ZAČNE OTROK 

HODITI, DODATNO 

PREVERITE: 




