
NESREČE NA OTROŠKIH IGRIŠČIH 
statistični podatki za ZDA in Nemčijo 

 
A. Podatki za ZDA 
 
Letno se v ZDA na domačih ali javnih otroških igriščih 
poškoduje cca 205.000 predšolskih in osnovnošolskih 
otrok. Registrirane so samo tiste poškodbe, ki so 
zahtevale zdravniško pomoč. 
Od celotnega števila poškodb jih je nastalo: 
 

 76 % na javnih igriščih oz. igralih 
 23 % na domačih igriščih oz. igralih 

 
V letu 1999 se je 75,8 % nesreč zgodilo na igralih, ki so bila oblikovana in konstruirana za 
javno rabo, do 22,8 % nezgod je prišlo na igralih za domačo rabo, 1,4 % nesreč pa se je 
zgodilo na doma izdelanih igralih (največkrat na gugalnicah).  
 
Po kraju nastanka nesreč so te nastajale takole:  
 

 45 % na igriščih v šoli, 
 31 % na igriščih javnih parkov, 
 10 % na igriščih v vrtcih, 
 3 % na igriščih domačega varstva, 
 3 % na igriščih v stanovanjskih naseljih, 
 2 % na igriščih gostinskih in podobnih objektov, 
 9 % na drugih javnih igriščih 

 

 Po podatkih CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission) se je v ZDA, v 
obdobju od januarja 1990 do avgusta 2000, na otroških igriščih smrtno ponesrečilo 
147 otrok starih manj kot 15 let 

 70 % nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo v domačem okolju, 30 % pa na javnih 
otroških igriščih 

 Otroci do četrtega leta starosti so se največkrat (49 %) poškodovali po glavi in 
obrazu, starejši otroci (5 – 14 let) pa so v ravno tako velikem odstotku (49 %) 
utrpeli poškodbe rok in dlani. 

 Otroci do četrtega leta starosti so se v 40 % poškodovali na plezalih, 33 % nesreč 
pa se je zgodilo na toboganih oz. igralih, ki omogočajo drsenje. Otroci stari od 5 do 
14 let so se največkrat (56 %) poškodovali na plezalih, v 24 % pa se je nesreča 
zgodila na visečih gugalnicah. 

 Približno 15 % poškodb je bilo okarakteriziranih kot hude, 3 % poškodovanih otrok 
so bili hospitalizirani. 

 Od vseh poškodb je bilo največ zlomov (39 %), zatem raztrganin (22 %), odrgnin 
(20 %) ter 11 % zvinov in izpahov. 

 Vzrok za nastanek poškodb je bil v večini primerov (79 %) padec na tla (igralna 
površina). 

 
Vir: 
Navedeni statistični podatki so zbrani v obdobju od leta 1998 do leta 2000. Zbrala sta jih je CPSC 
in NEISS  (National Electronic Surveillance System) in sicer po podatkih vzorčno izbranih 100 
zdravstvenih ustanov-bolnišnic, ki nudijo nujno medicinsko pomoč.    
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B. Podatki za Nemčijo (za leto 2000)  
 
 
 31.12.1999 je v Nemčiji živelo 12.777 otrok mlajših od 14 let, kar predstavlja 15,5 % 

vsega prebivalstva, 
 v letu 2000 so bili otroci udeleženi pri cca 1,84 milijona nesreč, kar predstavlja 20,5 % 

vseh nesreč s poškodbami v Nemčiji 
 struktura registriranih nesreč je naslednja: 
 

Kategorija 
nesreče 

Starost otrok 

< 6 let 6 - < 15 let < 15 let 
Absolutno 
število 

Delež1 Absolutno 
število 

Delež1 Absolutno 
število 

Delež1 

Promet 2 41.000 9 174.000 22 215.000 17 
Šole , vrtci 108.971 503 948.000 1123 1.057.652 1003 

Dom 120.000 25 36.000 17 256.000 20 
Špot/prosti čas 33.000 7 282.000 35 315.000 25 

SKUPAJ 302.971 64 1.540.681 191 1.843.652 144 

 

Otroci v Nemčiji 

Skupaj 4.717.000 8.060.000 12.777.000 

Varovani otroci v šolah in vrtcih 

Skupaj 2.193.770 8.473.740 10.631.510 

  
1) – nesreč na 1000 prebivalcev 
2) – nepopolni podatki 
3) – nesreče na 1000 varovanih otrok 

 
Vir: Stat. BA, BAST, BUK, BAuA 
 

 v letu 2000 se je v Nemčiji zgodilo 546 nesreč s smrtnim izidom, kjer so bile žrtve 
otroci stari manj kot 15 let. Največ nesreč s smrtnim izidom (46,4 %) se je zgodilo v 
prometu, 22,7 % doma, 7,3 % pri športu in prostem času, za 23,6 % nesreč pa 
kategorija nesreče ni definirana ( v tem odstotku so zajete tudi nesreče v šoli), 

 43,4 % nesreč otrok se je zgodila na neki napravi ali pripomočku. Najpogosteje so se 
zgodile nesreče z naslednjimi napravami: 

 
Kolo (bicikel)        49.000 nesreč 
Zunanja igrala       23.000 nesreč 
Pripomočki za zimske športe in rolkanje    98.000 nesreč 

 
 od zunanjih igral so po tej statistiki najnevarnejše viseče gugalnice, plezala in 

tobogani 
 
 

Vir: Kinderunfälle in Heim und Freizeit  
        Vortrag von Dipl-Stat. Annelie Henter  
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Slavko Rudolf 


