
ZAVOD VARNA POT    
 

RDEČA LUČ ZA STARŠE 



Rdeča luč za starše 
 

Pomemben vidik v življenju otrok in mladostnikov kar se tiče njihovega 
vedenja v prometu predstavljajo njihovi starši. Ti so tisti, ki svoje otroke prvi 
učijo varnega vedenja.  
  
Svojim otrokom predstavljajo pomemben model, saj otroci preko opazovanja 
in posnemanja razvijajo svoje vedenje na vseh področjih – obnašanja, vrednot, 
strpnosti, pitja alkohola, odnosa do cigarete, drog in med drugim tudi do 
prometa.  
 
Navsezadnje pa so starši tisti, ki odločajo o otrokovi varnosti v prometu in 
mobilnem vedenju, kot je stopnja izpostavljenosti v prometu, stopnja 
samostojnosti, uporaba varne opreme (npr. otroški varnostni sedeži) itd. 



Rdeča luč za starše 
 

Osnovni cilj programa je spremeniti odnos staršev do prevečkrat 
lahkomiselnega odnosa do vzgoje otrok.  
To želimo spremeniti predvsem s poudarkom na prometni varnosti, s pomočjo 
osebnega pristopa, osveščanja o možnih posledicah tveganega obnašanja, ki 
ga otroci prevečkrat posnemajo.  
Odrasle želimo opozoriti tudi o posledicah prehitre vožnje, agresivne vožnje, 
neuporabe varnostnega pasu in čelade, neupoštevanja prometnih predpisov 
ter vožnje pod vplivom alkohola ali drog.  
 
Eden izmed glavnih ciljev pa je tudi povečati zavedanje, da so starši 
pomemben vzor svojim otrokom tudi kar se tiče prometno varnega vedenja. 
 



Torek, 24.11.2016 ob 16.30 uri 
 
Projekt: RDEČA LUČ ZA STARŠE 
Izvajalec: Zavod Varna pot 
      Katja Blatnik ter Lilijana in Roman Mavec 
 
Lokacija: Osnovna šola Mokronog 
Število udeležencev: 114 staršev in okoli 120 otrok 
 
 
 
 
Podpornik aktivnosti:  
Lions klub Trebnje 



Preventivno-izobraževalne delavnice za otroke 
 

Otrokom smo v času predavanja za starše omogočili sodelovanje v prometnih 
delavnicah, ki so jih vodile naše moderatorke. 
 
Vsebina: 
 Otroci 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja 

• Prometni poligon s poganjalci 
• Osnovna prometna pravila 
• Varno prečkanje ceste 

 Otroci 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja 
• Prometni activity 
• Spoznavanje prometnih pojmov s pomočjo zabavno-poučne igre 

 Otroci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja 
• Prometni poligon z gokarti in simulacijskimi očali (alkohol,                           

droge, utrujenost) 
• Predstavitev tehtnic za prikaz naletne teže 



Rdeča luč za starše 
 

Program, ki smo ga predstavili je namenjen osveščanju staršev o razkoraku 
med tem, kar vemo, in tem, kako se vsak dan obnašamo, tudi v prometu.  
Skozi program smo predstavili stereotipe, ki so v našem prostoru aktualni in 
problematični.  
Predstavili smo probleme, ki starše spodbudijo, da začnejo o svoji vlogi in o 
prometu razmišljati drugače in to s pravilnim zgledom prenesti tudi na svoje 
otroke.  
 
Vsebina: 
 Prometna varnost v številkah, vzroki za prometne nesreče in posledice 
 Varnostni pas in naletne teže 
 Hitrost, varnostna razdalja in pot ustavljanja 
 Alkohol 
 Mobilni telefon in pozornost 
 Čelada 



Rdeča luč za starše 
 

Osebna izpoved 
Staršem smo predstavili osebno izkušnjo staršev, Lilijane in Romana Mavca, ki 
sta v prometni nesreči izgubila svojo hčer. 
 
Osebna izkušnja, ki sta jo starša delila z udeleženci, je marsikoga opomnila, da 
posledice prometnih nesreč ne izginejo. Čas rane le obrusi, zaceli jih ne. 
Njuna končna misel: „Če najin otrok ni prišel čez cesto, pa naj vsaj kdo drug!“ 
je na kratko strnila naša prizadevanja – poskrbimo da bodo naši otroci varni! 



Rdeča luč za starše 
 

Pozdravni nagovor 
Pozdravni nagovor in dobrodošlico sta izrekla gostitelja: 
• ga. Zvonimira Kostrevc, ravnateljica OŠ Mokronog 
• g. Anton Maver, župan Občine Mokronog-Trebelno 



Kaj je pokazala evalvacija? 
 

1. del – izpolnjen pred predavanjem 



Kaj je pokazala evalvacija? 



Kaj je pokazala evalvacija? 





Kaj je pokazala evalvacija? 
 

2. del – izpolnjen po predavanju 



Kaj je pokazala evalvacija? 



Kaj je pokazala evalvacija? 
 

2. del – izpolnjen po predavanju Skupna ocena programa: 4,57 
(ocene od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo 
slabo, 5 pa odlično) 



Zahvaljujemo se vam za 
sodelovanje in podporo! 

 

Kako dosežemo spremembe? 
Začnimo pri sebi in  

bodimo pozitiven zgled otrokom in okolici. 
 

Info: 
info@varna-pot.si, 05/99 55 022 

Zavod Varna pot 
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