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»OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU« 

 
Na Martinovo, 11.11.2014, smo na 
parkirišču pred OŠ v Predosljah, skupaj z 
otroci iz OŠ Predoslje in policisti PP 
Kranj, izpeljali zaključen dogodek v 
sklopu akcije Otroci za varnost v 
prometu, ki jo že vrsto let uspešno 
izvajajo v Pomurju. 
 

 
 
Namen akcije je dvig ozaveščenosti o 
posledicah uživanja alkohola pri 
udeležencih v prometu.  
 

 
 
Učenci 5. a in b razreda OŠ Predoslje, so 
za en dan postali »policisti« in si v 
spremstvu predstavnikov Policijske 
postaje Kranj ogledali služben 

 
avtomobile, obvezno službeno opremo, 
spoznali in preizkusili so delovanje 
laserskega merilnika hitrosti.  
 

 
 
Ob spremstvu policista so ustavljali in iz 
prometa izločali naključne voznike, 
opravili kontrolo dokumentov in preizkus 
alkoholiziranosti. Voznikom so otroci 
podelili risbico s sporočilom in knjižico o 
škodljivosti alkohola. Hkrati so jim 
zaželeli srečno in varno pot. 
 

 
 
Otroške risbice s osebnim sporočilom za 
voznike, so nastale v sklopu likovnega 
natečaja,  ki smo ga v okviru akcije 
Otroci za varnost v prometu,  razpisali v 
mesecu septembru in k sodelovanju  



        
 
povabili vse osnovne šole v Mestni 
občini Kranj. 
 

 
 
Mentorji/razredniki nižjih razredov so se 
z učenci pogovarjali o problematiki 
alkohola v prometu, prometnih nesrečah, 
ki so lahko posledica uživanja alkohola, 
posredno so spoznavali in se učili tudi 
prometnih predpisov. 
 

 

Risbice je ustvarjalo več kot 400 otrok in 
23 mentorjev iz OŠ Stražišče, OŠ 
Franceta Prešerna Kranj in OŠ Predoslje.  
 

 
 
Otroške izdelke s sporočili, ki jih nismo 
razdelili na ulični akciji, bomo tako 
razdelili ob drugih javno zdravstvenih 
dogodkih in aktivnostih v lokalnih 
skupnostih in v javnih ustanovah.   
 

 
 
Za sodelovanje in podporo akciji se 
zahvaljujemo predstavnikom policijske 
postaje Kranj in g. Halačevič Sejdu, ga. 
Maji Resnik sokoordinatorki na OŠ 
Predoslje, koordinatorjem/mentorjem   
učencem in učenkam iz OŠ Predoslje, OŠ 
Franceta Prešerna Kranj in OŠ Stražišče. 
 
Pripravila: Simona Kiphut, 
koordinatorica akcije na NIJZ OE Kranj 


