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POVZETEK 

Naravno okolje pozitivno vpliva na ljudi, saj zvišuje raven koncentracije, pozitivnih občutkov, 

nudi možnost rekreacije, znižuje nivo stresa, blagodejno vpliva na naše zdravje, na kognitivni 

in moralni razvoj, na komunikacijo, senzomotoriko in na socialno-emocionalni razvoj. Po 

drugi strani se je potrebno zavedati, da v gozdu živijo tudi klopi, ki so lahko prenašalci 

različnih virusov, bakterij in zajedavcev. Prav tako lahko klopi povzročajo hude bolezni, kot 

sta na primer lymska borelioza in klopni meningoencefalitis. Da bi otroke pripravili na 

nadaljnje življenje, jih je potrebno soočiti s problematiko klopov in jih tudi ustrezno podučiti 

o preventivnem ravnanju za boljšo zaščito pred klopi. Kurikulum za vrtce (1999) spodbuja 

spoznavanje naravnega okolja in bivanje v njem, prav tako pa v ciljih pri področju narava 

navaja, da otrok v vrtcu spoznava, kako se lahko zavaruje pred poškodbami in boleznimi. 

Vzgojitelji bi lahko vzeli problematiko klopov kot izziv in otroke naučili vseh zaščitnih ukrepov 

pred klopi, s tem pa jim omogočili zdravo in varno, a še vedno pestro izkustveno učenje v 

naravi. Glavni cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšne so izkušnje in mnenja vzgojiteljev 

glede preventive pred klopi in kako to vpliva na izvedbeni kurikulum.  

V raziskavi, ki smo jo opravili, je sodelovalo 158 vzgojiteljev iz cele Slovenije. Raziskava je 

pokazala, da med najpogostejše zaščitne ukrepe proti klopom, ki jih uporabljajo vzgojitelji  

pri svojem delu, sodijo uporaba repelentov, uporaba primernih oblačil za otroke in obvestila 

staršem o primerni zaščiti otrok. Petina vprašanih ne uporablja nobenih ukrepov za zaščito 

otrok pred klopi. Iz raziskave smo ugotovili, da šestina vzgojiteljev vedno pregleda otroke po 

obisku narave, polovica to stori občasno, tretjina pa tega ne stori nikoli. Če vzgojitelji na 

otroku odkrijejo klopa, le-tega večina med njimi, če je le mogoče, odstrani. Kar tretjina 

vzgojiteljev tega ne stori, večina med njimi o tem le obvesti starše ali skrbnike otroka.  

Ugotovili smo, da tretjina vzgojiteljev otroke spodbuja k sodelovanju pri preventivnih 

ukrepih za zaščito pred klopi. Najpogosteje otroke vključujejo tako, da se le-ti sami 

pregledajo, popršijo z repelenti in primerno oblečejo. Ugotovili smo, da velik del vzgojiteljev 

klopom bodisi ni naklonjen bodisi do njih goji strah, so pa anketirani vzgojitelji zelo 

zainteresirani za razna dodatna usposabljanja in predavanja o klopih ter boleznih, ki jih ti 

prenašajo. Pomembna ugotovitev je tudi ta, da v veliki večini klopi ne vplivajo na pogostost 

zahajanja vrtčevskih skupin v  naravo.  

Opravljena raziskava je pomembna, saj podobnih raziskav o izvajanju zaščitnih ukrepov pred 

klopi v slovenskih vrtcih še ni. Dobljeni rezultati bodo pripomogli k oblikovanju novih smernic 

za učinkovito preventivno delovanje v vrtcu in za boljšo zaščito pred okužbami. 

Ključne besede: klop, bolezni, preventiva, zaščita, gozd, vzgojitelj 
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ABSTRACT 

Natural environment affects people in a positive way. Being in a natural environment raises 

our level of concentration, makes us feel better overall, offers the possibility of outdoor 

recreation, reduces stress, and has a beneficial effect on our health, cognitive and ethical 

development, communication, sensorimotor system, and our social-emotional development. 

But we have to be aware of ticks that also live in the woods and can be potential carriers of 

many types of viruses, bacteria and parasites. Ticks can also cause severe illnesses, like Lyme 

disease or tick-borne meningoencephalitis. To prepare children for the future, we have to 

confront them with the tick-issue and teach them how to prevent and protect themselves 

against ticks. Preschool curriculum (1999) encourages children to get to know and spend 

time in the natural environment. It also states that children must learn by attending the 

subject nature how to protect themselves from injuries and illnesses. Teachers could take 

tick-issue as a challenge, and teach children all protection measures against ticks. That way 

they would be able to healthily and safely learn while being in nature. The main goal of this 

dissertation is to find out what are the experiences and opinions of teachers regarding 

preventive measures against ticks and how it affects the consisting curriculum.  

158 teachers around Slovenia took part in our research.  The research showed that most 

common protection measures against ticks that teachers use at work are repellents, making 

sure that children are properly clothed, and that parents are well-informed about proper 

protection measures. One-fifth of the participants do not use any protection measures to 

protect children against ticks. The research showed that one-sixth of the teachers 

participating always check the children after being in nature, half of the teachers check the 

children occasionally, and one-third never check the children. If a teacher finds a tick on a 

child, they remove it when this is possible. However, one-third of the teachers do not 

remove the ticks themselves but they inform the parents or legal guardians about the 

situation. One-third of the teachers encourage children to take part in preventive measures 

to protect themselves against ticks. Often teachers encourage children to check themselves 

and teach them how to use repellents, and how to dress properly. The research showed that 

many teachers do not like ticks or they are afraid of them. However, they are very interested 

in various additional training or lectures involving ticks, and diseases ticks carry. One of the 

important findings also shows that ticks do not affect the frequency of preschool groups 

visiting the nature.  

This research is important because these kinds of studies about using protection measures 

against ticks in Slovenian nursery schools do not exist yet. Results we gathered will help 

create new guidelines for taking preventive actions in preschools and to be better protected 

against infections. 

Key words: tick, diseases, preventive measures, protection measures, the woods, teacher 
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I UVOD 

Poznamo rek, da je "narava naša najboljša učiteljica", številne raziskave pa ga lahko brez 

dvoma potrdijo. Razlog najverjetneje tiči v tem, da je narava univerzalna, brezčasna, 

čudovita, resnična in nepredvidljiva (Wilson, 2008). Vse to nas pritegne k raziskovanju in 

uživanju v njej. Sama sem že sedemnajst let tabornica, zato vsaj en mesec na leto preživim v 

gozdu, iz leta v leto pa vedno bolj ugotavljam, koliko pozitivih učinkov ima gozd na človeka. 

Kljub temu v gozdu in v drugih naravnih okoljih na človeka preti kar nekaj nevarnosti. Le-te 

moramo ozavestiti in se na primeren način zaščititi pred njimi. Takšna nevarnost so v 

slovenskih gozdovih na primer klopi, ki lahko, kljub svoji majhnosti, resno ogrozijo človekovo 

zdravje. 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del je 

razdeljen na tri večja poglavja, pri čemer so v prvem poglavju, ki nosi naslov Pomen 

naravnega okolja v predšolskem obdobju, predstavljeni pozitivni učinki, ki jih ima gozd na 

otrokov celostni razvoj. Številni avtorji menijo, da gozd pozitivno vpliva na telesni, čustveni in 

socialni razvoj otroka, poleg tega pa tudi na razvoj otrokove komunikacije (Wilson, 2008). 

Prav tako so v prvem poglavju napisane smernice, povezane s preživljanjem vrtčevskega časa 

v naravi, ki jih določa Kurikulum za vrtce (1999). Proti koncu poglavja je postavljen tudi 

problem mnogih slovenskih vrtcev, in sicer ta, da številni vrtci preživljajo zelo malo časa v 

naravnem okolju. Eden izmed razlogov za omenjeni pojav so bojazni pred nevarnostmi, med 

katere lahko uvrstimo tudi strah pred klopi. Celo drugo poglavje je posvečeno tematiki 

klopov. V njem je podrobno predstavljena zgradba klopa, njegov življenjski krog, način 

iskanja gostitelja, pritrjevanje, hranjenje, razmnoževanje in življenjski prostor klopov po 

Sloveniji. Celostnemu opisu klopa sledi predstavitev bolezni, ki jih klopi prenašajo, npr.  

lymska borelioza, klopni meningoencefalitis in nekatere druge bolezni, ki so prisotne v 

Sloveniji. Zadnje poglavje teoretičnega dela predstavlja načine zaščite pred boleznimi, ki jih 

prenašajo klopi. V njem je predstavljen model samozaščitnega ravnanja, s katerim lahko 

otroke naučimo, kako se kljub obiskom narave uspemo ustrezno izogniti boleznim, ki jih 

prenašajo klopi.  

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika z naslovom »Klopni 

meningoencefalitis in borelioza: izkušnje in mnenja vzgojiteljev o problematiki«. Glavni cilj 

diplomske naloge je ugotoviti, kakšne so izkušnje in mnenja vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev v zvezi s problematiko klopov in kako to vpliva na izvedbeni kurikulum 

naravoslovnih dejavnosti v naravnem okolju. Na podlagi rešenih anketnih vprašalnikov je 

poleg smernic oblikovan tudi nabor dejavnosti  za učinkovito preventivno delovanje v vrtcu 

in za boljšo zaščito pred okužbami. 
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 POMEN NARAVNEGA OKOLJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Narava že skozi celotno zgodovino blagodejno vpliva na naše počutje in razvoj, kar pa seveda 

ni presenetljivo, saj smo ljudje v neokrnjenem naravnem okolju preživeli večino časa 

(Györek, 2014). Na našem planetu obstajajo številna raznolika naravna okolja ali ekosistemi, 

kot so na primer morja, travnata področja, puščave, reke in jezera, tundre, gozdovi in številni 

drugi. V nadaljevanju se bom ob omembi naravnih okolij nanašala predvsem na gozdove, ki 

so v Sloveniji najpogostejše naravno okolje in prekrivajo kar 58,4 % naše države (Splošni 

podatki in dejstva o gozdovih v Sloveniji, 2017). V Sloveniji so gozdovi sestavljeni iz približno 

70 različnih drevesnih vrst, številnih grmovnic, mahov, lišajev, zelnatih rastlin, gliv in raznih 

živalskih vrst (Pomen in vloge gozda, 2017). Gozd ima neprecenljiv pomen, saj predstavlja 

bivališče več rastlinskim in živalskim vrstam ter glivam, poleg tega pa korenine dreves 

preprečujejo vetrno in vodno odnašanje zemlje in nastanek plazov. Gozd prav tako 

upočasnjuje vodni cikel, zato deluje protipoplavno, hkrati pa je tudi vlažilec zraka in vodni 

filter. Ekoloških vlog gozda je še mnogo, med pomembnejšimi je tudi ta, da nas oskrbuje s 

kisikom, ki ga živa bitja njuno potrebujmo za naš obstanek (Pomen in vloge gozda, 2017; 

Okoljske vloge gozda, 2017).  

Kljub temu pa gozd ne prinaša le pozitivnih učinkov na naše okolje, temveč pozitivno 

učinkuje tudi na zdrav celosten razvoj človeka (Wilson, 2008). V naravi otrok ni več pasiven, 

ampak aktiven udeleženec. Naravno okolje ga neprestano izziva in uči odgovornosti do sebe 

ter do drugih (Györek, 2016). Poleg tega velja, da mlajši kot so otroci, bolj potrebujejo 

konkretne dejavnosti, da lahko novo znanje povežejo z  obstoječim, kajti šele prek lastne 

udeležbe in izvedbe dejavnosti otrok aktivira miselne procese in usvoji novo zanje (Krnel, 

2010). Ravno gozd omogoča številne konkretne dejavnosti, ki jih nobena druga igralnica ali 

učilnica ne more ponuditi. Zaradi tega so pričele številne pedagoške prakse v svoj program 

zopet vključevati naravna okolja,nastala pa so  različna gibanja in nove oblike dela. Primer 

slednjih so taborništvo, planinstvo, gozdna pedagogika, skandinavski gozdni vrtci in šole, 

šole/vrtci v naravi, šolsko/vrtčevsko vrtnarjenje, ekskurzije v naravo in še mnoge druge.   

Zaradi velike količine takšnih pristopov jih je Rickinson v svoji raziskavi (2004) razdelil v tri 

večje skupine, in sicer glede na obliko dela v: 

 Terensko delo, kjer se teren obišče zato, da ga povežemo s posameznim 

kurikularnim področjem, npr. z naravo, družbo, matematiko ... Po navadi se terensko 

delo odvija v raznih naravnih parkih, na kmetijah in na vrtovih.  

 Zunanje pustolovske aktivnosti, kjer je poudarek pogosto na prosti igri in na 

sodelovanju v raznih pustolovskih aktivnostih (tek, plazenje, plezanje, guganje ...). 
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Glavni cilj tovrstnih aktivnosti je spodbujanje osebnostne in medosebne rasti. 

Tovrstna oblika se po navadi izvaja v naravnem okolju, kot so travniki in gozdovi. 

 Šolski projekti, kjer je poudarek na izvajanju kurikularnih ciljev, poleg tega pa tudi na 

povezovanju več kurikularnih področij in izvajanju dodatnih kurikularnih področij. 

Projektno delo se po navadi izvaja v bližini šol in vrtcev, najpogosteje kar na dvorišču 

ali vrtu šole in vrtcev.  

1. 1 KOGNITIVNI RAZVOJ 

Kot je že zgoraj omenjeno, obstajajo različne oblike zunanjih učnih aktivnosti. Za 

pridobivanje specifičnih znanj so bolj kot pustolovske aktivnosti pomembni šolski projekti in 

terensko delo, saj se preko teh razvijajo točno določeni kurikularni cilji in znanja (Rickinson 

idr., 2004). Rickinson (2004) navaja številne raziskave, ki so pokazale pozitivno korelacijo 

med slednjima oblikama dela in pridobivanjem specifičnih znanj. Mnoge eksperimentalne 

skupine, ki so določena specifična znanja pridobivale v naravnem okolju, so se pri 

preverjanju izkazale za bolj uspešne kot  tiste skupine, ki so ista znanja pridobivale v 

učilnicah, in sicer na tradicionalen način. Tako dobri rezultati eksperimentalnih skupin so bili 

posledica aktivnega učenja otrok in njihovega celostnega pridobivanja znanja preko 

praktičnih in realnih  primerov s pomočjo različnih čutil. Otroci preko zunanjih aktivnosti 

razvijajo specifična znanja in spretnosti,  zaradi boljšega razumevanja vsebine se pričnejo 

počutiti kompetentne, kar posledično povečuje njihovo samozavest, motivacijo in zanimanje 

za nadaljnje učenje (prav tam).  Kljub temu da pridobivanje specifičnih in akademskih znanj 

pri pustolovskih aktivnostih ni tako veliko, pa zaradi tega vpliv pustolovske igre ni nič manj 

pomemben za kognitivni razvoj otrok kot pri  terenskem delu ali različnih šolskih projektih. 

Pustolovska igra, ki v gozdu sestoji predvsem iz plezanja, plazenja, vrtenja, skakanja in teka, 

naj bi pozitivno vplivala za razvoj možganov, saj se z novimi gibi ustvarjajo nove možganske 

povezave (Rajović, 2013). Prav tako pustolovska igra omogoča številne prepreke, kar pa 

privede do tega, da otroci preko le-te pričnejo reševati ovire, to pa  posledično pripomore k 

razvoju življenjsko pomembne veščine, in sicer k razvoju reševanja problemov (Rickinson idr., 

2004). Poleg vsega tega naj bi se, glede na raziskave, otroci veliko raje kot v urbanem igrali v 

naravnem okolju, igra pa naj bi bila bolj pestra in kreativna (Wilson, 2008). 

1. 2 TELESNO-GIBALNI RAZVOJ 

Glede na priporočila, ki jih za otroke in mladino narekuje Scottish Executive, bi morali imeti 

otroci za dobro zdravje, telesni in gibalni razvoj vsaj eno uro fizične aktivnosti dnevno. Na 

žalost pa mnogo otrok ne dosega tovrstnih priporočil (Scottish Executive, 2002, v Lovell, 

2009). To posledično vpliva na njihovo zmanjšano gibalno sposobnost (Györek, 2014). Z 

vsakodnevnimi obiski naravnega okolja je takšnim priporočilom mogoče ugoditi. Opravljene 

so bile številne raziskave, ki pričajo o vplivu naravnega okolja na boljšo telesno pripravljenost 

oseb. Podobnih raziskav, ki bi vključevale otroke, je presenetljivo malo, vendar obstoječe 

poročajo o bolj razvitih motoričnih funkcijah pri otrocih, ki so pogosteje v naravi (Lovell, 

2009). Zanimivi so tudi izsledki raziskave, ki jo je Fjortoft (2004) opravili na Švedskem. V njej 
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so preučevali dve skupini enako starih otrok. Eksperimentalna skupina je redno obiskovala 

naravno okolje, in sicer vsakodnevno eno ali dve uri, kontrolna skupina pa ni imela nobenih 

posebnih navodil glede obiskovanja naravnega okolja. Po devetih mesecih so skupini testirali 

s testom EVROFIT. Ugotovili so, da se največje razlike med skupinama pojavljajo pri 

meritvah, ki se nanašajo na koordinacijo in ravnotežje, govorijo pa v prid eksperimentalni 

skupini (Fjortoft, 2004). Prav tako lahko naredimo povezavo med igro v naravi in programom 

NTC. Slednji priporoča skakanje, tekanje, plazenje in vrtenje okoli svoje osi, saj naj bi to 

spodbujalo razvoj koordinacije in vplivalo na boljši razvoj možganov (Rajović, 2013). Vse to in 

mnogo več pa otroci spontano počnejo ravno pri igri v naravi. 

1. 3 OSEBNOSTNI RAZVOJ  

Številne raziskave, povzete v delu Rickinsona (2004), so prvotno preučevale pozitiven vpliv 

naravnega okolja na kognitiven razvoj otrok, na koncu pa ugotovile, da naravno okolje bolj 

kot na kognitivni aspekt pomembno vpliva na čustveni in socialni razvoj. Hattie (Hattie,1997 

v Rickinson, 2004) meni, da naj bi do tega prišlo iz dveh razlogov: 

1. Naravno okolje otrokom zagotavlja okoliščine, v katerih lahko uspešno ravnajo. 

Naravno okolje ponuja množico različnih izzivov, ki jih otroci lahko premagujejo, to pa 

pozitivno vpliva na njihovo samozavest in učinkovitost.  

2. Izzivajoče in nenehno spreminjajoče se naravno okolje neprestano spodbuja 

obiskovalce, da se mu prilagajajo. S tem otroci krepijo svojo samokontrolo in 

neodvisnost. 

Naravno okolje izboljšuje fizično in psihično samopodobo posameznika, dviguje samozavest, 

samozavedanje, avtonomijo in učinkovitost, vliva ponos, krepi koncentracijo, radovednost in 

daje motivacijo (Rickinson, 2004). Prav tako igra  v naravi omogoča razvoj vodstvenih 

kompetenc (Lovell, 2009), spodbuja pozitivno obnašanje in posledično zmanjšuje pogostost 

kršitev pravil (Rickinson, 2004).   

Poleg vseh naštetih kompetenc, ki jih prenaša igra v naravi, pa naravovarstveni projekti 

vplivajo tudi na pozitiven odnos do narave, kar zajema višjo toleranco do biotske 

raznolikosti, boljšo naravnanost k uporabi obnovljivih virov energije, poznavanje okoljskih 

problemov in  rešitev, ki pripomorejo k reševanju le-teh (Rickinson, 2004).   

1. 4 SOCIALNI IN MEDOSEBNI RAZVOJ 

V naravnem okolju smo ljudje veliko bolj izpostavljeni socialnim kontaktom kot v notranjosti 

našega stanovanja. Ljudje se zunaj pogosto družijo v parkih, na vrtičkih in v gozdu, kar pa 

blagodejno vpliva na utrjevanje socialnih veščin (Lovell, 2009). Učenje v naravnem okolju ima 

na socialni in medosebni razvoj velik vpliv, kar dokazujejo številne raziskave, zajete v 

Rickinsonovi knjigi Research on Outdoor Learning (2004). Naravno okolje spodbuja otroke k 

timskemu delu in vztrajnosti, pripomore k oblikovanju vodilnih in sodelovalnih  sposobnosti, 
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povečuje zanesljivost in motivacijo ter jih uči organizacijskih sposobnosti in razporejanja s 

časom. Presenetljivo je tudi to, da naravno okolje povečuje interakcijo z nasprotnim spolom, 

poleg tega pa zmanjšuje občutek nervoznosti ter agresivnega vedenja (prav tam). Zanimivi so 

rezultati raziskave, ki jo je Huttenmoser opravil leta 1995 v Švici; ugotovil je, da so imeli tisti 

otroci, katerih starši niso omejevali odhoda v naravno okolje, dvakrat več prijateljev kot tisti, 

ki so jim straši odhod v naravo omejevali (Huttenmoser, 1995, v Rickinson, 2004). 

1.5 ZDRAVJE  

Otroci kar tretjino svojega dne preživijo v šoli in vrtcu, kjer večino časa presedijo. Tudi zaradi 

tega se je v zadnjih letih močno povišala stopnja debelosti in zmanjšala gibalna sposobnost 

otrok. Poleg omenjenega se viša število diabetikov, ljudi, ki so pod hudim stresom, in 

bolnikov s srčnimi obolenji (Györek, 2014). Za vse to pa kljub temu obstaja enostavna rešitev, 

narava. Številne raziskave so dokazale, da zelena naravna okolja znižujejo nivo stresa, nižajo 

vrednost krvnega tlaka, srčnega utripa in vrednost sladkorja v krvi, zmanjšujejo napetost 

mišic in krepijo imunski sistem (Györek, 2014). Ena izmed pomembnejših raziskav na to temo 

je bila tudi raziskava Richarda Mitchella in Franka Pophama (2008), v kateri sta želela 

ugotoviti, ali učinek izpostavljenosti zelenim površinam vpliva na zdravje ljudi. Izkazalo se je, 

da so ljudje, ki bivajo blizu zelenih površin, manj podvrženi tveganju za krvožilne bolezni in 

da v povprečju živijo dlje kot tisti, ki zelenih površin nimajo v bližini (Mitchell in Popham, 

2008). Prav tako imajo otroci, ki se pogosteje gibajo v naravi, manjše število poškodb, saj naj 

bi imeli boljše ravnotežje in koordinacijo kot otroci, ki v naravi ne preživijo toliko časa 

(Wilson, 2008).  

Narava ne deluje pozitivno le na fizično zdravje, pač pa blagodejno vpliva tudi na mentalno 

zdravje in deluje kot terapevtsko okolje za otroke s posebnimi potrebami (Györek, 2014). Da 

narava pozitivno vpliva na mentalno zdravje, lahko potrdita dve raziskavi. Prva je teorija o 

zmanjševanju stresa, ki jo je leta 1981 napisal Ulrich; med preučevanjem Eskimov je ugotovil, 

da kljub neprestani borbi za hrano in preživetje ne poznajo stresa, saj je njihov način življenja 

človeku evolucijsko bolj prilagojen kot svet z ogromno količino informacij, s katerimi se 

srečuje človek v urbanih okoljih (Ulrich, 1981, v Györek, 2014). Druga raziskava, ki jo omenja 

Health Council of the Netherlands (2004), pa trdi, da naj bi naravna okolja pozitivno vplivala 

na občutek pripadnosti, saj gre za prostore, kamor zahaja veliko ljudi, posledično pa 

spodbujajo k interakciji.  Ravno zaradi občutka pripadnosti pa naj bi se raven depresije 

zmanjšala, saj je pogost razlog zanjo ravno osamljenost (Health Council of the Netherlands, 

2004). Naravno okolje pozitivno vpliva tudi na otroke s posebnimi potrebami. Raziskave, 

opravljene z otroki, ki imajo primanjkljaj pozornosti in motnjo hiperaktivnosti (v nadaljevanju 

ADHD), so pokazale, da igra v naravnem okolju znižuje simptome ADHD (Györek, 2014). Prav 

tako je iz raziskave, ki sta jo leta 2003 opravila Fox in Avramidis, razvidno, da naj bi narava 

pozitivno vplivala tudi na učence s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, saj naj bi se po nekaj 

tednih pri udeležencih v raziskavi bistveno povečalo pozitivno vedenje (Fox in Avramidis, 
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2003, v Rickinson, 2004). Igra v naravi naj bi prav tako zniževala nivo agresivnega vedenja in 

zviševala raven koncentracije (Wilson, 2008; Györek, 2014). 

1. 6 KURIKULUM ZA VRTCE IN GOZD 

Naravno okolje in naravni materiali so v Kurikulumu za vrtce (1999) zelo pogosto omenjeni, 

ne le pri področju narava, temveč tudi pri drugih področjih, in sicer pri umetnosti, 

matematiki, gibanju in družbi. Največkrat je seveda naravno okolje omenjeno ravno pri 

področju narava, kjer je med drugim priporočeno, naj otrok spoznava živo in neživo naravo, 

življenjski cikel živih bitij in naj razvije naklonjen in spoštljiv odnos do naravnega okolja. Pri 

gibanju je v ciljih zapisano, da je potrebno otrokom zagotoviti vsakodnevne dejavnosti tudi v 

naravnih okoljih ter da jim moramo omogočati sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 

kot so hoja, plezanje, tek, poskoki. Otrok naj ob tem spoznava vlogo narave in čistega okolja 

v povezavi z gibanjem v naravi. Pri področju umetnosti je zapisano, naj otrok posluša in 

posnema zvoke iz narave ter pri likovni umetnosti uporablja raznolike naravne materiale. Pri 

družbi naj bi otrok razvijal interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj 

domačega okolja, poleg tega pa spoznaval značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno 

skupnost; sem sodijo tudi reke, gozdovi in številna druga naravna okolja. Pri matematiki naj 

bi otrok spoznaval odnos med vzrokom in posledico, klasificiral, razvrščal in štel razne 

naravne materiale, spoznaval prostor, njegove meje, opisoval položaj predmetov in se s tem 

naučil orientacije v prostoru (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Vsi ti cilji, ki se dobesedno nanašajo na naravno okolje ali na naravne materiale, in še mnogo 

drugih, ki se posredno nanašajo na naravno okolje, samo opominjajo na to, da je gozd  res 

univerzalen prostor, kjer lahko izvajamo številne dejavnosti. Zato je skrb, da vzgojitelji ne 

morajo ugoditi vsem kurikularnim področjem, če bi otroci preživeli več časa v naravnem 

okolju, popolnoma odveč (Kos in Jerman, 2013). 

Ne glede na to, da je Slovenija zelena država in da so vrtci običajno zelo blizu gozdov, narave 

ne izkoriščamo v tolikšni meri, kot bi jih lahko. Kos in Jerman (2013) ugotavljata, da slovenski 

predšolski otroci v vrtcu v povprečju preživijo 23 % časa na prostem v toplem delu leta in 13 

% časa v hladnem delu leta.  To je relativno malo v primerjavi z mnogimi evropskimi 

državami, zlasti skandinavskimi (Kos in Jerman, 2013). Poraja se vprašanje,  zakaj otroke v 

vrtcu ne odpeljejo pogosteje v gozd, če ima ta dokazano pozitivne učinke na njihov razvoj. 

Trije najpogostejše razlogi za tako majhen obisk gozda, ki jih navajajo slovenski vzgojitelji, so 

oddaljenost vrtca od naravnega okolja, nujnost tretje osebe pri spremljanju otrok v gozd in 

omejitev časa zaradi dnevne rutine (kosila in spanja). Malo manj kot desetina vzgojiteljev 

otrok ne odpelje pogosteje v naravo zaradi raznih nevarnosti (Kos in Jerman, 2013). 
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2 KLOP IN BOLEZNI, KI JIH PRENAŠA 

V drugem poglavju teoretičnega dela celostno predstavljamo klopa in bolezni, ki jih prenaša. 

V podpoglavju Opis klopa bomo razložili zgradbo klopa, življenjski krog, iskanje gostitelja, 

pritrjevanje in hranjenje, razmnoževanje in bomo opisali habitat klopov. V podpoglavju 

Bolezni, ki jih klop prenaša bomo opisali bolezni klopni meningoencefalitis in lymska 

borelioza ter bežno bomo omenili tudi specifike drugih bolezni, ki jih prenašajo klopi po 

Sloveniji, kot sta anaplazma in erlichioza. 

2. 1 OPIS KLOPA 

Klopi so pajkovci, ki sesajo kri toplokrvnim živalim. Delimo jih na dve družini, in sicer na trde 

ali ščitaste klope in na mehke ali usnjate klope. Razlika med ščitastimi in usnjatimi klopi je v 

tem, da ščitaste klope na hrbtu pokriva hitinska ploščica, medtem ko je usnjati klopi nimajo. 

Posebnost ščitastih klopov je ta, da se lahko levijo le v času razvojnih stopenj, usnjati klopi pa 

se lahko levijo večkrat (Logar, 2010). Na svetu obstaja okoli 860 vrst različnih klopov, pri nas 

pa se pojavlja Ixodes ricins, ki je najbolj razširjen klop v Evropi in spada v družino ščitastih 

klopov (Lončar, Pirnat in Topolovec, 2013). Klopi so med členonožci najpogostejši prenašalci 

patogenih mikroorganizmov; prenašajo namreč razne nevarne viruse, praživali in bakterije 

(Logar, 2010). Ker je v Sloveniji prisoten predvsem klop vrste Ixodes ricins, se bomo v 

nadaljevanju nanašali le na omenjeno vrsto.  

2.1.1 ŽIVLJENJSKI KROG KLOPOV 

Življenjski cikel klopa sestoji iz štirih razvojnih stopenj: jajčece, ličinka, nimfa in odrasel klop. 

Klop mora v svoji življenjski dobi trikrat piti kri, da se lahko uspešno razvije v odraslega klopa, 

prav tako pa samice potrebujejo kri za dozoritev jajčec. Tako klop brez potrebne doze krvi ne 

more opraviti levitve iz ličnike v nimfo in iz nimfe v odraslega klopa; ne preostane mu nič 

drugega, kot da čaka na primernega gostitelja. Ličinka in nimfa čakata na svojega 

toplokrvnega gostitelja tudi po več mesecev, medtem ko lahko odrasel klop brez hrane živi 

tudi po več let (Logar, 2010). Samica zgodaj pomladi, in sicer po tem, ko se napije krvi, prične 

leči jajčeca. To lahko traja od nekaj dni pa tudi do enega meseca, saj je hitrost procesa 

odvisna od temperature okolice. Izleže lahko od 3000 do 8000 jajčec, nato pa pogine. Med 

dvaindvajsetimi in sedemdesetimi dnevi po tem se iz jajčec izležejo ličinke, ki so podobne 

odraslemu klopu, le da imajo tri pare nog, niso spolno zrele, prav tako pa so od njih znatno 

manjše. Takoj pričnejo iskati gostitelje  majhne toplokrvne živali, kot so ježi, ptice in 

glodavci (Lesničar in Strle, 1992). Na gostitelju ostanejo od tri do pet dni, v tem času pa se 

povečajo od 10- do 20-krat. Po koncu hranjenja se odstranijo z gostitelja in se zarijejo v 

odpadlo listje, kjer se ob primerni temperaturi v procesu metamorfoze spremenijo v nimfe. 

Te so od ličink znatno večje, imajo že štiri pare nog (tako kot spolno zreli klopi), vendar pa še 

vedno nimajo spolnih organov. Tudi nimfe si takoj pričnejo iskati hrano, praviloma na 

manjših toplokrvnih živalih, vendar pa nekatere najdemo tudi na človeku ali večjih sesalcih. 

Nimfe se hranijo od tri do osem dni, nato pa se zopet zarijejo v podrast in se nekje med 
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tridesetimi in štiridesetimi dnevi spremenijo v odrasle klope (Lesničar in Strle, 1992). Spolno 

zreli klopi se hranijo z velikimi živalmi, pri čemer odrasli samci pijejo kri od dva do tri dni, 

samice pa tudi do šestnajst dni (Kristan, 2001). Ko se samica napije, je lahko za kar 80- do 

120krat večja (Lesničar in Strle, 1992). Za tem prične leči jajčeca, s čimer se življenjski krog 

klopa sklene. Klopi v povprečju potrebujejo dve leti, da sklenejo svoj življenjski krog, 

nekatere vrste pa lahko živijo tudi dlje (Logar, 2010).  

 

Slika 1. Prikaz življenjskega cikla klopov (Prirejeno po: Life cycle of Hard Ticks that Spread Disease, 2017) 

2.1.2 ZGRADBA KLOPA 

Telo klopa je sestavljeno iz glavoprsja in zadka, ki sta združena v celoto, in sicer v t. i. 

nečlenast meh. Ličinke imajo le tri pare nog, medtem ko imajo nimfe in odrasli klopi štiri 

pare nog. Na prednjem delu telesa so ustni deli, par palp in rostrum. Rostrum, s katerim klop 

vbada, je sestavljen iz hipostoma (rilčka) in dveh helicer (bodalc); na rilčku so prisotni tudi 

zobci, ki so zasukani nazaj, s tem pa klopu omogočajo čvrstejši oprijem (Logar, 2010). Klopi 

nimajo oči, kljub temu pa imajo na ustnem delu, nogah in hrbtnem delu lasem podobne 

strukture, ki jim omogočajo, da poiščejo ustrezni bivalni prostor, partnerja ali gostitelja 

(Serdt, 2008) Pri iskanju gostitelja klopu prav tako pomaga Hallerjev organ, ki ga ima na 

prvem paru nožic (Kristan, 2001). Hrbet klopa pokriva ovalna hitinska ploščica; ta je pri 

samcu prisotna po celotnem hrbtu, pri samici pa je ščitek manjši. Slednje ji omogoča 
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povečanje med hranjenjem. Odrasli klopi so veliki od dva do tri milimetre, ko so polni krvi pa 

lahko merijo celo deset milimetrov (Logar, 2010).   

 

 

Slika 2. Zgradba ustnega dela klopa. Legenda: a  ustni del; b  rostrum; c  palpi (Lesničar in Strle, 1992). 

2.1.3 ISKANJE GOSTITELJA 

Zmotno je prepričanje, da klop preti na svoje gostitelje na drevesu in se nato nanje spusti.  V 

resnici se klopi bojijo višine in jih skoraj ne najdemo višje od metra in pol nad tlemi. Klopi se 

raje zadržujejo v podrastju, praproti, odpadlem listju in v travi. Najprej zaznajo tresljaje, ki jih 

povzroča približujoče se bitje, nato pa ga s pomočjo Hallerjevega organa, ki se nahaja na 

prvem paru nožic, še zavohajo. Bližino toplokrvnega bitja zaznajo s pomočjo lasastih struktur; 

strokovnjaki menijo, da naj bi klop s pomočjo teh perifernih organov zaznal njegovo bližino 

tudi do razdalje desetih metrov (Kristan, 2001). Ko klop toplokrvno bitje zazna, se pripravi na 

selitev, in sicer tako, da potrpežljivo čaka, ko pa toplokrvno bitje zadane ob list ali travo, kjer 

se klop nahaja, ga le-ta hitro zgrabi s prednjimi nožicami in se ga oprime. Klop torej na nas ne 

skoči, ampak ga kar sami poberemo (Kristan, 2001). Pripravljenost klopov na iskanje 

gostitelja ni enaka skozi celo leto, saj so klopi aktivni le v toplih mesecih, in sicer nekje od 

meseca marca do meseca oktobra. Kljub temu ne prenašajo dobro suše in pretirane vročine, 

zato največ prisesanih klopov najdemo v mesecu maju in juniju. Gostitelja najbolj aktivno 

iščejo med 8. in 14. uro in med 17. in 20. uro, v oblačnem vremenu pa skozi cel dan (Lesničar 

in Strle, 1992). 

2.1.4 PRITRJEVANJE IN HRANJENJE 

Klop, ki je prisoten na našem telesu, se ne prisesa kar takoj. Najprej poskuša z obleke priti do 

kože, pri čemer mu dolga in gladka obleka zelo oteži delo. Če nosimo svetla , ga lahko lažje 

opazimo  še preden bi lahko prišel v stik z našo kožo.  Prav tako se ne prisesa kar takoj, ko 
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pride do kože, temveč poišče primerno mehko mesto. Najpogosteje se tako prisesa na 

dimlje, prsi, vrat, pazduho, pregib  komolcev in kolen ter okoli genitalij (Logar, 2001). Tako 

klop nameni kar nekaj časa iskanju pravega mesta, nekateri viri (Lesničar in Strle, 1992) 

trdijo, da celo uro in več, zato imamo na razpolago kar nekaj časa, preden se klop prisesa.  

Proces pritrditve poteka v več korakih:  

1. Klop z dvema bodalcema (helicerama) predre vrhnjo plast kože (Slika 3. a).  

2. Bodalci prodirata globlje in širita vbodno ranico (Slika 3. b) 

3. Bodalcema sedi rilček (hipostom), predre epidem in doseže prekrvavljeno podkožno 

tkivo (Slika 3. c).  

4. V rano spusti slino, v kateri je prisoten anestetik, ta pa omrtviči kožo in omogoči 

klopu, da se neopažen prisesa na gostitelja (Kristan, 2001; Logar, 2010). 

 

Slika 3. Prikaz pritrjevanja a  vbod helicer; b  širitev vbodne ranice; c  kontakt rilčka z prekrvavljenim tkivom (Lesničar 
in Strle, 1992). 

Pogosto se zgodi, da naše telo, v obliki lažje alergijske reakcije, zazna anestetik v klopovi slini, 

kar privede do srbečega občutka. To je lahko zelo dobro, saj na ta način hitro opazimo klopa 

in ga lahko hitreje odstranimo. Po raziskavah Inštituta za varovanje zdravja naj bi tako štiri 

osebe od petih zaznale prisesanega klopa (Kristan, 2001).  

Po postopku pritrditve sledi hranjenje. V slini je poleg anestetika prisotna tudi snov, ki 

preprečuje strjevanje krvi in širi kapilare, kar klopu omogoči večji dotok krvi, šele takrat pa 

lahko pravzaprav prične sesati. Vbrizgavanje sline in sesanja se izmenjujeta, z vsakim 

vbrizganjem klopove sline v gostiteljevo telo pa v le-to prehajajo tudi virusi in bakterije. Dlje 

časa kot je okužen klop pritrjen, večja je verjetnost, da se okuži gostitelj (Lesničar in Strle, 

1992). Ličinka klopa si za gostitelje izbira predvsem drobne žival, na primer miške, polhe, 

ptice, medtem ko se nimfe in odrasli klopi lahko prisesajo tudi na človeka. Hranjenje pri 

ličinkah poteka 35 dni, pri nimfah 38 dni, pri odraslih samcih 23 dni, pri samicah pa tudi 

do 16 dni (Kristan, 2001). Klopi lahko tako med hranjenjem postanejo prenašalci raznih 

bolezni, saj jih dobijo takrat, ko se prisesajo na okuženo žival (Lesničar in Strle, 1992). 
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2.1.5 ŽIVLJENJSKI PROSTOR KLOPOV 

Klopi se večinoma nahajajo v podrasti in grmovju listnatih in mešanih gozdov, kjer je obilo 

vlage in kjer ni ne prehladno in ne prevroče. Najdemo jih tudi v parkih, na travnikih in na 

naših vrtovih. V iglastih gozdovih jih praviloma ni. Raziskave so pokazale, da se kar 82 % 

klopov nahaja ob gozdnih poteh, saj jih tam gostitelji največkrat poberejo. Ustreza jim milo in 

vlažno podnebje, saj vročine ne prenašajo najbolje. Največ klopov najdemo na višini 2530 

centimetrov nad tlemi, to je po navadi na kakšnih travnih bilkah ali na grmovju ter štorih 

(Lesničar in Strle, 1992). Višje od enega metra in pol nad tlemi jih skorajda ne najdemo 

(Kristan, 2001). Večina klopov biva med 300 in 1000 metrov nadmorske višine, med 1000 in 

1500 metrov nadmorske višine so klopi zelo redki, nad 1500 metrov nadmorske višine pa jih 

praviloma ni (Lončar idr., 2013). Zaradi ugodne klime, vlage, površja in tipa gozdov je 

Slovenija za klope ravno pravšnja, zato moramo biti še posebej previdni, ko se podamo v 

gozd.  

2.2 KLOP  PRENAŠALEC BOLEZNI 

V nadaljevanju se bomo najbolj osredinili na lymsko boreliozo, saj je ta bolezen 

najpogostejša med tistimi, ki jih prenašajo klopi po Sloveniji. Na nekaterih področjih je s to 

boleznijo po Sloveniji okuženih preko 50 % klopov (Tomažič in Strle, 2014). Podrobno je 

opisana tudi bolezen klopni meningoencefaitis, ki je sicer najden le pri 0,5 % pregledanih 

klopov, vendar pa kljub temu lahko prinaša zelo hude zdravstvene težave (prav tam). Na 

kratko so v tem poglavju predstavljene tudi nekatere druge bolezni, katerih prenašalec je 

klop, zasledimo pa jih lahko tudi v Sloveniji. V času prehranjevanja lahko klopi postanejo 

prenašalci različnih patogenih virusov, bakterij in zajedavcev kot so Babesija, Ehrilicihija 

chaffeensis, Ehrilicihija ewiingii, Anaplasma phagocytophilum, virus kopnega 

meningoencefalitisa (v nadaljevanju KMEV), Borrelia burgdorferi itn. (Tomažič in Strle, 2014). 

2.2.1 LYMSKA BORELIOZA 

Lymska borelioza je najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo klopi, povzroča pa jo več kot 19 

vrst bakterij borelij, ki jih s skupnim izrazom poimenujemo Borrelia burgdorferi sansu lato, a 

so na srečo le nekatere izmed teh vrst nevarne tudi za človeka. V Sloveniji za lymsko 

boreliozo zboli okoli 250 ljudi od 100.000 na leto, število obolelih pa skoraj po celem svetu iz 

leta v leto narašča (Tomažič in Strle, 2014). Po podatkih Nacioanalnega inštituta za javno 

zdravje (Lymska borelioza  razširjenost in zaščita, 2016) je bilo med letoma 2012 in 2014 

največ okuženih oseb na 100.000 prebivalcev na območjih  Kranja,  Murske Sobote, Nove 

Gorice in Novega mesta (Lymska borelioza  razširjenost in zaščita, 2016). Z lymsko boreliozo 

je okuženih več kot 50 % klopov v Sloveniji, vendar je zanimivo to, da kljub temuni toliko 

okuženih gostiteljev. Številni strokovnjaki to "neuspešnost" bakterije pojasnjujejo s tem, da 

mora biti klop za "uspešen" prenos borelije na gostitelja prisesan vsaj 2448 ur. To je za nas 

spodbudno, saj imamo tako najmanj 24 ur časa, da klopa poiščemo in ga odstranimo brez 

večjih posledic (prav tam). V tem primeru vbod okuženega klopa še ne pomeni okužbo 
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gostitelja. Okužbo z borelijo lahko hitro odkrijemo s pomočjo kožne spremembe, rdečega 

kolobarja (glej Sliko 4), ki se pojavi pri kar 90 % bolnikov. Kožne spremembe se običajno 

pojavijo med enim tednom in tremi tedni po vbodu okuženega klopa, kolobar pa lahko 

spremljajo tudi bolečine v sklepih in mišicah, glavoboli, utrujenost in slabo počutje. Obdobje 

slabega počutja se izmenjuje z dobrim počutjem; tako se bolnik nekaj ur počuti dobro, nato 

slabo in nato spet dobro. Zgleda lahko, kot da si bolnik izmišljuje (Tomažič in Strle, 2014).  Po 

nekaj tednih simptomi izginejo, bolnik pa dobi občutek, da se je pozdravil. Med enim 

mesecem in tremi meseci po tem sledi prizadetost srca, živčevja, po več mesecih pa lahko 

okužbi sledi tudi vnetje sklepov.  Problem borelije je torej ta, da se ji uspe prikriti in jo zaradi 

tega včasih ne uspemo zaznati. Lymska borelioza ne povzroča smrti, vendar v hujših primerih 

povzroča invalidnost. Boreliozo zdravimo z antibiotiki, ki so najbolj uspešni v zgodnjem 

poteku bolezni. Ravno zaradi tega je izrednega pomena pregledovanje mesta vboda klopa in 

spremljanje zgoraj napisanih simptomov. Trenutno še ne poznamo cepiva proti lymski 

boreliozi (Tomažič in Strle, 2014).  

2.2.2 KLOPNI MENINGOENCEFALITIS 

Virus klopnega meningoencefalitisa (KMEV) pri človeku povzroči bolezen klopni 

meningoencefalitis (KME). Gre za vnetje možganskih ovojnic (meningitis) in možganov 

(encefalitis). Virus lahko v telo prihaja preko sline okuženega klopa, ki jo le-ta v nas vbrizga 

med hranjenjem, lahko pa tudi preko ne termično obdelanega okuženega mleka. KME je ena 

izmed najpogostejših in najnevarnejših okužb osrednjega živčevja v Evropi (Poljak in 

Petrovec, 2011; Tomažič in Strle, 2014). KMEV je prisoten v skoraj vseh državah Evrope, 

preko Rusije pa je razširjen vse do severne Kitajske in Japonske. Njegova endemska področja 

se širijo še v druge države. V Evropi je bil prisoten v 0,55 % okuženih klopov, medtem ko je 

v Sibiriji z njim okuženih kar 40 % vseh klopov (Tomažič in Strle, 2014). V Sloveniji jih je 

okuženih v povprečju okoli 0,5 %, s tem pa, poleg Avstrije, Slovaške, Češke in Madžarske, 

sodimo v sam vrh najbolj okuženih držav v Evropi. V nekaterih predelih je odstotek klopov, 

okuženih s KMEV, višji, in sicer predvsem v osrednjem delu države, na Gorenjskem, 

Koroškem in Štajerskem. Zlasti na območjih Mozirja, Kamnika in Kranja  so klopi, okuženi s 

KMEV še posebej prisotni (Poljak in Petrovec, 2011). V okolici Ilirske Bistrice in Škofje Loke je 

okužba z boleznijo zelo redka, medtem ko je ta na Primorskem skoraj nemogoča (prav tam). 
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Slika 4. Prikaz števila prijavljenih obolelih za KME in lymsko boreliozo na 100.000 prebivalcev po regijah v letu 2014 

(Lymska borelioza  razširjenost in zaščita, 2016) 

S Slike 5. je razvidno število prijavljenih obolelih za lymsko boreliozo in KME na 100.000 

prebivalcev v letu 2014. Vidimo lahko, da je  lymska borelioza po celi Sloveniji veliko bolj 

razširjena kot KME, saj je število prijavljenih obolelih za to boleznijo po vseh regijah zelo 

visoko, medtem ko je število obolelih s KME na nekaterih območjih (Ravne, Kranj, Ljubljana) 

veliko večje, kot pa na nekaterih drugih območjih (Gorica in Novo mesto. Prav tako je 

razvidno, da je lymske borelioze bistveno več kot KME, saj se delež obolelih s KME giblje med 

0 in 12,6 prijavljenih primerov na 100.000 prebivalcev, delež obolelih z lymsko boreliozo pa 

se giblje med 130,3 in 280 prijavljenih primerov na 100.000 prebivalcev (Lymska borelioza  

razširjenost in zaščita, 2016).  

Kar 7098 % okužb s KME poteka brez simptomov, edini pokazatelj le-tega je pojav 

specifičnih protiteles. Za tem bolezen nastopi v dveh fazah. Prva faza nastopi med sedmimi 

in štirinajstimi dnevi, traja en teden, zaradi možnega pojava glavobola, vročine, bolečine v 

trebuhu, slabega počutja in utrujenosti pa spominja na gripo. Nato sledi enotedensko 

obdobje brez simptomov, kateremu sledi druga faza. Slednjo spremljajo slabost, močni 

glavoboli, vročina, bruhanje in otrdelost vratu. V hujših oblikah lahko KME privede do motenj 

sluha, ravnotežja, koncentracije, spanja in zavesti, tremorja, trajne paralize udov in 

depresije. Tveganje za hujšo obliko KME se s starostjo povečuje, pri 12 % okuženih pa lahko 

privede celo do smrti. Zdravila za zdravljenje KME ne poznamo, najučinkovitejša zaščita pred 

KME pa je cepljenje (Poljak in Petrovec, 2011). 
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2.2.3 OSTALE BOLEZNI 

Erlihioza in anaplazma sta bolezni ljudi in živali, ki ju povzročajo bakterije Ehrilicihija 

chaffeensis, Ehrilicihija ewiingii in Anaplasma phagocytophilu. V Evropi je bilo do leta 2013 

opisanih le 100 primerov bolnikov, največji delež med njimi pa je bil iz Slovenije in iz Švedske. 

Bakterije v gostiteljevo telo prehajajo preko sline okuženega klopa, nato preidejo v njegove 

bele krvničke, kri pa jih raznese do različnih organov. Pri erlihiozi simptomi nastopijo po 

osmih dneh, pri anaplazmi pa se pojavijo med petimi in enaindvajsetimi dnevi. Simptomi so 

si pri obeh boleznih podobni in se kažejo kot  mrzlica, vročina, glavoboli ter kot bolečine v 

sklepih in  mišicah. V prvem tednu bolezni sta lahko prisotna tudi izpuščaj in kašelj. Potek 

bolezni je bodisi blag bodisi zelo hud  v tem primeru se konča s smrtnim izidom, vendar 

takšnega primera v Evropi še ni bilo. Zdravljenje proti boleznima je uspešno z antibiotiki, 

cepiva pa ne poznamo (Tomažič in Strle, 2014). 
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3 NAČINI ZAŠČITE PRED BOLEZNIMI, KI JIH PRENAŠA KLOP 

Kot je bilo že omenjeno, so klopi velika nadloga in bojazen, ki je ne smemo kar spregledati, 

saj so lahko posledice okužb z raznimi boleznimi, ki jih prenaša okužen klop, prevelike. Prav 

tako je zaskrbljujoče dejstvo, da je z lymsko boreliozo okuženih več kot 50 % klopov v 

Sloveniji in da se ti klopi ne nahajajo samo v gozdu, temveč tudi na zelenicah pred našimi 

hišami, v parkih, na travnikih, v mestih in na podeželju (Tomažič in Strle, 2014). Klopom se je 

tako skoraj nemogoče izogniti, skrajno nespametno pa bi bilo, da bi se zaradi njih zapirali v 

vrtce, se izogibali zunanjim površinam in se s tem prikrajšali za številne pozitivne učinke, ki 

jih naravno okolje lahko ponudi za celosten razvoj otroka. Življenje je polno nevarnosti, 

naloga vzgojiteljev, učiteljev in staršev pa je, da otroke naučimo presojati, kaj je nevarno, 

kako se s temi nevarnostmi spopadati in jih hkrati naučiti tudi tega, kako poskrbeti za svojo 

varnost (Danks in Schofield, 2007). Ravno slednje pa predpostavlja tudi Kurikulum za vrtce 

(1999), ki spodbuja spoznavanje in bivanje v naravnem okolju, prav tako pa v ciljih področja 

Narave navaja, da otrok v vrtcu spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami in 

boleznimi ter pridobiva navade o negi telesa. 

Ker Slovenija sodi med države z zelo visoko verjetnostjo okužbe raznih bolezni, ki jih 

prenašajo klopi, je potrebno otroke naučiti samozaščitnega ravnanja, da bodo lahko še dolgo 

časa varno zahajali v naravo.   

Samozaščitno ravnaje sestoji in štirih faz: 

1. Klopu moramo onemogočiti, da zleze na nas. 

2. Klopu, ki je že na nas, moramo preprečiti, da se prisesa. 

3. Če se je klopu že uspelo prisesati, ga moramo čim hitreje odstraniti. 

4. Spremljamo mesto, kamor se je klopu uspelo prisesati; če zaznamo znake domnevnega 

okuženja, takoj odidemo do zdravnika (Kristan, 2001). 

3. 1 CEPLJENJE  

Ker se lahko virus KME v naše telo prenese že prej kot v eni uri od trenutka, ko se klop 

prisesa na naše telo, in ker zdravilo zanj ne obstaja, možno pa je blažiti le posledice, je 

popolnoma jasno, da se moramo pred virusom KME dobro predhodno zaščititi (Pozor klopi!, 

2016). To lahko storimo na več načinov, in sicer z repelenti, ki odganjajo klope, s primernimi 

oblačili, ki klopom onemogočajo dostop do naše kože, poleg tega pa tudi s cepljenjem proti 

KME. Najučinkovitejša zaščita pred omenjenim virusom je cepljenje.   

Le-to je priporočljivo v zimskih mesecih, saj na ta način oseba postane imuna na virus preden 

klopi postanejo aktivni. Osnovno cepljenje proti virusu KME sestoji iz treh cepljenj. Po prvem 

odmerku oseba še ni zaščitena, po drugem odmerku kar 90 % cepljenih razvije protitelesa 

proti virusu KME, po tretjem cepljenju pa je zaščita pred njim več kot 98 % (Tomažič in Strle, 
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2014). Oseba mora nato vsakih  pet let prejemati t. i. oživitvene odmerke, ki zagotavljajo 

imunost na virus KME. Stranski učinki pri cepljenju so zelo blagi in redki, najpogosteje se 

pojavljajo v obliki bolečine na mestu vbrizganja, lahko pa se pojavi kratkotrajna vročina, še 

zlasti pri otrocih. Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi, 

priporočeno pa je za vse, ki so starejši od enega leta, saj je virus KME v Sloveniji zelo pogost. 

Cepljenje se odsvetuje tistim, ki so alergični na jajčne beljakovine ali sestavine cepiva, poleg 

tega tudi za tiste, ki imajo akutno vročinsko bolezen, za tiste, ki so mlajši od enega leta in 

nosečnicam (Naravo imamo radi, 2009; Tomažič idr., 2014).  Primer dobre prakse v zvezi s 

cepljenjem je Avstrija, kjer je odstotek okuženih klopov zelo primerljiv s Slovenijo, vseeno pa 

se za cepljenje odloči kar 87 % prebivalcev, kar znatno niža število okuženih z virusom KME 

(Lončar idr., 2013). V Sloveniji je, v nasprotju z Avstrijo, po podatkih iz leta 2007 cepljenih le 

okoli 12 % vseh prebivalcev (Tomažič in Strle, 2014). 

Ne glede na to je borelioza pogostejša kot klopni meningoencefalitis. Ker cepivo zanjo še ne 

obstaja, je potrebno otroke naučiti tudi drugih samozaščitnih ravnanj, ki nas obvarujejo pred 

ostalimi boleznimi, ki jih klopi prenašajo. Slednje je potrebno še zlasti zato, ker Slovenija sodi 

med države z zelo visoko verjetnostjo okužbe raznih bolezni, katerih prenašalci so klopi.  

3. 2 NAČRTOVANJE  POTI 

Že v prejšnjih poglavjih je bilo omenjeno, da se klopi, okuženi s KME in boreliozo, na 

nekaterih območjih Slovenije zadržujejo pogosteje kot na drugih.  Primeri pokrajin z večjo 

koncentracijo nahajališč klopov, okuženih s KME, so tako Koroška, Štajerska, Gorenjska in 

osrednja Slovenija, še posebej veliko pa jih je na področju Savinjske doline, v okolici Kamnika, 

Raven in Kranja (Poljak in Petrovec, 2011; Lymska borelioza  razširjenost in zaščita, 2016). 

Klopi, okuženi z boreliozo, se na drugi strani, glede na podatke Nacionalnega inštituta za 

zdravje, najbolj nahajajo v okolici Kranja, Murske Sobote, Gorice in Novega mesta (Lymska 

borelioza – razširjenost in zaščita, 2016). Če se torej vaš vrtec nahaja na teh območjih ali pa 

se odpravljate na izlet na območja, kjer je večja koncentracija okuženih klopov, je še posebej 

priporočljivo obvestiti starše o samozaščitnem ravnanju. Poleg tega je dobro vedeti, da se 

klopi nahajajo predvsem v mešanih in listnatih gozdovih, kjer je obilo podrasti, medtem ko 

jih v iglastih gozdovih praviloma ni. Veliko klopov se nahaja tudi v visoki travi, v zaraščenih 

predelih in v odpadlem listju. Če torej dan z otroki preživite v visoki travi ali se plazite skozi 

odpadlo listje, bodite še posebej pozorni med pregledavanjem otrok na morebitne klope 

(Lesničar in Strle, 1992).  

3. 3  REPELENTI 

V prvi fazi samozaščitnega ravnanja je moramo klopu onemogočiti, da zleze na nas. To lahko 

dosežemo tako, da se popršimo z repelenti ali odvračali. To so kemična sredstva, ki 

odganjajo insekte. Poznamo več različnih vrst repelentov, in sicer takšna, s katerimi se 

namažemo, in takšna, s katerimi se popršimo. Slednja so veliko bolj praktična, zato se jih 

pogosteje uporablja. Ker pa lahko škodujejo koži in očem, je potrebno repelente nanašati na 
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oblačila, med nanašanjem pa si morajo otroci pokriti obraz z rokami, da sredstvo ne pride v 

stik z očmi. Ker večina repelentov primerno učinkuje le dve do tri ure, moramo po potrebi 

sredstvo nanašati večkrat (Kristan, 2001). Repelente lahko izdelamo tudi sami, saj nekatera 

eterična olja in izvlečki rastlin dokazano odganjajo klope. Primeri takšnih eteričnih olj so razni 

citrusi, limonska trava, evkaliptus in citriodora. Kljub temu moramo biti tudi pri uporabi 

slednjih zelo previdni, saj lahko eterična olja prav tako povzročajo alergijsko reakcijo (Lončar 

idr., 2013).  

3. 4 OBLAČILA 

Druga faza samozaščitnega ravnanja predpostavlja, da klopu, ki je že na nas, preprečimo, da 

se na nas tudi prisesa (Kristan, 2001). To lahko storimo na več načinov, in sicer s primerno 

obleko, s prho in pregledovanjem. Ko gremo v gozd ali na travnik, se moramo obleči v 

obleke, ki bodo bodisi preprečevale klopu, da se pritrdi na nas, bodisi bo zaradi kontrasta 

klop jasneje viden ali pa mu bodo preprosto oteževale stik z kožo. Obleke, ki mu 

preprečujejo, da se pričvrsti nanje, so iz gladkega materiala, ki se tesno prilega telesu. 

Najbolj idealno je, da si tudi glavo pokrijemo z rutico ali kapo in da si majico zatlačimo za 

hlače (Lesničar in Strle, 1992). Oblačila, ki klopu preprečujejo, da pride do kože, so dolga, saj 

tako klopu podaljšajo pot. Še posebej priporočljivo je, da so pri gležnjih in dlaneh na oblačila 

nameščene elastike, kar mu še dodatno otežuje pot do kože. Poleg tega je priporočljivo, da je 

oblačilo svetle barve, saj bomo tako zaradi kontrasta klopa hitreje opazili in ga odstranili še 

preden bo prišel do naše kože (Kristan, 2001).  

3. 5 PRHA IN PREGLEDOVANJE 

Ko se vrnemo iz narave, je priporočljivo, da si, preden stopimo v bivalni prostor, slečemo 

oblačila, jih stresemo, če je možno operemo ali pa jih prezračimo nekje zunaj stanovanja. 

Nato se temeljito oprhamo ali operemo z milom (Gremo na počitnice, 2016). Temu sledi 

pregledovanje, ki lahko pri starejših otrocih poteka v parih, mlajše pa je potrebno pregledati 

ali pa pregledovanje v parih nadzirati (Kristan, 2001). Pregledovanje naj poteka večkrat 

dnevno, vsekakor pa ob koncu dne, saj je skozi dan naše telo stalno napeto, kar otežuje 

klopu vbod rilčka v telo. Ponoči, med spanjem, se za razliko od tega naše telo sprosti, 

postane mehko, klop pa se tako lažje prisesa na nas (Lesničar in Strle, 1992).  Med 

pregledovanjem moramo posebno pozornost posveti lasišču, vratu, pasu, dimljam, predelu 

okoli spolovila, pazduham, prsim in komolčnim pregibom ter pregibom kolen (Kristan, 2001). 

3. 6 ODSTRANJEVANJE KLOPA IN PREGLEDOVANJE VBODNEGA MESTA  

Priporočila o pravilni odstranitvi klopa se zelo razlikujejo, vsa  pa so si enotna v tem, da je 

potrebno klopa čim hitreje odstraniti s kože in mu s tem onemogočiti prenos virusov in 

bakterij v naše telo. Nekateri priporočajo, naj klopa odstranjujemo  le z običajno pinceto ali 

pinceto, namenjeno odstranjevanju klopov (Pravočasno se zaščitimo pred klopi, saj lahko 

prenašajo bolezni, 2016). Drugi trdijo (Kristan, 2001), da lahko klopa, če nimamo pincete v 
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bližini, odstranimo z roko, če tega seveda lahko primemo. Tretji (Logar, 2010) na primer 

priporočajo, da klopa predhodno namažemo z vazelinom, petrolejem ali etrom in mu s tem 

onemogočimo dihanje. Četrti pa, v nasprotju s tem, uporabo krem in olj močno odsvetujejo 

(Pravočasno se zaščitimo pred klopi, saj lahko prenašajo bolezni, 2016).   

 

Slika 5. Pravilen postopek odstranjevanja klopa: A  prijem klopa čim bližje koži; B  enakomeren poteg navzgor  

(Nasveti za pravilno odstranjevanje klopa, 2017) 

 

Ne glede na to so si navodila za uporabo pincete dokaj enotna. Klopa s pinceto primemo čim 

bližje koži in ga z enakomernim gibom počasi potegnemo iz kože (glej Sliko 6). Še bolje je, če 

uporabimo pinceto, namenjeno odstranjevanju klopov, kjer pritisnemo gumb in s tem klopa 

nežno primemo, nato pa z obema rokama zavrtimo pinceto dokler klop ne popusti (Kristan, 

2001).  

V primeru da ostane glavica klopa v koži, je preplah povsem odveč, saj virusi in bakterije 

kljub temu v telo ne morajo več prehajati. Če je to mogoče, glavico odstranimo z iglo, če pa 

to ni možno, počakamo nekaj dni, da se koža okoli glavice zagnoji, nato pa telo samo 

odstrani tujek (Kristan, 2001; Navodila za odstranjevanje klopov, 2009). Najdenega klopa 

moramo po tem, ko ga odstranimo iz kože, nujno ubiti, saj bo drugače nadaljeval z iskanjem 

novih gostiteljev. Najbolje je, da ga zažgemo ali pa s pomočjo papirja stisnemo. Stiskanje z 

nohtom se odsvetuje, saj lahko pridejo virusi ali bakterije v stik z morebitnimi ranicami in se 

tako lahko okužimo (Lončar idr., 2013). 

Po vbodu klopa si moramo zabeležiti mesto, kamor se je klop prisesal, in datum vboda. 

Pozorni moramo biti na simptome; če je morda prišlo da okužbe z virusom KME, bodo prvi 

simptomi prisotni med enim dnem in osmimi dnevi,  spominjali pa bodo na virozo. Če pride 

do okužbe z borelijo, moramo opazovati mesto vboda še nekaj tednov, saj se bo morda 

pojavil rdeč kolobar (Lončar idr., 2013). 
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III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V diplomski nalogi smo raziskovali, kakšne izkušnje in mnenja imajo vzgojitelji iz cele 

Slovenije o preventivi pred klopi. Tako nas je zanimalo, kakšne izkušnje v zvezi s tem so že 

imeli v svoji skupini ter  kakšnih preventivnih in kurativnih ukrepov se poslužujejo. Za 

pričujočo raziskavo smo se odločili zato, ker do sedaj raziskovanja o preventivi pred klopi v 

slovenskih vrtcih še ni bilo. Ne glede na to menimo, da je raziskava nujno potrebna, saj se 

vedno bolj zavedamo pozitivnih učinkov, ki jih ima preživljanje časa v naravnem okolju na 

celostni razvoj otroka, s tem pa bivanje v naravi velikodušno pozdravljamo. Hkrati se 

zavedamo tudi resnosti bolezni, ki jih prenašajo klopi, zaradi česar menimo, da je njuno 

potrebno ozaveščanje vzgojiteljev o primernem preventivnem ravnanju pred njimi. Namen 

naše raziskave je bil torej ugotoviti, v kolikšni meri se vzgojitelji že poslužujejo tovrstnih 

zaščitnih ukrepov, hkrati pa predstaviti pravilno preventivno ravnanje vsem tistim, ki ga še 

ne poznajo. Upamo, da bodo vzgojitelji vzeli to problematiko koz izziv in naučili otroke vseh 

ukrepov zaščitite pred klopi, s tem pa jim omogočili zdravo in varno, a kljub temu pestro 

izkustveno učenje v naravnem okolju. 

2 RAZISKOVALNI CILJI IN HIPOTEZE 

Glavni cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšne so izkušnje in mnenja vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev v zvezi s preventivo pred klopi in kako to vpliva na izvedbeni 

kurikulum naravoslovnih dejavnosti v naravnem okolju.  

2. 1 Raziskovalna vprašanja (RV): 

RV1: Kako pogosto uporabljajo zaščitne ukrepe proti klopom in katere uporabljajo? 

RV2: Na kakšen način in kako pogosto pregledujejo otroke po obisku naravnega okolja? 

RV3: Na katerem predelu telesa najpogosteje najdejo klope pri otrocih? 

RV4: Kako vzgojitelji in njihovi pomočniki ukrepajo, ko najdejo prisesanega klopa na otroku? 

RV5: Ali otroci sodelujejo pri preventivnih ukrepih za zaščito pred klopi in na kakšen način? 

RV6: Kakšni so pogledi staršev v odnosu do klopov? 

RV7: V kolikšni meri bojazen pred klopi vpliva na rabo naravnih okolij v vrtcu?  

RV8: Kakšne predstave imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev o klopih? 
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RV9: Ali so opazne razlike v odnosu do omenjene tematike glede na iskane demografske 
dejavnike (spol, starost, regija)?  

3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN RAZISKOVALNE METODE 

Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Pristop, ki smo ga uporabili v 

naši raziskavi, pa je kvantitativen.  

4 OPIS VZORCA 

Vzorec je bil neslučajnostni. V prvi fazi je bil vzorec izbran priložnostno, v drugi fazi zbiranja 

podatkov pa je bil izbran namensko (več o tem v podpoglavju Postopek zbiranja podatkov). V 

raziskavi je sodelovalo 158 vzgojiteljev in vzgojiteljic iz cele Slovenije. Vzorec zajema štiri 

moške in 154 žensk, kar je popolnoma običajno, saj je v Sloveniji velika večina oseb, ki dela v 

šolstvu, ženskega spola. Namen naše raziskave je bil, da zajamemo čim več slovenskih regij, 

saj lahko le na ta način preverimo, kakšna je preventivna praksa pred klopi v vrtcu po celotni 

Sloveniji. Zaradi tega imamo prav iz vsake regije vsaj dve osebi, ki sta odgovarjali na naš 

vprašalnik. Največ oseb, ki je rešilo spletni vprašalnik, prihaja iz osrednjeslovenske regije  

teh je 30 %  in iz savinjske regije (15,8 %). Najmanj rešenih anketnih vprašalnikov smo dobili 

iz pomurske (1,9 %), spodnjeposavske (1,3 %) in notranjsko-kraške regije (1,3 %). Večina 

vrtcev naših anketirancev se nahaja na podeželju (37,6 %), tem pa sledijo vrtci iz predmestja 

(35,7 %) in mestni vrtci (26,8 %).  

Tabela 1. Opis vzorca 

 f f (%) 
Spol Moški 4 2,5 

Ženske 154 97,5 

Skupaj 158 100,0 

Delovna doba Do 5 let 37 23,6 

5 do 10 let 41 26,1 

10 do 20 let 31 19,7 

20 do 30 let 17 10,8 

Nad 30 let 31 19,7 

Skupaj 157 100,0 

Regija vrtca Goriška 9 5,7 

Obalno-kraška 15 9,5 

Gorenjska 19 12,0 

Notranjsko-kraška 2 1,3 

Zasavje 6 3,8 

Osrednjeslovenska 49 31,0 

Jugovzhodna Slovenija 13 8,2 

Spodnjeposavska 2 1,3 

Savinjska 25 15,8 

Koroška 10 6,3 

Podravska 5 3,2 

Pomurska 3 1,9 
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Skupaj 158 100,0 

Bivališče Podeželje 59 37,6 

Predmestje 56 35,7 

Mesto 42 26,8 

Skupaj 157 100,0 

 

6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali od julija do septembra 2016 ter maja in aprila 2017. Zbirali smo jih s 

pomočjo elektronskega anketnega vprašalnika Klopni meningoencefalitis (KME) in borelioza: 

izkušnje in mnenja vzgojiteljev o preventivi, ki sta ga sestavila izr. prof. dr. Gregor Torkar in 

asist. dr. Marjanca Kos. Ker smo želeli pridobiti rezultate, ki bi prikazovali stanje vzgojiteljev 

iz celotne Slovenije, smo namenoma poiskali vzgojitelje iz različnih regij in v našo raziskavo 

vključili vse slovenske regije. Zbranih je bilo 165 anket; pri pregledu smo ugotovili, da se pri 

sedmih anketah pojavljajo nepopolni odgovori, zato smo jih izključili iz nadaljnje obravnave. 

Na koncu je bilo skupno število veljavno rešenih anket, pridobljenih preko bivših študentov 

in preko ravnateljev, 158.  

7 OPIS INSTRUMENTOV 

Anketni vprašalnik (v prilogi 1) vsebuje 34 vprašanj, med katerimi so štiri vezana na 

anketirančeve osebne podatke in se nanašajo na spol, delovno dobo, regijo vrtca in bivališče. 

16 vprašanj je zaprtega tipa, 14 vprašanj pa je odprtega tipa. Na koncu instrumenta je 

prisotna tudi lestvica stališč, ki jo sestavlja 16 trditev, anketiranci pa nato označijo svojo 

stopnjo soglašanja na podlagi petstopenjske lestvice, ki vključuje naslednje možne odgovore: 

nikakor se ne strinjam, se ne strinjam, niti  niti, se strinjam, se popolnoma strinjam.  

8 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Ker smo naše podatke zbirali samo preko elektronskega vprašalnika, nam je program že sam 

zbral podatke v Microsoftovi Excelovi preglednici, tako da ročno vnašanje podatkov ni bilo 

potrebno. Za tem smo nepopolne ankete izbrisali. Pri vprašanjih odprtega tipa sta dve osebi 

neodvisno pregledali odgovore, po uskladitvi sta odgovore razčlenili na kategorije, vezane na 

najpogostejše odgovore. S tem smo omogočili nadaljnjo statistično obdelavo podatkov. 

Dobljene podatke smo nato obdelali s programom SPSS 22. Pri obdelavi podatkov smo 

uporabili deskriptivno statistiko. Izračunali smo frekvenco, delež, aritmetično sredino, 

standardni odklon in mediano.  

9 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
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RV1: Kako pogosto uporabljajo zaščitne ukrepe proti klopom in katere uporabljajo? 

Tabela 2 prikazuje odgovore na vprašanje: »Kakšne zaščitne ukrepe pred klopi uporabljate na 

sprehodu v naravi?« Skoraj polovica vseh vprašanih za zaščito pred klopi najpogosteje 

uporablja zaščitne repelente. Četrtina vzgojiteljev se poslužuje tudi uporabe primernih 

oblačil; kot primerna oblačila so najpogosteje navajali dolga, svetla in težko oprijemljiva 

oblačila. Šestina vprašanih obvesti starše, naj poskrbijo za preventivo. Manj pogosti zaščitni 

ukrepi so še: pregled otrok, izogibanje visoke trave, uporaba nogavic in zaprtih čevljev. 

Petina vprašanih se ne poslužuje nobenih ukrepov zaščite proti klopom.  

Tabela 2. Kakšne zaščitne ukrepe pred klopi uporabljajo vzgojitelji na sprehodu v naravi? 

Kategorije f f (%) 

Repelenti 69 46,9 

Primerna oblačila 37 25,2 

Nič 29 19,7 

Obvestilo staršem, da poskrbijo za preventivo  26 17,7 

Izogibanje visoke trave 6 4,1 

Pregled otrok po sprehodu 10 6,8 

Nogavice in zaprti čevlji 4 2,7 

Pokrivalo 3 2,0 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali vzgojitelji otroke pred odhodom v naravo zaščitijo z 

repelenti. Iz tabele 3 je razvidno, da se skoraj polovica vprašanih poslužuje uporabe 

repelentov. Od tega šestina vseh vprašanih otroke vedno zaščiti z repelenti, tretjina  

anketirancev pa otroke občasno zaščiti z repelenti. Več kot polovica anketiranih se uporabe 

repelentov ne poslužuje.  

Tabela 3. Ali otroke vzgojitelji pred odhodom v naravo zaščitijo z repelenti? 

 f f (%) 

Vedno 24 15,2 

Včasih 48 30,4 

Nikoli 83 52,5 

Skupaj 158 100 

 

Postavili smo tudi naslednje vprašanje: «Ali vzgojitelji staršem sporočijo kakršna koli navodila 

glede preventive pred klopi, ko nameravajo obiskati naravno okolje?« Iz tabele 4 je razvidno, 

da dve tretjini vzgojiteljev pred obiskom naravnega okolja staršem sporoči navodila glede 

preventive pred klopi, tretjina vzgojiteljev pa tega ne stori.  
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Tabela 4. Ali vzgojitelji staršem sporočijo kakršna koli navodila glede preventive pred klopi? 

 f f (%) 

Da 106 67,5 

Ne 51 32,5 

Skupaj 157 100 

 

Tiste, ki so pritrdilno odgovorili na prejšnje vprašanje, smo nato vprašali,kakšna navodila 

dajo staršem glede zaščite pred klopi. Odgovori so prikazani v tabeli 5. Več kot tri četrtine 

vzgojiteljev staršem najpogosteje naroči, naj za odhod v naravo otroke primerno oblečejo in 

obujejo. Polovica vzgojiteljev staršem svetuje, da otroka pred prihodom v vrtec poškropijo z 

repelenti ali da  v vrtec prinesejo repelente, nato pa vzgojitelj poprši otroka. Petina 

vzgojiteljev priporoča, da starši  doma temeljito pregledajo otroka. Vzgojitelji so poleg tega 

odgovarjali, da se poslužujejo predstavitve problematike z obvestili na oglasni deski. Manj 

kot desetina vzgojiteljev staršem ne da posebnih navodil glede zaščite, ampak jih le seznani z 

odhodom v gozd. 

Tabela 5. Kakšna so navodila  staršem glede zaščite pred klopi? 

Kategorije f f (%) 

Primerna oblačila in obutev 74 77.9 

Repelenti  44 46,3 

Temeljit pregled doma 19 20 

Ni posebnih navodil, le  seznanimo starše z odhodom v gozd 7 7,4 

Obvestila na oglasni deski o bivanju v naravi, klopih in boleznih,ki jih ti 
prenašajo 
 

5 5,3 

Št. respondentov 95 100 

 

RV2: Na kakšen način in kako pogosto pregledujejo otroke po obisku naravnega okolja? 

Na vprašanje, ali po sprehodu vedno pregledajo otroke, če imajo na telesu ali oblačilih klope, 

je šestina vzgojiteljev odgovorila, da po obisku narave vedno pregleda otroke, skoraj polovica 

vzgojiteljev otroke pregleda včasih, malo več kot tretjina vzgojiteljev pa otrok ne pregleda. 

Rezultati so prikazani v tabeli 6. 

Tabela 6. Ali po sprehodu vzgojitelji vedno pregledajo otroke? 

 f f (%) 

Vedno 28 17,9 

Občasno 69 44,2 

Nikoli 59 37,8 

Skupaj 158 100 
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Tabela 7 se nanaša na vprašanje:»Na kakšen način pregledate otroka?« Iz nje je razvidno, da 

večina vzgojiteljev sama pregleda otroka, desetina med njimi spodbuja otroke, da se sami 

pregledajo, nato pa jih pregledajo še oni. Dvajsetina odgovorov ni sodila ne v prvo ne v drugo 

kategorijo, zato smo jih umestili v kategorijo »drugo«. V njej so bili odgovori zelo različni  

od tega, da dajo štampiljko na otroke, da starši vedo, da jih morajo pregledati, pa do tega, da 

otroke slečejo in preoblečejo. Odgovore vseh tistih vzgojiteljev, ki spadajo v kategorijo 

»vzgojitelj pregleda«, smo še bolj razčlenili in oblikovali nove kategorije. Malo več kot 

polovica vzgojiteljev se odloči za hiter pregled; v to kategorijo so šteti odgovori vzgojiteljev, 

ki so odgovarjali z naslednjimi odgovori: otroka na hitro pregledam, pregledam izpostavljene 

dele otrokovega telesa, pregledam dele telesa, ki jih ne pokriva obleka. Sem so sodili tudi 

tisti odgovori, v katerih so  opisovali predele telesa, ki jih pregledajo, izpustili pa so predel 

hlačami. Petina vzgojiteljev temeljito pregleda otroka; v to kategorijo smo jih uvrstili, če so 

odgovarjali z odgovori, kot so: »otroka celega slečem in ga pregledam«, »otroka celega 

pregledam« in »pogledam jih pod majicami in hlačami«. Pri tem so bile odločilne hlače  

tiste, ki so napisali, da so jih pogledali tudi pod hlačami, smo uvrstili v temeljit pregled. V 

kategorijo »pregled obleke« je spadalo 12,3 % vseh odgovorov; vanjo smo umestili odgovor 

samo, če so napisali, da pregledajo obleko; vseh tistih iz tabele 7, ki so napisali »stresanje 

obleke« ali »preoblačenje« v kategorijo nismo umestili. 12,3 % danih odgovorov je bilo 

nedefiniranih. Odgovarjali so z naslednjo izjavo: »otroka pregledamo«; ker jih nismo mogli 

uvrstiti ne v kategorijo »temeljit pregled« ne v kategorijo »hiter pregled«,   smo jih uvrstili v 

kategorijo Drugo.  

 

Tabela 7. Kakšen je pregled otrok pred klopi? 

Kategorije  f f (%) 

Vzgojitelj pregleda  72 85, 7 

 Hiter pregled 48 57,1 

 Temeljit pregled 13 17,8 

 Pregled obleke 9 12,4 

 Drugo  9 12,4 

Otrok se pregleda + vzgojitelj pregleda  8 9,5 

Drugo  4 4,8 

Št. respondentov  84 100 

 

RV3: Na katerem predelu telesa najpogosteje najdejo klope pri otrocih? 

V tabeli 8 prikazujemo odgovore na vprašanje: »Ali ste pri otrocih že našli klopa?« Malo manj 

kot polovica vzgojiteljev je odgovorila, da so na otroku že našli klopa, malo več kot polovica  

vzgojiteljev pa na otroku še ni našla klopa. Vsi tisti, ki so odgovorili nikalno, niso mogli 

odgovarjati na vprašanja, ki so prikazana v tabelah 9, 10 in 11. 
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Tabela 8. Ali so vzgojitelji pri otrocih že našli klopa? 

 f f (%) 

Da 77 48,7 

Ne 81 51,3 

Skupaj 158 100 

 

Vzgojitelje smo nato spraševali, koliko klopov, ki še lezejo po otroku, povprečno najdejo v 

enem letu. Iz tabele 9 je razvidno, da 41,2 % vzgojiteljev na otrocih ne najde nepritrjenega 

klopa. 53 % respondentov v povprečju najde od enega do tri klope, ki še lezejo po otrocih, od 

štiri do šest nepritrjenih klopov letno pa na otrocih najde  2,9 % vzgojiteljev. Enak delež, tj. 

2,9 % vzgojiteljev, najde na otrocih med 7 in 12 nepritrjenih klopov.  

Tabela 9. Koliko nepritrjenih klopov najdejo povprečno v enem letu  v vrtčevski skupini? 

Kategorije f f (%) 

0 28 41,2 

13 36 53 

46 2 2,9 

712 2 2,9 

Št. respondentov 68 100 

 

Vprašali smo jih tudi koliko prisesanih klopov povprečno najdejo v enem letu. Tabela 10 

prikazuje število prisesanih klopov, ki jih vzgojitelji letno najdejo na otrocih. Največ 

vzgojiteljev, 81,9 %,  na otrocih letno najde od enega do tri pritrjene klope. 9,7 % vzgojiteljev 

letno najde med štiri in šest pritrjenih klopov, 4,2 % vzgojiteljev pa na otrocih letno najde 

med 7 in 16 pritrjenih klopov. Enak delež, tj. 4,2 % vzgojiteljev, na otrocih ne najde nobenega 

prisesanega klopa.   

Tabela 10. Koliko pritrjenih klopov najdejo povprečno v enem letu v vrtčevski skupini? 

Kategorije f f (%) 

0 3 4,2 

13 59 81,9 

46 7 9,7 

716 3 4,2 

Št. respondentov 72 100 

 

Iz tabele 11 in slike 7 so razvidni predeli, kjer so vzgojitelji našli največ klopov. Da bi bili 

rezultati še bolj nazorni, smo izdelali slikovni prikaz in predele obarvali v barve semaforja. 

Predela, za katera so vzgojitelji zapisali, da so našli največ klopov, sta označena s temno 

rdečo barvo; gre za predela 3 in 6. Nekoliko manj klopov so vzgojitelji našli na predelih 
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označenih z oranžno barvo (predela 1 in 5), najmanj klopov pa so našli na predelih označenih 

z zeleno barvo (predela 2 in 4).  

Tabela 11. Na katerih delih telesa se klopi najpogosteje nahajajo?  

Slika 6. Prikaz predelov kjer so bili najpogosteje najdeni klopi.   

Kategorije f f (%) 

1 18 25 

2 5 6,9 

3 25 34,7 

4 8 11,1 

5 19 26,4 

6 25 34,7 

Št. respondentov    72  100 

 

 

RV4: Kako vzgojitelji in pomočniki ukrepajo, ko najdejo prisesanega klopa na otroku? 

 

Da bi odgovorili na to raziskovalno vprašanje, nas je najprej zanimalo, ali vzgojitelj otroku 

sam odstrani prisesanega klopa. Tabela 12 kaže, da je več kot polovica vzgojiteljev na 

vprašanje odgovorilo z da, in sicer v primeru, ko to lahko storijo. Tretjina vzgojiteljev je 

odgovorila, da nikoli ne odstrani klopa, desetina pa, da klopa vedno odstrani.  

Tabela 12. Ali vzgojitelj otroku sam odstrani prisesanega klopa? 

 f f (%) 

Da, vedno 9 12,5 

Da, če lahko 41 56,9 

Nikoli 22 30,6 

Skupaj 72 100 

Tisti, ki so na zgoraj omenjeno vprašanje odgovorili pritrdilno, so nato odgovarjali še na 

vprašanje: »Kaj uporabim za odstranitev klopa?« Rezultati le-tega so prikazani v tabeli 13. Tri 

četrtine  vzgojiteljev klopa odstrani s pinceto, petina vzgojiteljev pa klopa odstrani z roko. 

Nekaj vzgojiteljev klopa odstrani z oljem in tistim, kar imajo na razpolago. 
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Tabela 13. Kaj vzgojitelj uporabi za odstranitev klopa? 

Kategorije f f (%) 

Roke 9 19,6 

Pinceto 36 78,3 

Olje 3 6,5 

Drugo 1 2,2 

Št. respondentov 46 100 

 

Zelo pomembno je bilo izvedeti, zakaj klopa nekateri vzgojitelji ne odstranijo. Na vprašanje je 

odgovorilo 12 vzgojiteljev. Kot prikazuje tabela 14, več kot polovica vzgojiteljev odgovarja, da 

tega ne smejo storiti, nekoliko manj kot polovica vzgojiteljev pa tega ne stori, ker ne želijo 

odgovarjati za napačno odstranjenega klopa, saj se bojijo, da bi del klopa ostal v telesu 

otroka.   

Tabela 14. Zakaj vzgojitelj ne odstrani klopa? 

 

 

 

Zanimalo nas je tudi, kaj storijo v primeru, če klopa ne odstranijo. Največ, kar 91,3 % 

vzgojiteljev, pokliče ali obvesti otrokove starše. Šestina  vzgojiteljev je odgovorila, da morajo 

starši priti po otroka in klopa sami odstraniti. V to kategorijo sodijo tudi odgovori tistih, ki so 

napisali, da morajo starši priti zato, ker vzgojitelju niso dovolili odstranitve klopa. V 

kategorijo »drugo« spadata odgovora, ki se nanašata na to, da straši sami odločijo, kaj storiti 

v primeru, da se klop prisesa na njihovega otroka. 

Tabela 15. Kaj stori, če ne odstrani klopa? 

Kategorije f f (%) 

Pokličem/obvestim starše o klopu 21 91,3 

Starši pridejo po otroka in klopa sami 
odstranijo 

4 17,4 

Drugo 2  8,7 

Št. respondentov 23 100 

RV5: Ali otroci sodelujejo pri preventivnih ukrepih za zaščito pred klopi in na kakšen način? 

Zelo pomembno vprašanje je bilo tudi to, ali otroci tudi sodelujejo pri preventivni zaščiti pred 

klopi. Iz tabele 16 lahko razberemo, da je tretjina vzgojiteljev odgovorila, da otroci pri tem 

sodelujejo, dve tretjini vzgojiteljev pa sta odgovorili, da otroci ne sodelujejo pri preventivni 

zaščiti pred klopi. 

Kategorije f f (%) 

Ne sprejemam odgovornosti za 
napačno odstranitev 

5 41,7 

Ne smem 7 58,3 

Skupaj 12 100 
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Tabela 16. Ali otroci tudi sodelujejo pri preventivni zaščiti pred klopi? 

 f   f (%) 

Da 53 33,5 

Ne 105 66,5 

Skupaj 158 100 

 

Vzgojitelje, ki so na omenjeno vprašanje odgovorili z da, smo nato vprašali, kako otroci 

sodelujejo pri preventivni zaščiti pred klopi. Tabela 17 kaže, da se otroci največkrat sami 

pregledajo, četrtina vprašanih pa pravi, da se otroci sami popršijo z repelenti. Malo več kot 

petina vzgojiteljev je napisala, da se z otroki pogovarjajo o boleznih, ki jih klopi prenašajo, in 

o cepljenju. Petina vzgojiteljev trdi, da se otroci primerno oblečejo in obujejo in se na ta 

način obvarujejo pred klopi. Ostali, manj pogosti zaščitni ukrepi, ki jih otroci izvedejo sami, 

pa so še sledeči: otroci opomnijo starše na preventivno zaščito, otroci sami opozorijo na 

klopa, če ga opazijo na sebi ali na drugih, otroci se izogibajo klopom s tem, da se izogibajo 

visoki travi in zaraščenim območjem, pod drugo pa se je pojavil odgovor, da otroci izdelajo 

repelent proti klopom.  

Tabela 17. Kako otroci sodelujejo pri preventivni zaščiti pred klopi? 

Kategorije f f (%) 

Se sami pregledajo 18 37,5 

sami popršijo z zaščitnimi sredstvi 12 25 

Pogovor o klopih,boleznih, ki jih prenašajo in cepljenju 11 22,9 

Se sami primerno oblečejo 10 20,8 

Opomnijo starše na zaščito pred izletom/pregledovanje 6 12,5 

Opozorijo vzgojitelja, če opazijo klopa 5 10,4 

Izogibajo se visoke trave in zaraščenih območij 3 6,3 

Drugo 3 6,3 

Št. respondentov 48 100 

 

RV6: Kakšni so pogledi staršev v odnosu do klopov? 

Tabela 18 prikazuje odgovore vzgojiteljev na vprašanje: »Kakšna je reakcija staršev, ko 

najdejo klopa na otroku?« Največ, skoraj polovica, vzgojiteljev je odgovorilo, da je reakcija 

staršev nevtralna in da jim ta podatek povedo le v vednost. Tretjina vzgojiteljev je napisala, 

da je reakcija staršev pozitivna, saj se zavedajo, da lahko klopa otroci dobijo kjerkoli ter da 

starši spodbujajo bivanje otrok v naravi. Šestina odgovorov vzgojiteljev spada v kategorijo 

negativnih reakcij. Vanjo namreč sodijo vsi odgovori, kjer so vzgojitelji napisali bodisi to, da 

so starši zaskrbljeni glede bivanja v  naravi, da ne želijo, da bi njihov otrok zahajal v naravo, 

bodisi to, da so straši situacijo prijavili inšpektoratu. V kategorijo »drugo« (11,8 %) spada 
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odgovor, da so reakcije staršev različne, poleg tega pa še odgovori, ki niso bili povezani s 

problematiko. 

Tabela 18. Kakšna je reakcija staršev, ko najdejo klopa na otroku? 

Kategorije f f (%) 

Pozitivna, zavedajo se, da so klopi povsod in spodbujajo obiskovanje narave 
 

12 35,3 

Nevtralna, povedo nam le v vednost 16 47,1 

Negativna,  so zaskrbljeni, ne želijo, da bi njihov otrok pogosto zahajal v gozd 6 17,6 

Drugo 4 11,8 

Št. respondentov 34 100 

 

Na vprašanje: »Ali vam je starš omejeval odhod v gozd,« je 96,2 % vprašanih odgovorilo z ne, 

3,8 % vprašanih pa z da.  

Tabela 19. Ali vam je starš omejeval odhod v gozd? 

 f f (%) 

Da 6 3,8 

Ne 152 96,2 

Skupaj 158 100 

 

Na vprašanje »Kako se odzovete, ko vam starši omejujejo/prepovedujejo zahajanje njihovega 

otroka v gozd,« je odgovorilo pet respondentov. Njihovi odgovori so zapisani v nadaljevanju: 

 Otroke so za ta čas zadržali doma. 

 Povem jim, da je zaradi narave dela, načrta in izkušenj, ki jih na ta način otrok dobi, 
nemogoče ugoditi njihovi želji, da se ne bi odpravili v gozd. Povem, da otroke zaščitimo, 
preden odidemo v gozd, opišem jim površine, kjer se zadržujemo, in povem, da bodo imeli na 
oglasni deski obvestilo, da otroka temeljiteje pregledajo tudi doma. Se pa za obisk gozda in 
travnika ne odločam v času večjega porasta klopov, če iz javnega obveščanja dobim 
informacijo, da to prepovedujejo ali odsvetujejo. 

 Otrok je ostal v drugi skupini. 

 Povem, da bodo opozorjeni, da naj otroka doma pregledajo, ker smo bili v gozdu. 

 Vodstvo se ne strinja s tem staršem. 

RV7: V kolikšni meri bojazen pred klopi vpliva na rabo naravnih okolij v vrtcu? 

Bistvenega pomena za našo raziskavo je tudi vprašanje »Ali zaradi klopov redkeje vodite 

otroke v naravo«, ki ga prikazuje tabela 20. 96,2 % vzgojiteljev je nanj odgovorilo nikalno, 3,8 

% pa pritrdilno.  
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Tabela 20. Ali zaradi klopov redkeje vodite otroke v naravo? 

 f f (%) 

Da 6 3,8 

Ne 152 96,2 

Skupaj 158 100 

 

RV8: Kakšna predstave imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja o klopih? 

Tabela 21 prikazuje lestvico strinjanja s posameznimi trditvami, ki sov njej zapisane. Pri tem 1 

predstavlja odgovor »nikakor se ne strinjam«, 2 predstavlja odgovor »se ne strinjam«, 3 

zaznamuje odgovor »niti — niti«, 4 »se strinjam«, 5 pa »se popolnoma strinjam«. Trditve lahko 

kategoriziramo v tri skupine. Prve so kognitivne trditve — pri teh preverjamo znanje 

vzgojiteljev o klopih; druge trditve so afektivne — z njimi preverjamo vzgojiteljeva čustva do 

klopov in bolezni, ki jih ti prenašajo; tretje trditve so t. i. informativne trditve — z njimi 

želimo ugotoviti, ali bi vzgojitelji radi izvedeli več o klopih.  

Rezultati prikazujejo močno strinjanje predvsem pri afektivnih trditvah, tj. pri trditvah, ki so 

povezane s strahom do klopov oziroma bolezni, ki jih le-ti prenašajo. Kljub temu pa pri istih 

trditvah opazimo zelo veliko standardno deviacijo, in sicer bistveno višjo kot pri drugih dveh 

vrstah trditev, kar pomeni, da imajo nekateri zelo velik strah pred klopi, drugi pa ne. Visoko 

strinjanje opazimo tudi pri trditvah, pri katerih vzgojitelje sprašujemo o želji po nadaljnjih 

izobraževanjih in gradivih, povezanih z našo problematiko, kar kaže na velik interes po 

omenjenih dejavnostih. Kognitivne trditve, ki prikazujejo znanje vzgojiteljev o klopih, 

prikazajujo, da vzgojitelji ne poznajo dejstev o klopih ne dobro in ne slabo  

Tabela 21. Nabor trditev o klopih 

 Trditve: N M SD Me 

K
o

gn
it

iv
n

e 
tr

d
it

ve
 

Klopi so pomembni pri vzdrževanju naravnega ravnovesja.  151 3,24 0,91 3 

Klopi živijo samo v gozdu. 154 1,46 0,69 1 

Klopi živijo na drevesih, kjer prežijo na divjad, na katero se  
prisesajo. 

 
153 

 
2,58 

 
1,16 

 
3 

Klopi niso v naravi prav nič koristni. 154 2,84 0,95 3 

Nič se ne bi zgodilo, če bi izumrli vsi klopi.  155 2,91 1,07 3 

Samo mrtev klop je dober klop.  153 3,39 1,13 3 

Ne bi me motilo, če bi držal/-a klopa v roki.  158 3,29 1,4 4 

A
fe

kt
iv

n

e 
tr

d
it

ve
 Sovražim klope. 154 3,33 1,09 3 

Kar zmrazi me, če pomislim na klope. 155 2,93 1,02 3 

Bojim se bolezni, ki jih prenaša klop. 156 4,21 0,83 4 



31 
 

Ne bi rad kampiral nekje, kjer je veliko klopov. 154 3,83 1,11 4 

Klopov se bojim. 154 3,45 1,0 3 

Tr
d

it
ve

 o
 

in
fo

rm
ir

an
o

st
i 

Rad/-a bi si podrobneje ogledal/-a klope. 154 3,36 1,13 4 

Klopi so zanimivi organizmi. 155 3,12 1,13 3 

Želel/-a bi izvedeti več o klopih. 153 3,89 0,8 4 

Rad/-a bi prebrala več o klopih. 155 4,10 0,72 4 

Legenda:  N – velikost vzorca; M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; Me – mediana 

 

RV9: Ali so opazne razlike v odnosu do omenjene tematike glede na iskane demografske 

dejavnike (spol, starost, regija)?  

Spol 

Primerjava ni bila opravljena zaradi zanemarljivo majhnega števila vzgojiteljev v vzorcu. 

Delovna doba oziroma izkušenost vzgojitelja 

Tabela 22 prikazuje povezanost med vrednostmi stališč in delovno dobo vzgojiteljev v vrtcu. 

Iz tabele lahko razberemo, da so skoraj vse p-vrednosti večje od 0,05, kar pomeni, da med 

spremenljivkami ni povezanosti. Le pri trditvi »Ne bi rad kampiral nekje, kjer je veliko 

klopov« je p-vrednost 0,024, vendar pa koeficient korelacij ne presega vrednosti 0,2, kar 

pomeni, da je moč korelacije zanemarljiva (šibka) ali naključna. 

Tabela 22. Spearmanove korelacije za izračun vrednosti stališč glede na delovno dobo vzgojitelja 

Trditve  Koliko let že delate v 

vrtcu? 

Ne bi me motilo, če bi držal/-a 

klopa v roki.  

Koeficient korelacije 0,028 

p-vrednost 0,730 

N 157 

Samo mrtev klop je dober klop.  Koeficient korelacije 0,096 

p-vrednost 0,238 

N 152 

Nič se ne bi zgodilo, če bi izumrli 

vsi klopi.  

Koeficient korelacije 0,135 

p-vrednost 0,095 

N 154 

Sovražim klope. Koeficient korelacije -0,063 
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p-vrednost 0,440 

N 153 

Klopi so pomembni pri 

vzdrževanju naravnega 

ravnovesja.  

Koeficient korelacije -0,063 

p-vrednost 0,444 

N 150 

Bojim se bolezni, ki jih prenašajo 

klopi. 

Koeficient korelacije 0,132 

p-vrednost 0,101 

N 155 

Ne bi rad kampiral nekje, kjer je 

veliko klopov.  

Koeficient korelacije 0,182 

p-vrednost 0,024 

N 153 

Rad bi prebral/a kaj več o klopih.  Koeficient korelacije 0,020 

p-vrednost 0,805 

N 154 

Klopov se bojim.  Koeficient korelacije 0,096 

p-vrednost 0,240 

N 153 

Klopi niso v naravi prav nič 

koristni.  

Koeficient korelacije 0,148 

p-vrednost 0,069 

N 153 

Rad/-a bi si podrobneje ogledal/-a 

klope. 

Koeficient korelacije -0,028 

p-vrednost 0,728 

N 153 

Klopi so zanimivi organizmi. Koeficient korelacije 0,035 

p-vrednost 0,664 

N 154 

Kar zmrazi me, če pomislim na 

klope.  

Koeficient korelacije 0,022 

p-vrednost 0,782 

N 154 

Želel/-a bi izvedeti več o klopih.  Koeficient korelacije -0,012 

p-vrednost 0,882 
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N 152 

Klopi živijo samo v gozdu. Koeficient korelacije -0,112 

p-vrednost 0,170 

N 153 

Klopi živijo na drevesih in prežijo 

na divjad, na katero se prisesajo.  

Koeficient korelacije -0,028 

p-vrednost 0,734 

N 152 
 

Regija vrtca  

Tabela 23 prikazuje primerjavo posameznih odgovorov  glede na regije vrtcev. Regije so bile 

razdeljene v dva razreda, in sicer na tiste, v katerih je bilo prijavljeno večje število obolelih za 

KME, in na tiste, kjer je bilo to število manjše. Podatke smo pridobili na spletni strani 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Lymska borelioza — razširjenost in zaščita, 2016). 

Regije, kjer je prijavljeno večje število obolelih za KME, so: Gorenjska, Osrednjeslovenska, 

Savinjska in Koroška. Preostale slovenske regije smo uvrstili v regije z manjšo koncentracijo 

okuženih z virusom KME. Iz tabele lahko razberemo, da so rezultati na meji statistične 

pomembnosti le pri trditvah »Ne bi me motilo, če bi držal/a klopa v roki« in »Rad/-a bi si  

podrobneje ogledal/-a klope«.  Pri prvi trditvi vidimo, da bi klope v rokah držalo več 

vzgojiteljev iz regij, kjer je koncentracija okužb z virusom KME večja, prav tako pa lahko pri 

drugi trditvi opazimo, da bi si klope želelo ogledati več vzgojiteljev iz istih regij.  

Tabela 23. Mann Whitneyev test za izračun vrednosti trditev glede na regijo vrtca 

Trditve Regija vrtca Rang p-
vrednost 

Ne bi me motilo, če bi 
držal/-a klopa v roki.  

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME  84,72  

0,044 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
69,73 

Samo mrtev klop je dober 
klop.  

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME 76,49  

0,84 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
77,94 

 

Nič se ne bi zgodilo, če bi 
izumrli vsi klopi.  

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME  76,06  

0,445 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
81,62 

Sovražim klope. Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME 74,10  

0,182 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
83,81 

 Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME  75,78 0,929 
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Klopi so pomembni pri 
vzdrževanju naravnega 
ravnovesja.  

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
76,41 

Bojim se bolezni, ki jih 
prenašajo klopi. 

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME 81,95  

0,156 

 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 

71,99 

Ne bi rad/-a kampiral/-a 
nekje, kjer je veliko 
klopov.  

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME  76,20  

0,602 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
79,97 

 

Rad bi prebral/-a kaj več 
o klopih.  

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME 78,32  

0,893 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
77,41 

Klopov se bojim.  Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME  76,58  

0,714 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
79,21 

Klopi niso v naravi prav 
nič koristni.  

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME 76,55  

0,704 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
79,26 

Rad/-a bi si podrobneje 
ogledal/-a klope. 

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME  82,32  

0,057 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
68,57 

 

Klopi so zanimivi 
organizmi. 

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME 80,57  

0,306 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
73,19 

Kar zmrazi me, če 
pomislim na klope.  

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME  74,33  

0,148 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
84,86 

Želel/-a bi izvedeti več o 
klopih.  

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME 78,02 
0,655 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 75,08 

 

Klopi živijo samo v gozdu. 

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME  76,37  

0,611 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
79,65 

Klopi živijo na drevesih in 
prežijo na divjad, na 
katero se prisesajo.  

Regije z večjo koncentracijo okužb z virusom KME 77,38  

0,881 

 

Regije z manjšo koncentracijo okužb z virusom KME 
76,28 
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10 DISKUSIJA  

RV1: Kako pogosto in katere zaščitne ukrepe proti klopom uporabljajo? 

Iz poglavja Rezultati z interpretacijo je razvidno, da se vzgojitelji pri zaščiti pred klopi  najbolj 

poslužujejo uporabe repelentov. Temu sledi izbira primernih oblačil in obvestila staršem, naj 

poskrbijo za primerno zaščito otrok pred klopi. Zelo velik je tudi delež tistih, ki ne uporablja 

nobenih zaščitnih ukrepov pred klopi, ti namreč predstavljajo kar petino vprašanih.  

Nenavaden je odstotek tistih, ki pregledajo otroka po sprehodu, saj je takih vzgojiteljev v le 

6,8 %, medtem ko je odstotek tistih, ki občasno ali vedno pregledajo otroka po sprehodu, 

skoraj 10-krat večji. Tako veliko odstopanje bi lahko bilo posledica tega, da vzgojitelji pod 

zaščitne ukrepe pred klopi ne uvrščajo pregleda, vendar le tiste preventivne ukrepe, ki jih 

izvajajo preden klop pride v stik s telesom. Druga razlaga bi lahko bila, da so na pregled 

enostavno pozabili, tretjo razlago za odstopanje pa lahko iščemo v tem, da so tisti vzgojitelji, 

ki ne pregledujejo otrok, pri vprašanju, ki ga prikazuje tabela 6, kljub temu odgovorili bodisi z 

odgovorom »vedno« bodisi z odgovorom »občasno«. Zelo majhen delež vzgojiteljev se 

poslužuje zaščitnih ukrepov pred klopi, kot so: izogibanje visoke trave, uporaba nogavic in 

zaprtih čevljev ter uporaba pokrival.  

Poleg zaščitnih ukrepov, ki jih sami uporabljajo pri delu z otroki, pa vzgojitelji najpogosteje 

svetujejo staršem glede zaščite pred klopi, tj. naj otroke primerno oblečejo in obujejo. Na teh 

mestih so vzgojitelji pisali predvsem o dolgih, svetlih oblačilih, o zaprtih čevljih, nekateri celo 

o pokrivalih. Predlogi v zvezi z oblačili, ki jih dajejo vzgojitelji staršem, se skladajo s 

smernicami, ki jih priporoča stroka o zaščiti pred klopi (Lesničar in Strle, 1992; Kristan, 2001). 

Polovica vzgojiteljev jim namreč naroči, naj otroke že doma popršijo z repelenti ali pa naj jih 

otroci vzamejo s seboj v vrtec. Glede na to, da repelenti v povprečju držijo le nekaj ur, je tako 

bolj smiselno, da vzgojitelji naročijo staršem, naj otrokom repelente dajo kar v vrtec, saj 

lahko na ta način otroka zopet popršijo. Staršem se poleg tega lahko predlaga, da kupijo 

skupni vrtčevski repelent proti klopom, tako pa lahko vzgojitelj poprši vse otroke istočasno. 

Petina vzgojiteljev, ki je odgovarjalo na vprašanje, katerega odgovore prikazuje tabela 5, 

staršem priporoča tudi pregled doma, kar se zopet sklada s priporočili stroke. Vzgojitelji bi 

lahko staršem poleg tega svetovali, naj bodo otroci pred pregledom deležni še tople kopeli 

(Lončar idr., 2013). 

Glede na zgornje rezultate lahko vidimo, da so vzgojitelji večinoma kar dobro poučeni o 

nekaterih zaščitnih ukrepih, kot so uporaba dolgih, svetlih in gladkih oblačil, zaprta obutve in 

uporaba repelentov. Zanemarjajo pa pomen pregledovanja otrok, uporabe pokrival in 

izogibanja predelom, kjer so klopi bolj pogosti, kot na primer območja  visoke trave in 

podrasti (Lesničar in Strle, 1992; Tomažič in  Strle, 2014). Ob upoštevanju zgoraj naštetih 

priporočil bi se tveganje za pridobitev klopa le še zmanjšalo.   
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RV2: Na kakšen način in kako pogosto vzgojitelji pregledujejo otroke po obisku naravnega 

okolja? 

Redno in pravilno pregledovanje otrok ima zelo veliko vlogo pri odkrivanju klopov in 

izogibanju boleznim, ki jih le-ti prenašajo. Kot je bilo že zgoraj omenjeno, se odgovori, ki smo 

jih dobili iz dveh vprašanj, nanašajočih se na pregledovanje otrok, močno razlikujejo. Ne 

glede na to pa, če upoštevamo možnost, da so vzgojitelji pri odprtem vprašanju iz tabele 3 

pozabili na to možnost zaščitnega ukrepa in hkrati upoštevamo tudi odgovore iz tabele 6,  

opazimo, da kar 62,1 % vzgojiteljev otroke po sprehodu pregleda. Od tega 17,9 % vedno, 

44,2 % vzgojiteljev pa otroke pregleda občasno. Preostali vzgojitelji otrok ne pregledajo 

nikoli. Glede na dobljene rezultate opažam, da vzgojitelji kar pogosto pregledujejo otroke, 

vseeno pa bi bil lahko ta delež višji. Iz tabele 7 je razvidno, na kakšen način vzgojitelji 

pregledajo otroke. Opazimo lahko, da jih največ opravi hiter pregled otroka, kar se nanaša na 

pregled predelov, ki jih ne pokriva obleka. Le šestina vzgojiteljev otroke temeljito pregleda; 

sem sodi  tudi pregled pod majico ter hlačami. Takšen pregled je zelo pomemben, saj klopi 

najraje zlezejo pod oblačila in se prisesajo na najmehkejše predele našega telesa, ki jih po 

večini pokrivajo oblačila. Ravno zato je tako zelo pomembno, da vzgojitelj pregleda otroke 

tudi pod oblačili (Lesničar in Strle, 1992).  Manj kot desetina vzgojiteljev je odgovorila, da 

spodbuja otroke k samopregledovanju, nato pa otroke še sama pregleda. Glede na to, da je 

vrtec vzgojno-izobraževalna ustanova in da Kurikulum za vrtce (1999) vzgojiteljem nalaga, da 

otroke podučijo o zdravem in varnem načinu življenja, bi bilo smiselno, da se otroke bolj 

spodbuja k rednemu samopregledovanju. Ti bi posledično lahko oblikovali navado, ki bi jim 

zelo pomagala v nadaljnjem življenju, hkrati pa vzgojitelja delno razbremenila (Kristan, 2001).  

Vsekakor bi moral vzgojitelj otroke tudi sam na koncu vsaj na hitro pregledati.  

Ne smemo pozabiti, da ima redno in temeljito pregledovanje otrok izreden pomen pri 

odkrivanju klopov in s tem pri preprečevanju bolezni, ki jih klopi prenašajo, še zlasti pri 

preprečevanju lymske borelioze. Bakterija namreč vstopa v naše telo šele 24 ur po tem, ko je 

klop prisesan na naše telo. Virus KME pa, v nasprotju z njo, na žalost bistveno hitreje, in sicer 

lahko že prej kot v eni uri, zato klopa, ki prenaša virus KME, s pregledovanjem po navadi 

prepozno odkrijemo (Lesničar in Strle, 1992).  

RV3: Ali so vzgojitelji na otroku že našli klopa? Kolikokrat in na katerem predelu telesa 

najpogosteje najdejo klope? 

Z anketnim vprašalnikom sem ugotovila, da je klopa na otrocih našla že polovica vzgojiteljev. 

Iz tabel 9 in 10 je razvidno, da vzgojitelji pogosteje odkrijejo klopa, ki je že prisesan, kot pa 

klopa, ki še leze po telesu. Sklepamo lahko, da otroka prepozno pregledajo, kar je povsem 

razumljivo, saj se klop lahko zelo hitro prisesa na otroka, otrok pa seveda ni moč neprestano 

pregledovati. Da bi se izognili temu in odkrili čim več še »neprisesanih« klopov, moramo 

otroke obleči v dolga in svetla oblačila, saj s tem klopu podaljšamo pot do kože, zaradi 
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kontrasta na oblačilu pa ga tudi hitreje opazimo (Lesničar in Strle, 1992; Kristan, 2001). Iz 

tabele 11 lahko razberemo, da kar 81,9 % vzgojiteljev v povprečju najde od 1—3 prisesane 

klope letno v svoji vrtčevski skupini, nekateri pa jih najdejo veliko več, in sicer tudi do 16 

prisesanih klopov. Najpogosteje vzgojitelji najdejo klopa na glavi, vratu in na predelu rok, 

veliko pa jih odkrijejo tudi na ramenih, prsih in nogah. Najmanjkrat jih najdejo na predelu 

trebuha in genitalij. Dobljeni podatki nekoliko odstopajo od pričakovanih, saj v literaturi 

zasledimo, da se klopi zadržujejo predvsem na mehkih predelih, tj. na območju trebuha, 

genitalij, komolčnih in kolenčnih pregibov, pod pazduhami ter na vratu (Kristan, 2001). Nizek 

odstotek klopov, najdenih predvsem na predelu genitalij, bi lahko bil posledica tega, da so se 

klopi prisesali predvsem na bolj izpostavljene predele telesa, lahko pa je posledica tega, da le 

majhen delež vseh vzgojiteljev (17,8 %) pregleda otroke tudi pod spodnjim perilom. Kar 82,2 

% vzgojiteljev otrok torej ne pregleda pod spodnjim perilom, posledično pa klopov, ki so se 

prisesali na ta predel, ne odkrijejo.   

RV4: Kako vzgojitelji in pomočniki ukrepajo, ko najdejo prisesanega klopa na otroku? 

Iz odgovorov, dobljenih z anketnim vprašalnikom je razvidno, da malo več kot desetina 

vzgojiteljev vedno odstrani klopa, več kot polovica med njimi klopa odstrani, če lahko,  

tretjina pa ga nikoli ne odstrani. Dobljene ugotovitve se ne skladajo s smernicami in 

priporočili, saj le-ta priporočajo takojšnjo odstranitev klopa (Lesničar in Strle, 1992; Kristan, 

2001). Tisti vzgojitelji, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da klopa vedno odstranijo ali da 

ga odstranijo, če lahko, so nato odgovarjali še na naslednje vprašaje, tj. s čim klopa 

odstranijo. Največ vzgojiteljev, in sicer kar tri četrtine, je odgovorilo, da za odstranitev klopa 

uporabi pinceto, petina vzgojiteljev klopa odstrani z roko, le nekaj med njimi pa klopa 

odstrani tudi s pomočjo olja. Glede na neusklajena priporočila o pravilni odstranitvi klopa s 

strani medicinske stroke so takšne razlike seveda razumljive. Predvsem pri tej problematiki, 

tj. pri načinu pravilnega odstranjevanja klopov, se pojavi resna težava, s katero se soočajo 

vzgojitelji, in sicer ta, da nimajo jasnih, poenotenih smernic, kako ukrepati pri takšnih in 

podobnih situacijah. Če upoštevamo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki 

naj bi nas o tovrstnih zadevah ozaveščal, naj bi klopa odstranili z enakomernim potegom s 

pinceto, slednje pa brez kakršnih koli mazil in olj (Pravočasno se zaščitimo pred klopi, saj 

lahko prenašajo bolezni, 2016).  

Tisti vzgojitelji, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da nikoli ne odstranijo klopa, so nato 

odgovarjali še na naslednje vprašanje: »Zakaj ne?«  Dobili smo dva odgovora. Prvi se je glasil 

»Ker ne smem,« drugi pa »Ker ne sprejemam odgovornosti za napačno odstranitev.« Po tem, 

ko smo pregledali večino smernic v zvezi z odstranjevanjem klopov, lahko trdimo, da niti v 

enem gradivu ni bilo moč opaziti, da vzgojitelj ne sme odstraniti klopa. Ravno nasprotno — 

svetuje se takojšnja odstranitev klopa (Pravočasno se zaščitimo pred klopi, saj lahko 

prenašajo bolezni, 2016). Prav tako je tudi drugi odgovor, »Ker ne sprejemam odgovornosti 

za napačno odstranitev,« popolnoma neprimeren, saj tudi v primeru, da rilček klopa ostane v 

otroku, onemogočimo nadaljnji prenos virusov in bakterij vanj, v najhujšem primeru pa se 
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mesto s tujkom le malo zagnoji, saj ga na ta način naše telo poskuša samo odstraniti (Kristan, 

2001).  Vsekakor je torej bolje, da otroku v vsakem primeru odstranimo klopa, četudi rilček 

ostane v telesu. Isti vzgojitelji so nato odgovarjali na vprašanje »Kaj storite v primeru, če 

klopa ne odstranite?« Največ jih je napisalo, da pokliče in obvesti starše, šestina vzgojiteljev 

pa je napisala, da nato starši pridejo po otroka in sami odstranijo klopa. Takšna ravnanja so 

glede na priporočila popolnoma nesmiselna, saj se med čakanjem na starša otrok lahko okuži 

z boleznimi, ki jih klopi prenašajo. Kljub temu da je delež, ki odstranijo klopa, visok, pa bi 

zagotovo moral biti še višji, saj se z vsako minuto, ko je klop prisesan na človeka, poveča 

možnost okužbe z boleznimi, ki jih prenaša.  Ključnega pomena je hitro odstranjevanje klopa 

pri preprečevanju okužbe z KME, saj se virus KME v človeško telo lahko prenese že v prvi uri 

po vbodu (Tomažič in Strle, 2014). Če torej klopa ne odstranimo hitro in s tem odlašamo do 

prihoda staršev, obstaja zelo velika možnost, da bo otrok, če ni cepljen proti KME, z virusom 

že okužen. Ker pa zdravilo za KME ne obstaja, so lahko posledice tega dejanja zelo hude. 

RV5: Ali otroci sodelujejo pri preventivnih ukrepih za zaščito pred klopi in na kakšen način? 

Tretjina vzgojiteljev je napisala, da otroci sodelujejo pri preventivnih ukrepih, dve tretjini 

med njimi pa sta napisali, da otroci ne sodelujejo. Ker je vrtec vzgojno-izobraževalna 

ustanova in ker je eden izmed globalnih ciljev v Kurikulumu za vrtce (1999) ta, da se otrok 

nauči  zdravega in varnega načina življenja (v kar spada tudi zaščita pred klopi), smo 

pričakovali, da bo odstotek samozaščitnih ukrepov med otroki višji. Tiste, ki so pritrdili na 

zgornje vprašanje, smo nato vprašali naslednje: »Kako otroci sodelujejo pri preventivni 

zaščiti pred klopi?« Vzgojitelji so najpogosteje odgovorili, da se otroci sami pregledajo (37,5 

%), da se popršijo (25 %), se primerno oblečejo (20,8 %), hkrati pa sodelujejo tudi pri 

pogovorih o ozaveščanju o klopih, cepljenju in boleznih, ki jih klopi prenašajo (22,9 %). 

Dobljeni podatki o samopregledovanju otrok pa se zopet ne ujemajo z enakimi podatki iz 

tabele 7, kjer je odstotek tistih vzgojiteljev, ki so napisali, da se otroci sami pregledajo, kar 

štirikrat nižji kot v obravnavanem vprašanju. Možno je, da so na samopregledovanje pri 

vprašanju iz tabele 7 pozabili, ali pa to, da so pri vprašanju »Kako otroci sodelujejo pri 

preventivni zaščiti pred klopi« napisali, da se otroci sami pregledujejo, kljub temu da se ne. 

Tudi Kristan (2001) piše o tem, kako pomembno je samopregledovanje otrok. Na podlagi 

večletnih izkušenj je ugotovil, da je zelo smiselno pregledovanje otrok po parih, saj se na ta 

način otroci naučijo podrobnega pregledovanja.  

Praksa vzgojiteljev, ki spodbuja otroke k samozaščitnemu ravnanju, je zelo navdihujoča. Ne 

samo dejstvo, da se otrok nauči veščine, ki mu bo skozi celo življenje prišla še kako prav, 

temveč tudi to, da vzgojitelja novo naučeno znanje otrok močno razbremeni. Velik del, ki bi 

ga drugače v celoti opravil vzgojitelj, sedaj naredijo otroci sami.   
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RV6: Kakšni so pogledi staršev v odnosu do klopov? 

Odziv staršev za tem, ko na otroku najdejo klopa, je najpogosteje nevtralen ali pa celo 

pozitiven, saj se zavedajo,  da je klopa moč dobiti skoraj povsod. Kljub temu  spodbujajo 

otroka k obiskovanju naravnega okolja. Šestina vzgojiteljev je ne glede na to odgovorila, da je 

reakcija staršev zelo negativna. To se kaže tako, da so le-ti pretirano zaskrbljeni glede 

odhodov v naravo ali pa vzgojiteljem celo prepovedujejo odhod njihovega otroka v gozd. 

Primerov, ko starši omejujejo ali prepovedujejo odhod v naravno okolje, je na srečo zelo 

malo, in sicer le 3,8 %. Vzgojitelji so v tem primeru bodisi staršem natančno razložili, na 

kakšen način bodo preventivno zaščitili otroke, bodisi so jih predhodno obvestili, kdaj morajo 

doma pregledati otroka. Staršem so med drugim predlagali tudi to, da otrok v tem času 

ostane v vrtcu z drugo skupino ali pa naj ga tisti dan obdržijo doma. 

V primeru, ko starša prepovedujeta/omejujeta zahajanje otrok v naravno okolje, se lahko 

nastali konflikt rešuje v štirih fazah (prirejeno po Gordon, 1991): 

1. Vzgojitelj staršem pojasni, zakaj je zahajanje v naravno okolje pomembno za razvoj 

otroka.  

2. S starši poiščejo več možnih rešitev, na primer: vzgojitelj starše pravočasno obvesti o 

odhodu v naravno okolje, s tem pa lahko ti primerno zaščitijo otroka in ga doma 

temeljito pregledajo; starši priskrbijo otroku repelent, ki ga nato vzgojitelj v vrtcu 

nanese na otroka; otrok ostane v času obiska narave v drugi skupini;  otrok ostane v 

času obiska narave doma. 

3. Starši skupaj z vzgojiteljem vrednotijo možne rešitve. 

4. Starši se odločijo, katera rešitev je najboljša za njegovega otroka. 

RV7: V kolikšni meri bojazen pred klopi vpliva na rabo naravnih okolij v vrtcu?  

Vzgojitelji so na vprašanje »V kolikšni meri bojazen pred klopi vpliva na rabo naravnih okolij v 

vrtcu,« v kar 96,2 % odgovorili nikalno, kar je zelo obetaven podatek, saj tako le 3,8 % vseh 

vzgojiteljev zaradi klopov ne obiskuje naravnega okolja tako pogosto. Dobljen podatek se 

ujema tudi z raziskavo, ki sta jo opravila Kos in Jerman (2013), ki sta ugotovila, da zaradi 

klopov 2,6 % anketiranih vzgojiteljev ne obiskuje tako pogosto gozda. Zanimiv je tudi 

podatek, da je od vseh šestih vzgojiteljev, ki so pri vprašanju »Ali vam je kateri starš 

omejeval/prepovedoval odhod v naravno okolje z otrokom« odgovorili pritrdilno, kar 

polovica odgovorila pritrdilno tudi na vprašanje »Ali zaradi klopov redkeje vodite otroke v 

naravo?« To bi lahko pomenilo, da zaradi strahu pred starši tudi ostalih otrok niso peljali 

tako pogosto v naravno okolje, kot bi jih drugače.  

 

RV8: Kakšne predstave imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev o klopih? 
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Iz trditev, ki se vežejo predvsem na afektivni spekter, lahko razberemo, da vzgojitelji v 

povprečju niso naklonjeni klopom, temveč do njih in do bolezni, ki jih ti prenašajo, gojijo 

strah. Naše ugotovitve se skladajo z ugotovitvami drugih avtorjev, ki so preučevali 

naklonjenost in nenaklonjenost posameznim živalskim vrstam.  Plous (1993) domneva, da so 

ljudem bolj všeč živali, ki so nam podobne, kar se sklada tudi z ugotovitvami Czecha (1998), 

ki ugotavlja, da so ljudem bližje sesalci in ptice kot pa plazilci in nevretenčarji. V Sloveniji se 

je s podobnimi raziskavami ukvarjal tudi Torkar (2012), ki je ugotavljal naklonjenost in 

nenaklonjenost  vzgojiteljev in učiteljev biologije do posameznih živalskih vrst. Ugotovil je, da 

sta obe skupini bolj naklonjeni vrstam živali, ki so »prijetne« (konji, psi, mačke, ptiči, zajci 

idr.), manj pa so naklonjeni »neprijetnim« vrstam (ščurki, škorpijoni, pajki, podganam, 

čebelam, morskim psom idr.).  Pomembna ugotovitev je bila tudi ta, da so učitelji biologije 

bolj naklonjeni »neprijetnim vrstam« kot pa vzgojitelji, kar lahko povežemo s tem, da lahko 

boljše poznavanje živalskih vrst vpliva na manjši strah pred njimi (Torkar, 2012). Če te 

ugotovitve povežemo z našimi, opazimo, da trditve, ki so vezane na poznavanje klopov, ne 

prikazujejo precejšnjega nepoznavanja, vendar pa tudi ne poznavanja problematike. To 

pomeni, da bi morda z boljšim razumevanjem le-te in z ozaveščenostjo o klopih znižali 

pretiran strah nekaterih vzgojiteljev pred klopi. Vseeno pa trditve, kjer vzgojitelje sprašujemo 

po interesu za razna izobraževanja in literaturo o problematiki klopov, prikazujejo njihov 

visok interes za tovrstne oblike pridobivanja novih informacij, kar je spodbudno, saj se torej 

zavedajo pomembnosti poznavanja problematike in želijo izvedeti več o njej. 

RV9: Ali so opazne razlike v odnosu do omenjene tematike glede na iskane demografske 

dejavnike (spol, starost, regija)?  

V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali demografski dejavniki, kot so spol, regija vrtca in delovna 

doba, vplivajo na odnos vzgojiteljev do klopov. Primerjav, vezanih na spol, nismo opravili, saj 

je bilo v  vzorcu zanemarljivo majhno število vzgojiteljev. Izračunane so bile korelacije, 

vezane na delovno dobo vzgojitelja, vendar te niso pokazale statistično pomembnih razlik. To 

pomeni, da delovna doba oziroma delovne izkušnje ne vplivajo pomembno na odnos 

vzgojiteljev do klopov. Pridobljeni so bili tudi rezultati primerjave posameznih odgovorov 

glede na regije vrtcev. Te smo klasificirali v dva razreda; na tiste z večjo koncentracijo okužb z 

virusom KME  in na tiste z manjšo. Večjih statistično pomembnih razlik v odnosu vzgojiteljev 

iz regij z manjšo in večjo koncentracijo okuženih s KME ni bilo. Pri trditvah »Ne bi me motilo, 

če bi držal/-a klopa v roki« in »Rad/-a bi si  podrobneje ogledal/-a klope« pa smo opazili 

statistično pomembne razlike. V obeh primerih se vzgojitelji iz regij s pogostejšimi okužbami 

s KME bolj strinjajo s trditvama. Do razlik med skupinama vzgojiteljev bi lahko prišlo zato, ker 

se vzgojitelji iz regij, kjer je okužb s KME več, bolj zavedajo pomembnosti poznavanja klopov, 

saj so klopnemu meningoencefalitisu bolj izpostavljeni.  
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IV SKLEP  

Glavni cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšne so izkušnje in mnenja vzgojiteljev glede 

preventive pred klopi in kako to vpliva na izvedbeni kurikulum v vrtcu. Cilj diplomske naloge 

je bil prav tako priti do vpogleda v to, kakšnih preventivnih praks pred klopi se vzgojitelji iz 

celotne Slovenije poslužujejo pri svojem delu z otroki.  

Raziskava je pokazala, da so najpogostejši zaščitni ukrepi proti klopom, ki jih uporabljajo 

vzgojitelji, uporaba repelentov, primernih oblačil in obvestila staršem o primerni zaščiti 

otrok. Petina vprašanih ne uporablja nobenih ukrepov za zaščito otrok pred klopi. Raziskava 

je razkrila, da šestina vzgojiteljev po obisku naravnega okolja vedno pregleda, ali imajo otroci 

na sebi morebiti kakšnega klopa, skoraj polovica vzgojiteljev pa otroke pregleda le občasno. 

Tretjina vzgojiteljev otrok nikoli ne pregleduje. Nekateri vzgojitelji sami pregledajo, ali imajo 

otroci morda klope, manj kot desetina vzgojiteljev pa otroke spodbuja k samopregledovanju. 

Najpogosteje vzgojitelji otroke pregledajo le na hitro, in sicer po izpostavljenih predelih 

telesa (rokah in nogah), šestina vzgojiteljev pa otroke pregleda temeljito (tudi pod spodnjim 

perilom). Rezultati raziskave so pokazali, da je polovica vzgojiteljev pri otrocih že našla klopa. 

Ti na otrocih pogosteje odkrijejo prisesane kot neprisesane klope. V povprečju najde 

vzgojitelj v vrtčevski skupini od enega do tri prisesane klope na leto, nekateri pa več, in sicer 

tudi do 16 klopov letno. Deli telesa, kjer klope največkrat opazijo, so roke, glava in vrat. Iz 

raziskave je razvidno, da malo več kot desetina vzgojiteljev vedno odstrani opaženega klopa, 

več kot polovica vzgojiteljev odstrani klopa, če le lahko, tretjina med njimi pa nikoli ne 

odstrani klopa. Večina vzgojiteljev klopa odstrani s pinceto, nekateri z roko, nekaj pa jih 

odstrani klopa s pomočjo olja. Tisti, ki klopov ne odstranijo, tega ne storijo bodisi zato, ker 

trdijo, da to ni v njihovi pristojnosti, bodisi zato, ker se bojijo, da bi napačno odstranili klopa. 

Raziskava je prav tako pokazala, da samo tretjina vzgojiteljev spodbuja otroke k sodelovanju 

pri preventivnih ukrepih za zaščito pred klopi. Najpogosteje otroci sodelujejo tako, da se 

sami pregledajo, popršijo z repelenti in primerno oblečejo. Ugotovili smo, da velik del 

vzgojiteljev klopom ni naklonjen ali pa do njih goji strah. Kljub temu pa so anketirani 

vzgojitelji zelo zainteresirani za razna dodatna usposabljanja in predavanja o klopih in 

boleznih, ki jih ti prenašajo. Pomembna ugotovitev, ki smo jo dobili z našo raziskavo, je tudi 

ta, da v veliki večini klopi ne vplivajo na pogostost zahajanja vrtčevske skupine v  naravo. 

Pomembnejših razlik glede na demografske dejavnike nismo opazili.  

Za bolj nazorno beleženje vbodnih mest klopa smo izdelali tudi slikovni pripomoček, ki ga 

najdete v Prilogi 2. Ta naj bi služil vzgojitelju, in sicer tako, da natisne en slikovni pripomoček 

na vsakega otroka, ki ga ima v skupini. Pripomoček nato izpopolni z imenom otroka in ga 

obesi v garderobne omarice. Če med letom vzgojitelj odkrije na otroku klopa, mesto vboda 

označi na slikovni pripomoček in si zraven zabeleži tudi datum. Tako bodo starši natančno 

seznanjeni z mestom vboda.  



42 
 

Poleg slikovnega pripomočka smo izdelali tudi nabor dejavnosti za samopregledovanje in 

boljše osveščanje o klopih, ki jih najdete v Prilogi 3. Aktivnosti so primerne za otroke, ki so 

starejši od treh let, primerne pa so tudi za šolske otroke. Namen dejavnosti je, da se otroci 

na zabaven način naučijo samopregledovanja, ugotovijo, kje je največja koncentracija klopov, 

in spoznajo nekaj zanimivih podatkov o klopih.  

Pri raziskavi je bilo kar nekaj omejitev, največ se jih je nanašalo na literaturo. Raziskav in 

virov o klopih je zelo malo, zato smo bili vezani le na omejeno količino literature. Drugi 

problem, vezan na literaturo, je bil ta, da ni bilo enotnih smernic, ki bi vsem vzgojiteljem 

zapovedovale, kako se zaščititi pred klopi in kako ukrepati v primeru, če otrok v njihovi 

skupini dobi klopa. Ravno takšne smernice pa so nujno potrebne za jasnejše in bolj suvereno 

delo vzgojitelja, saj bi se vzgojitelj lahko nanje skliceval v primeru morebitnih zapletov. Tretji 

problem pri pisanju diplomske naloge je bil ta, da so bila strokovna priporočila, vezana na 

odstranjevanje klopov, neskladna. Na primer Logar v svoji knjigi (2010) v odstavku, ki govori 

o pravilni odstranitvi klopa, priporoča uporabo olj in mazil, v priporočilih, ki jih nalaga 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, pa je uporaba olj in mazil odsvetovana. Na tem mestu 

lahko nastane velika dilema — če niti medicinska stroka med sabo ni poenotena glede 

obravnavane problematike, kako naj torej vzgojitelj ve, kateri pristop ubrati. Med raziskavo 

smo ugotovili, da v vzgojno-izobraževalnih ustanovah močno primanjkuje nabora literature, 

ki bi vzgojiteljem, učiteljem in drugim delavcem narekovala, kako ukrepati ob določenih 

nezgodah, okužbah in bolezenskih stanjih. Takšna enotna priporočila bi morala biti nujno 

potrebna, presenetljivo pa je, da kaj takega še ne obstaja. Prav tako smo med raziskovanjem 

ugotovili, da je kar 80 % vzgojiteljev zainteresiranih za predavanje o klopih, ki smo jim ga 

predstavili ob koncu anketnega vprašalnika.  

Opravljena raziskava je zelo pomembna, saj tovrstnih raziskav o izvajanju zaščitnih ukrepov  

pred klopi v slovenskih vrtcih še ni. Dobljeni rezultati raziskave bodo pripomogli k 

oblikovanju novih smernic za učinkovito preventivno delovanje v vrtcu in za boljšo zaščito 

pred okužbami. V prihodnosti želimo izvesti nekaj izobraževanj, vezanih na preventivo pred 

klopi, prav tako pa bomo napisali tudi članek o problematiki klopov v vrtcu. 
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VI PRILOGE 

Priloga 1  

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS (KME) IN BORELIJOZA: IZKUŠNJE IN MNENJA VZGOJITELJEV O 
PREVENTIVI 

 

Stik z naravo je pomemben v razvoju predšolskega otroka. Če smo z otroki pogosto in dalj 
časa v naravi, moramo biti še posebej pozorni na klope, ki lahko otrokom povzročijo 
veliko nevšečnosti in težav. Z vsakim sprehodom po gozdovih smo izpostavljeni tveganju, 
da se okužimo, zato je posebej pomembna preventiva. Z Vašimi odgovori na anketna 
vprašanja nam boste pomagali pri oblikovanju smernic za učinkovito preventivno 
delovanje v vrtcu in boljšo zaščito pred okužbo. Anketa je anonimna.  

              S 
spoštovanjem,  
izr. prof. dr. Gregor Torkar in 
as. dr. Marjanca Kos  

Vprašanja se nanašajo na vaše delo v vrtcu                                                                           Pedagoška 
fakulteta Univerza v Ljubljani 
 

1. Ali ste pri otrocih v vaši skupini že kdaj našli klopa?   

a)  da       b) ne     

Če je vaš odgovor pritrdilen, odgovorite tudi na naslednja vprašanja. Drugače nadaljujte 

z odgovarjanjem na vprašanje 2. 

 

Kolikokrat letno se zgodi, da pri otrocih v skupini najdete klopa …  

… ko leze po telesu otroka? Zapišite številko __________. 

… prisesanega? Zapišite številko __________. 

Na katerem delu ali delih telesa največkrat najdete prisesanega klopa pri otroku. 

Zapišite številko mesta ali mest na SLIKI OTROKA (levo). __________. 

 

V katerih mesecih leta najpogosteje najdete klope pri otrocih (obkrožite mesece)? 

 JAN / FEB / MAR / APR / MAJ / JUN / JUL / AVG / SEP / OKT / NOV / DEC 

 

Ali otroku sami odstranite prisesanega klopa?     

a)  da, vedno      b) da, če lahko       c) nikoli 

 

Če da, ali pri tem uporabljate kakšen pripomoček? Kateri? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Če ne oziroma nikoli, zakaj klopa ne odstranite in kaj storite v tem primeru? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ali ima katera od navedenih skupin predšolskih otrok pogosteje klope (obkrožite ustrezne 

skupine, če menite, da obstajajo)? 
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a) dečki        b)  deklice       c) telesno aktivnejši       č) dolgolasi      d) kratkolasi       e) 

drugo: __________ 

 

 

2. Kakšne zaščitne ukrepe pred klopi uporabljate na sprehodu v naravi? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

3. Ali otroke pred odhodom na sprehod v naravo zaščitite z repelenti (kremami)? 

a)  da, vedno      b) da, včasih       c) nikoli 

 

Katere repelente uporabljate? _________________________________________ 

 

4. Ali po sprehodu v naravi otroke vedno pregledate, če imajo na telesu ali oblačilih klope? 

a)  da, vedno     b) da, občasno       c) nikoli 

 

Če da, opišite, kako to storite? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5. Ali so vam starši oziroma skrbniki otrok že kdaj sporočili, da so njihovi otroci imeli klope, ki 

so jih najverjetneje dobili v času oskrbe v vrtcu?  

a)  da, enkrat      b) da, večkrat       c) nikoli 

 

Kakšna je njihova reakcija, če se to zgodi? Opišite svoje izkušnje in prakse. 
 
 

 

 

 

6. Ali vam je že kdaj kateri od staršev omejeval/prepovedoval, da bi z njihovim otrokom 

zahajali v naravo zaradi klopov?          

a) da          b) ne 

Če je vaš odgovor da, kaj storite? Kako se odzovete? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

7. Ali se je v času vaše pedagoške prakse že kdaj zgodilo, da je otrok v vaši skupini zbolel za 

KME ali boreliozo, ter da je bilo to posledica igre v naravi z vrtcem? 
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a)  da      b)  ne 

 

8. Ali staršem oziroma skrbnikom sporočate kakršnakoli navodila, kako naj oblečejo otroka v 

dneh, ko nameravate z otroki obiskati gozd ali drugo mesto v naravi, kjer so lahko prisotni 

klopi?     

a)  da      b)  ne 

 

Če je vaš odgovor da, kakšna so vaša navodila staršem oziroma skrbnikom otrok? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Ali otroci sami kakorkoli sodelujejo pri preventivnih ukrepih za zaščito pred klopi?     

 a)  da        b)  ne 

 

Če je vaš odgovor da, opišite kako? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Ali zaradi nevarnosti klopov redkeje vodite otroke v naravo, kot bi jih sicer?      a)  da      b)  
ne 

11. Ali poznate primer otroka ali odraslega, ki se je okužil z virusom KME ali boreliozo?     a) da      
b)  ne 
12. Prosimo vas, če odgovorite na naslednje trditve. 

 
Trditev 

nikakor 
se 
ne 
strinjam  

se ne  
strinjam  
 

niti-niti se  
strinjam  
 

se  
popolnoma  
strinjam  

Ne bi me motilo, če bi držal/a klopa v 
roki.  

□ □ □ □ □ 

Samo mrtev klop je dober klop.  □ □ □ □ □ 

Nič se ne bi zgodilo, če bi izumrli vsi 
klopi.  

□ □ □ □ □ 

Sovražim klope. □ □ □ □ □ 

Klopi so pomembni pri vzdrževanju 
naravnega ravnovesja.  

□ □ □ □ □ 

Bojim se bolezni, ki jih prenašajo klopi. □ □ □ □ □ 

Ne bi rad kampiral nekje, kjer je veliko 
klopov.  

□ □ □ □ □ 
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Rad bi prebral/a kaj več o klopih.  □ □ □ □ □ 

Klopov se bojim.  □ □ □ □ □ 

Klopi niso v naravi prav nič koristni.  □ □ □ □ □ 

Rad/a bi si podrobneje ogledal/a klope. □ □ □ □ □ 

Klopi so zanimivi organizmi. □ □ □ □ □ 

Kar zmrazi me, če pomislim na klope.  □ □ □ □ □ 

Želel/a bi izvedeti več o klopih.  □ □ □ □ □ 

Klopi živijo samo v gozdu. □ □ □ □ □ 

Klopi živijo na drevesih in prežijo na 
divjad, na katero se prisesajo.  

□ □ □ □ □ 

 

13. Spol:     M      Ž             
 
14. Koliko let že delate v vrtcu?     a) do 5       b)  5 do 10      c) 10 do 20     č) 20 do 30     d) nad 30 
let 
 
15. Vrtec, v katerem delam, je …        a) na podeželju     b) v primestju      c) v mestu 
 
16. Kako pogosto se sprehajate (igrate) z otroki v naravi?     

a) večkrat tedensko    b) 1x tedensko  c) 1-2 x mesečno   č) redkeje   d) nikoli 
 

17. V kateri slovenski statistični regiji ste zaposleni?     

a) Goriška    b) Obalno-kraška   c) Gorenjska    č) Notranjsko-kraška   d) Zasavje       e) 

Osrednjeslovenska   f) Jugovzhodna Slovenija   g) Spodnjeposavska   h) Savinjska   i) Koroška  j) 

Podravska   k) Pomurska 

18. Ali ste cepljeni proti klopnemu meningoencefalitisu (KME)?       a) da      b)  ne 
Če da, ali vas je cepil vaš delodajalec?    a) da       b) ne 
 
19. V prihodnjem letu načrtujemo organizacijo enodnevnega izobraževanja o tej tematiki. Ali 
bi se želeli Udeležiti izobraževanja?  

a) da       b) ne 
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Priloga 2 

Ime: 

Skupina: 

Šolsko leto:  

 

 
Slika 7. Slikovni prikaz otroka — pripomoček za označevanje vbodov klopov (Dreamstime, 2017) 
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Priloga 3  

DRŽI/NE DRŽI 

Pripomočki: seznam trditev 

Potek vzgojno-izobraževalnega dela: 

Z otoki naredimo krog in izberemo nekoga, ki bo stal v sredini. Otrok v sredini kroga predstavlja 

človeka, ostali otroci pa se »igrajo« klope.  Vzgojitelj jim nato pove, da bo prebral nekaj trditev, ki so 

ali pravilne ali napačne. Če otroci presodijo, da trditev drži, naj se tudi sami pritrdijo na otroka v 

sredini, v nasprotnem primeru pa ostanejo na svojem mestu. Ob koncu vsake trditve otroke 

vprašamo, zakaj so se za trditev odločili ter pojasnimo, zakaj trditev drži oziroma ne drži.  

Trditve: 

 Klopi živijo visoko v krošnjah dreves in prežijo na nas. Ko nas zagledajo, skočijo in se 

prisesajo na telo.  

NE DRŽI — klopi se višine bojijo in jih praviloma ne najdemo višje od 1,5 metra. Klopi se raje 

skrijejo na travnate bilke, odpadlo listje ali grmovje, kjer čakajo, da kdo pride mimo. Ko nas 

zaznajo, se pripravijo na pritrditev. Povzpnejo se na zadnje noge in čakajo, da jih mi oplazimo. 

Takrat se čvrsto primejo in že so na nas. Klop torej ne skoči na nas, temveč ga mi poberemo 

med kakšnim sprehodom. 

 Klop se prisesa na človeka takoj, ko pride nanj.  

NE DRŽI — po navadi klop še nekaj ur leze po našem telesu in išče najbolj primerno mesto, 

kamor bi se lahko prisesal. Še posebej so mu všeč mehki predeli našega telesa, saj je tam 

koža tanjša in lahko lažje pride do naše krvi. Zato bodi naslednjič, ko se boš pregledoval, 

posebej  pozoren na mehke predele svojega telesa.  

 Prisesanega klopa moramo odstraniti takoj, ko ga zagledamo.  

DRŽI — klopa je potrebno odstraniti takoj, ko ga zagledamo, saj se lahko virus klopnega 

meningoencefalitisa, bolezni, ki jo klopi prenašajo, v naše telo prenese že v nekaj minutah. 

Zato moramo ukrepati hitro, saj vsaka minuta šteje.  

 Vsak klop ima 8 nog. 

NE DRŽI — ko klopi odraščajo, se tudi spreminjajo. Ko se klop izleže iz jajčeca, mu rečemo 

ličinka, ta pa ima le 6 nog. Ličinka se nato spremeni  v nimfo, ki ima že 8 nog. Nimfa se na 

koncu spremeni v odraslega klopa, ki ima prav tako 8 nog. 

 Vsak klop se lahko pritrdi na človeka. 

NE DRŽI — na človeka se praviloma pritrdijo le odrasli klopi in nimfe, ličinke pa tega ne 

zmorejo, saj so premajhne, zato ne morejo predreti naše kože.  

 Klopi pijejo kri vsek dan. 

NE DRŽI — klopi se prehranjujejo, kar pomeni, da pijejo kri le nekajkrat v življenju. Samci to 

storijo le trikrat v življenju, samice pa štirikrat, in sicer takrat, ko se spremenijo iz ličinke v 

nimfo, nadalje ko se spremenijo iz nimfe v odraslega klopa, enkrat v odrasli dobi in tik preden 

izležejo jajčeca. 

 Klope je možno najti samo v gozdu. 
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NE DRŽI — klopi se nahajajo povsod, tako v gozdu kot tudi v parkih, na jasah, igriščih, celo na 

domačem vrtu. Največ se jih zadržuje v odpadlem listju in grmovju, najmanj pa jih najdemo 

visoko v hribih in v iglastih gozdovih, saj jim vonj iglavcev in visoka nadmorska višina  nista 

všeč.  

 Pred klopi in boleznimi, ki jih prenašajo, se je nemogoče obvarovati.  

NE DRŽI — pred klopi in boleznimi  se lahko zavarujemo na številne načine. Prvi je ta, da se 

lahko cepimo proti KME. Poleg tega se lahko oblečemo v dolga, svetla oblačila, si nadenemo 

pokrivalo in si zatlačimo hlače v čevlje. S tem dosežemo, da klop ne more priti do naše kože 

in ostane le na obleki, zaradi svetlih oblačil pa ga lažje opazimo. Prav tako se lahko popršimo 

z repelenti, ki klopu niso všeč, in se zato na nas ne pritrdi. Ne smemo pa pozabiti tudi na 

pregledovanje in hitro odstranjevanje pritrjenega klopa, saj se tako lahko obvarujemo pred 

številnimi boleznimi. 

 Zaradi klopov ne smemo oditi v naravo. 

NE DRŽI — narava je izjemna in prinaša nešteto lepih doživetij in obilico zanimivih dejavnosti 

in igric, ki bi jih bilo škoda zamuditi. Pomembno pa je, da se pred odhodom v naravo ustrezno 

zaščitimo in ob vrnitvi pregledamo. Tako smo lahko v naravi cele dni.  

LOV NA KLOPE 

Materiali in pripomočki: palice, stara bela rjuha, vrvice, povečevalna stekla in posodice 

Potek vzgojno-izobraževalnega dela: 

Z otroki izdelamo lovilce klopov. To storimo tako, da odtrgamo kos stare rjuhe ali kuhinjsko krpo in jo 

navežemo na palico. Palica naj bo dolga približno 30 centimetrov. Zatem se ustrezno zaščitimo pred 

klopi in se odpravimo na »lov za klopi«. S palico in krpo prečešemo različne predele gozda (grmovje,  

podrast, jasa, debla velikih dreves itn.). Otroci naj opazujejo vaše početje. Če so primerno oblečeni, 

lahko tudi sodelujejo v aktivnosti. Aktivnost izvajajte vsaj pet minut na vsaki lokaciji. Pri tem vsakič 

uporabite novo krpo. Po končani aktivnosti naj si otroci s povečevalnim steklom in ob vaši pomoči 

ogledajo krpe, ki ste jih uporabili na različnih lokacijah. Na krpah bodo otroci našli klope, druge 

drobne živali, plodove in semena rastlin. Nato oblikujemo krog, otroci pa predstavijo svoja opažanja 

tako, da odgovarjajo na vprašanja (npr. kje v gozdu so našli največ klopov, katere druge živali so 

opazili na krpah).  

KLOP, LE KAM SI SE SKRIL? 

Pripomočki: kemični svinčnik 

Potek vzgojno-izobraževalnega dela: 

Otroci se razdelijo v skupine po tri ali štiri. V vsaki skupini vzgojitelj izbere po enega otroka, ki gre z 

njim v drug prostor ali se na drugačen način skrije pred vrstniki. Vzgojitelj izbranim otrokom na 

določen del telesa nariše »klopa« (majhno pikico z osmimi nogami). Otroci se nato vrnejo do svoje 

skupine, kjer jih morajo ostali temeljito pregledati in odkriti narisanega klopa. Dejavnost je odlična za 

učenje »samopregledovanja«.   


