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OTROCI 

ZA VARNOST

V PROMETU



URESNIČEVANJE MULTISEKTORSKEGA 

SODELOVANJA NA REGIJSKI RAVNI

Program je rezultat sodelovanja Zavoda za 

zdravstveno varstvo Murska Sobota (ZZV MS)-

sedaj NIJZ OE MS, osnovnih šol in vrtcev v regiji 

Pomurje, Policijske postaje Murska Sobota ter 

Pomurskega društva za boj proti raku.

OTROCI ZA VARNOST V PROMETU



Cilj  programa

je dvig ozaveščenosti o posledicah

uživanja alkohola pri udeležencih 

v prometu.

Ciljne skupine

so udeleženci v prometu. Predšolski  in šolski 

otroci pa so aktivni udeleženci  pri izvedbi 

dela zdravstveno vzgojne akcije.



• Multisektorski pristop 

(zdravstvo, šolstvo, policija in nevladni sektor)

• Večplastna uporabnost otroških izdelkov v 

zdravstveno vzgojne namene

• Skupno izvedena ulična akcija vseh partnerjev, 

pri kateri posebno izstopa  trenutek, ko otroci 

pristopijo k vozniku, ki ga zaustavi policist in mu 

izročijo svoj izdelek (čustveni moment, moment 

presenečenja)

• Ulična akcija vedno poteka na isti dan v letu 

ZNAČILNOSTI IN  AKTIVNOSTI V PROGRAMU: 



• Odmevnost zaključnega dogodka programa-

ulične akcije

• Otroški izdelki se uporabljajo tudi v okviru 

drugih zdravstveno vzgojnih akcij ( stojnice, 

delavnice  v lokalni skupnostih, večjih trgovskih 

centrih..)

• Kontinuiranost programa

• Z lanskim letom širitev programa po Sloveniji, 

v l. 2015 vključen v NP



Program poteka od l. 2002,vsako 

leto v povprečju v aktivnosti sodeluje

40 šol in vrtcev, 

otroci izdelajo 1400 izdelkov, 

sodeluje 120 mentorjev.

Kako potekajo aktivnosti



Pripravljeni na 

začetek akcije



In…AKCIJA!



“ Kar se Janezek nauči…”



Za vse udeležence v prometu…



In za vse generacije voznikov..



Mediji



Za konec –

ena  “gasilska” in  

varna pot do 

šole 





Program  je primer uspešnega dolgoletnega 

sodelovanja več sektorjev.  

Vsebina programa  je usklajena in povezana s 

primarnim področjem delovanja partnerjev.

Atraktivna medijska poročanja dajo pomen 

dogodku in se dotaknejo »src« odraslih, ki so 

starši, babice, dedki, tete, strici…. in končno, 

udeleženci v prometu. 

Zaključek



Srečno in varno vožnjo     

brez alkohola! 

Hvala za pozornost.


