
 

 

     
 Igrače v vrtcu  

 
Področje varnosti in ustreznosti igrač preverja zdravstvena inšpekcija na osnovi temeljne 

zahteve glede varnosti igrač v državah Evropske unije, ki jo določa  Direktiva o varnosti igrač 

2009/48/ES, prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o varnosti igrač (Uradni list RS, 

34/2011, 84/2011).  
 

Neustrezno higiensko vzdrževane igrače lahko predstavljajo pot širjenja nalezljivih bolezni, 

saj otroci igrače nosijo v usta. Redno in učinkovito mokro čiščenje igrač je eden od ukrepov, 

s katerim v veliki meri preprečimo širjenje nalezljivih bolezni. Igrače, ki jih prinese strokovni 

delavec od doma ali jih ponudijo starši, morajo ustrezati uredbi, pozorni moramo biti na 

fizikalno mehanske, kemijske lastnosti, vnetljivost, radioaktivnost in možnost vzdrževanja 

higiene v vrtcu. Odstraniti je potrebno polomljene in raztrgane igrače.  

 

V oddelkih I. starostnega obdobja igrače čistimo dnevno, v  oddelkih II. starostnega obdobja 

pa enkrat tedensko oziroma po potrebi. Tekstilne - mehke (plišaste igrače in igrače iz blaga) 

igrače so v kolektivnem varstvu najmanj primerne, saj so leglo patogenih mikroorganizmov, 

ki ob nerednem vzdrževanju zaradi sline, izcedkov iz nosu, solz - vlage predstavljajo 

tveganje za prenos bolezni. Prati jih je potrebno 1x mesečno pri visokih temperaturah.  
 

Ob pojavu  katerekoli nalezljive bolezni v oddelku je režim higienskega vzdrževanja igrač 

poostren in če ni drugače določeno, velja za čas najdaljše inkubacije za določeno nalezljivo 

bolezen in to od zadnjega primera nalezljive bolezni v oddelku.  

V tem primeru velja naslednje: tekstilne igrače se takoj pošljejo v pranje v pralnico in se 

umaknejo iz uporabe za čas najdaljše inkubacije za določeno nalezljivo bolezen. Plastične 

igrače, ki so v uporabi, se očistijo dnevno (velja za I. in II. starostno obdobje). 

 

Ali vse zgoraj napisano pomeni, da naj otroci  zaradi "higienske oporečnosti" ne prinašajo 

svojih najljubših igrač v vrtec? 
 

Seveda NE!   
 

»Odnos do igrače je odnos do otroka«, kar pomeni, da ga sprejemamo v vsej njegovi 

specifičnosti  - ko otroka spoznavamo, prepoznamo, kaj ima rad,  kaj ga razveseljuje, 

potolaži.  Ob  tem  ne  klasificiramo, katere so otroku ljube in katere »prepovedane« igrače, 

strokovno argumentirano lahko govorimo le o oporečnosti igrač in upoštevamo vidik dobre 

igrače (z znakom »dobra igrača« so ocenjene in označene igrače, ki so za otroke varne in 

zdrave, estetsko oblikovane, primerno izdelane in pozitivno vplivajo na otrokov razvoj in 

učenje), z zanimanjem za njegovo igračo lažje vzpostavimo odnos z otrokom, med otroki.    
 

 



 

 

 

Nevarni predmeti naj ostanejo doma!  

 

Otrokom v vrtec ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov. Starše je potrebno opozoriti 

na neprimerne predmete, s katerimi lahko otroci ogrozijo svojo varnost in varnost drugih 

otrok (večji, daljši uhani, prstani, verižice in ostali nakit, noži, pirotehnika …). 
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