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1. UVOD 
 
Vzgojitelj je dolžan skrbeti za vzgojo otrok, njihovo učenje skozi predvideni process dela ter 
napredek in varnost. Pri opravljanju svojega dela je dolžan opravljati svoje naloge in ravnati 
pri stiku z otroki tako, da je izključena nevarnost za otrokovo zdravje in življenje. 
 
Kljub temu je ob prvi pomoči treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Znanje o 
prvi pomoči mora temeljiti na spoznanjih in načelih sodobne zdravniške znanosti. Z učenjem 
in s ponavljanjem si jih moramo trajno vtisniti v spomin. Z znanjem prve pmoči in z 
urejanjem dosežemo mirnost, samozavest in odločnost. Pri večini poškodb gre za to, da 
preprečimo neugodne posledice poškodb, kasnejše zaplete in lajšamo bolečine. Učenje in 
znanje nudenja prve pomoči ustvarja ter vzgaja zavest po varnosti in ravno ta zavest 
preprečuje poškodbe (Derganc, 1994). 
 
Oseba, ki neposredno dela z otroki, mora biti usposobljena za nudenje prve pomoči. Osebje 
mora opraviti tečaj usposabljana za nudenje prve pomoči. Pravil za ukrepanje ob nujnem 
stanju se je treba priučiti in jih preizkusiti v obliki praktičnih vaj.  Usposobljenost za nudenje 
prve pomoči pomeni, da ima oseba opravljen strokovni tečaj pediatrične prve pomoči in da 
periodično obnavlja znanje (Rok Simon idr., 2012). 
 
Prva pomoč, ki se je učimo na tečajih, ne ustreza popolnoma resničnosti. Ko se ljudje soočijo 
z resno poškodbo, jih obide strah in podvomijo o svojem ravnanju. Da bi se v nepričakovanih 
okoliščinah bolje znašli, se morajo naučiti obvladati občutke. Prva pomoč temelji na znanju, 
usposobljenosti in izkušnjah. Ker to ni eksaktna veda, so pri njej mogoče napake, ki jih lahko 
povzroči človek ali neobvladljive okoliščine (Hočevar, 1993). 
 
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah in Montrealska deklaracija o pravici 
ljudi do varnosti določata, da imajo otroci pravico do najboljše možne ravni zdravja in pravico 
do varnega okolja. Dolžnost nas odraslih je, da otrokom zagotovimo varnost pred 
poškodbami. Nadzor je najpogostejša oblika preprečevanja poškodb, vendar pomanjkljivo, saj 
ne moremo veš čas nadzorovati in misliti na tvegane situacije. Odrasli lahko pomagamo 
otroku po nastanku poškodb, z nudenjem prve pomoči in ublažimo posledice nastale 
poškodbe ali celo preprečimo otrokovo smrt (Rok Simon, 2009). 
 
Nikakršnja požrtvovalnost in človeška toplina ne moreta nadomestiti znanja. Poškodovanec 
ali nenadno oboleli potrebuje strokovno pomoč ob pravem času. Odstopanje od zahtev lahko 
škoduje zdravju poškodovanca ali nenadno obolelega. Nevednost ali hudo neznanje ne more 
opravičiti niti laika na tem področju, saj prva pomoč spada v temeljni minimum znanja, ki si 
ga je laik dolžan pridobiti celo sam (Ahčan, 2007). 
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2. VARNOST PRED POŠKODBO PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 
Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi. Z gibanjem otroci zaznavajo prostor, okolico, 
čas in samega sebe. Z obvladovanjem svojih rok in trupa začutijo veselje, varnost, ugodje, 
pridobijo samozavest in samozaupanje. Otroci z gibanjem razvijajo tudi intelektualne 
sposobnosti. Vloga vzgojitelja je, da pri vseh dejavnostih zagotovi varnost  otrok. Odrasli 
navajajo otroke na varnost pri izvajaju dejavnosti, uprabi igral ter jih ozaveščajo o pomenu 
varnosti (Bahovec, 2013). 
 
Otrok se z igro razvija, pridobiva nova spoznanja in rešuje konflikte. V času razvoja si sam 
išče nova izkustva, rešuje nove naloge, odkriva novosti itn. Tako številne nevarnosti, ki 
spremljajo vsakdan otroka, postanejo njegovo izkustvo. Otroka ne moremo popoloma 
obvarovati poškodb, vsekakor pa moramo preprečiti najbolj nevarne poškodbe. Če otroka ves 
čas omejujemo, nima priložnosti, da bi se srečal z nevarnostjo. Vloga vzgojitelja je, da otroku 
omogoči pridobivanje izkušej pod nadzorom. Pomembno je, da se odrasli zavedajo, da otrok 
nikoli ni kriv za nezgodo ter da je odvisen od razumevanja, varnosti in vzgoje, ki mu jo damo 
prav mi (Bergant, 1983). 
 
Otroci na igriščih, v igralnici, telovadnici oziroma v vseh prostorih vrtca ter v prometu lahko s 
svojim ravnanjem izzovejo nevarne situacije.  Zato je pomembno, da vzgojitelj pripravi 
okolje, v katerem je otrok varen ter izkušnje, s katerimi se otrok nauči poskrbeti za svojo 
varnost. Tako lahko preprečimo hujše poškodbe otroka, saj se je s tako situacijo že srečal v 
kontroliranih pogojih. 
 
Absolutne varnosti ni mogoče zagotoviti. Cilj varstva otrok pred nezgodami je, da se zmanjša 
število nezgod ter izključi resne poškodbe. Trajni cilj je sprejem varnosti kot življenjskega 
načela na vseh podočjih dela in življenja (Videmšek idr., 2010). 
 
Pomembno je, da se otroci v okolju, ki se gibljejo, naučijo, da obstajajo določene nevarnosti. 
Nevarnosti prepoznajo, se jim izognejo oziroma se naučijo spopasti z njimi (Krebs, 2012). 
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4. VZGOJITELJEVO ZNANJE O NUDENJU PRVE POMOČI 
 
Predšolski otroci so zaradi hitrega telesnega in duševnega razvoja izpostavljeni velikemu 
tveganju, da se poškodujejo. Poškodbe pri otrocih niso odvisne samo od razvoja in zrelosti, 
ampak tudi od sposobnosti staršev in vzgojiteljev, da pravilno ocenijo in spoznajo razvojne 
sposobnosti otroka, od njegovega poznavanja tveganih situacij. V vrtcu, kjer je število otrok 
veliko, je potrebno varno obnašanje zgojtieljev, npr. nadzor, učenje otrok, varnostni ukrepi in 
prva pomoč (Rok Simon, 2002). 
 
Menim, da je pedagoško osebje pogosto v dvomih, kako pravilno odreagirati v točno določeni 
situaciji. Sploh takrat, ko so vključeni v težje poškodbe otroka, saj iščejo strokovno znanje. 
Nimajo izkušenj in iščejo rešitve pri drugih. 
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5. ZAKLJUČEK 
 
Potrebi po gibanju in igri sta temeljni otrokovi potrebi; otrok med gibalno igro niti pomisli ne 
na poškodbo. Neskončno uživa v gibanju, raziskovanju, preizkušanju telesne moči in 
tekmovanju z vrstniki, čeprav je med tem nedvomno precej izpostavljen poškodbam (Rok 
Simon in Marjanovič Umek, 2000). Starši pa tudi vzgojiteljice in športni pedagogi se moramo 
zavedati, kako pomembno je, da otroke primerno, nevsiljivo varujemo in jim omogočimo, da 
se gibajo v varnem okolju. 
 
Problematika poškodb je nedvomno zelo aktualna. V zadnjem desetletju je bil pri reševanju 
tega problema v Sloveniji narejen velik korak naprej, vendar smo bili po nekaterih ocenah 
uspešni predvsem pri zagotavljanju varnosti v prometu, medtem ko bi bilo treba več 
pozornosti posvetiti preprečevanju poškodb doma in v prostem času (Rok Simon, 2013). 
Seveda ne smemo pozabiti tudi na varnost pri organizirani gibalni dejavnosti. Želimo, da bi se 
vsi, ki delajo z otroki in mladostniki na področju športa, zavedali pomena preventivnega 
delovanja in s tem zmanjšali število poškodb pri mladih (Videmšek in Pišot, 2007). Pa ne le 
zaradi tožb, ki postajajo že vsakdanja praksa, ampak predvsem zaradi večje varnosti naših 
otrok med gibalnim udejstvovanjem na splošno. 
 
Videmšek in drugi (2014, 245-246) v analizi poškodb otrok pri gibalnih dejavnostih v vrtcu 
nakazujejo potrebne ukrepe za zmanjšanje poškodb pri predšolskih otrocih: 

1. Zagotoviti je treba ustrezne vadbene površine (notranje in zunanje) za izvajanje 
gibalnih dejavnosti v vrtcu za vse starostne skupine otrok, tudi za najmlajše, ki jih kot 
kažejo rezultati naše raziskave – sploh ne koristijo. 

2.  Prostor, v katerem se izvajajo gibalne dejavnosti, je treba ustrezno zaščititi z 
blazinami, ki se ne smejo spodmikati. Pri določenih dejavnostih, pri katerih se 
najpogosteje zgodijo poškodbe (npr. skokih, plezanju), je nujna pomoč vzgojitelja. 

3. Če vrtec nima dovolj velikih in ustreznih prostorov za izvajanje tekalnih iger in iger z 
žogo, naj otroci te dejavnosti ob ugodnih vremenskih razmerah izvajajo zunaj v 
ustrezni osebni športni opremi. 

4. Izbirajo naj take učne oblike, ki omogočajo lažji nadzor otrok in zmanjšujejo možnosti 
manj kontroliranih gibanj (nenadne spremembe smeri, gibanja z zmanjšano vizualno 
kontrolo…). 

5. Pri nakupu igral (plezala, zvirala, tobogan, gugalnice …) in športnih pripomočkov 
(žoge, obroči, skiroji, rolerji …) je treba dosledno upoštevati njihovo primernost 
posameznim starostnim skupinam otrok. 

6. Redno je treba kontrolirati stanje športnih pripomočkov in igral na zunanjih otroških 
igriščih vrtcev in jih po potrebi popraviti ali zamenjati. 

7. Za organizirano gibalno dejavnost je potrebna ustrezna osebna športna oprema otrok 
(nedrseči copati, primerno oblačilo), zato je treba ozavestiti starše, da otrokom to 
zagotovijo in da otroci opremo redno prinašajo v vrtec. 

8.  Vzgojitelji morajo povečati nadzor otrok tudi med prosto neorganizirano gibalno igro, 
zlasti na zunanjem igrišču, saj je ravno v tem času največ poškodb. Dosledno naj bo 
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nadzorovana celotna površina igrišča, zlasti tisti del, na katerem največkrat prihaja do 
poškodb (igrala). 

9. Vzgojitelji morajo biti še posebej pozorni na otroke, ki uporabljajo pripomočke, kot 
so: skiroji, kolesa, rolerji, hokejske palice … Pri določenih dejavnostih je treba 
otrokom zagotoviti in namestiti ustrezno zaščito (ščitnike, čelado). 

10. Zagotoviti je treba dodatno usposabljanje vseh vzgojiteljev s področja nujne 
medicinske pomoči oziroma v nove študijske programe na Pedagoški fakulteti umestiti 
te vsebine kot obvezni predmet. 

11. Vsi strokovni delavci naj dosledno spremljajo in zapisujejo podatke o poškodbah otrok 
v vrtcu; tako bomo odkrili najpogostejše vzroke in potencialne nevarnosti za 
poškodbe, kar je tudi prvi korak v smeri rešitve tega problema.« 

 
Menim, da je pomembno, da se preprečijo poškodbe z upoštevanjem vseh navodil 
strokovnjakov. Preprečevanje pa je seveda odvisno od uposobljenosti vzgojiteljev, programa 
vadbe itd, zato je pomembno, da vrtec deluje usklajeno v korist naših najmaljših. 
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