
 

VARNOST OTROŠKEGA IGRIŠČA POZIMI 
 
 
Zima je čas za zimske radosti na 
snegu, za sankanje, kepanje in 
podobne telesne aktivnosti. Žal pa za 
tovrstne dejavnosti ni vedno ustreznih 
pogojev. Na vrtčevskih igriščih 
ponekod najdemo umeten hribček po 
katerem se otroci dričajo, kaj več pa že 
težko. Na javnih igriščih je teh 
priložnosti še manj. Z vsakdanjo igro 
otrokom še vedno ostanejo običajna 
zunanja igrala, od gugalnic do 
toboganov in plezal. Odrasli pogosto 
menijo, da so taka igrala primerna 
samo za letno, toplejše obdobje in jih čez zimo celo umaknejo z igrišč. Verjetno je 
eden od razlogov tudi v tem, da je staršem in vzgojiteljem neprijetno stati in drgetati 
ob igrišču ter čakati, da se otroci »naigrajo«.  
 
Pravzaprav ni nikakršnih bistveni ovir, da večino igral ne bi uporabljali v tudi v 
zimskem času. Pogoji rabe so res nekoliko zahtevnejši, saj so temperature nizke, 
vidljivost slabša, površine prekrite s snegom ali ledom, itd. Dobro oblečenih otrok to 
niti ne moti, velikokrat v tem najdejo še več idej za zanimivo igro. Kljub temu pa se 
moramo odrasli zavedati, da mora biti tudi v zimskih pogojih igra varna. Prav nizke 
temperature in posledično drseče površine, so lahko razlog za padce, udarce in 
podobne nezgode. Pozorni moramo biti predvsem na naslednje:  

 Dostopi na igrišče pogosto vodijo po hodnikih ali klančinah obloženih s 
keramičnimi ploščicami. Če so te površine vlažne ali celo pomrznjene, lahko 
nepričakovano postanejo nevarna drsalnica. Vse pohodne površine (hodniki, 
pločniki, zunanje tlakovane površine) je potrebno pravočasno očistiti, posuti s 
peskom ali/in soljo. Na klančine je smotrno začasno položiti grobe preproge ali 
podobne nedrseče obloge.  

 

 Igrala, še posebej kovinska, so lahko, zaradi padavin ali kondenza, mokra in 
posledično spolzka. To se sicer dogaja tudi v letnem času, vendar pozimi ta vlaga 
lahko zmrzne in igralo postane nevarno. Poskrbeti moramo, da so predvsem 
površine stopnic, podestov in klančin pravočasno očiščene in posute z drobnim 
peskom. Pri toboganih je potrebno preveriti ali je v samem drsnem koritu kaj ledu 
in ga odstraniti. Tudi oprijemi in ročaji so zelo pomembni. Poledeneli klini lestve ali 
plezala so lahko nevarni, saj otrok nima varnih opornih točk. Vse ročaje in opore 
je potrebno pravočasno očistiti  

 

 Otroci so pozimi oblečeni v več oblačil, kar povečuje nevarnost ujemanja (vrvice, 
šali, kapuce, …). Bodimo pozorni na morebitne predolge vrvice in viseče šale, 
predvsem pa moramo posebej preveriti, da na igralu ni nevarnosti ujemanja.  

 

 Zaradi spolzkih tal, kot tudi igral, je verjetnost padca vsekakor večja kot v letnem 
času. Urejeno igrišče ima praviloma pri vsakem igralu nameščene podlage za 



ublažitev padca, ki pa v zimskem času niso vedno najbolj ustrezne. Pri sipkih 
materialih običajno ni večjih težav. Tudi če se zmočijo in ponoči zmrznejo, ostane 
njihova struktura še vedno dovolj rahla, da ublažijo padec otroka. Seveda se 
situacija bistveno spremeni, če je nasuti material prepojen z vodo in ta ne odteka. 
V takem primeru se ustvari trda ledena masa, ki nima nikakršnih blažilnih 
lastnosti. Podobna ali še bolj izrazita je situacija pri umetnih materialih, ki so 
porozni. Gumi plošče izdelane iz reciklirane gume imajo veliko drobnih praznih 
prostorov, ki se lahko napolnijo z vodo in zmrznejo. Prej relativno mehka površina 
postane trda in neprimerna za ublažitev padca. Tej težavi se je mogoče izogniti 
samo tako, da zagotovimo hitro odtekanje meteorne vode in sušenje varovalnih 
podlag. Na to je potrebno seveda pomisliti ob izgradnji igrišča in polaganju 
varovalnih podlag. Ustrezni nagibi in primerna drenaža lahko v veliki meri 
zmanjšajo ta problem. Delno lahko težave rešimo tako, da v času, ko lahko mokra 
podlaga zmrzne, podlago še 
pravočasno pokrijemo in jo 
ohranimo suho ali pa jo 
posujemo s soljo ter preprečimo 
zmrzovanje. 
 

  K skrbi za varnost igrišča sodi 
tudi pravočasno odstranjevanje 
ledenih sveč, preprečevanje 
zdrsa snega iz bližnjih streh in 
podobna »zimska opravila«. 
Tudi suhe veje se pozimi laže 
odlomijo zato jih odstranimo že 
jeseni.  

 
 
Vsekakor je pozimi na igrišču kar nekaj stvari, ki lahko negativno vplivajo na varnost 
otrok, vendar jih lahko predvidimo in jih še pravi čas odstranimo. Še bolj kot sicer pa 
je v tem obdobju zaželena prisotnost odraslih, ki spremljajo igro, se vanjo lahko tudi 
aktivno vključijo, ob vsem tem pa poskrbijo tudi za varnost otroške igre.  
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