
 

V letošnjem šolskem letu 2021/22 so se tudi v našem šolskem okolišu vzpostavile VARNE TOČKE, ki jih 

v Sloveniji vodi in koordinira UNICEF. Tako, je OŠ Elvire Vatovec Prade in podružnična šola Sv. Anton 

postala VARNA TOČKA, ki je dostopna vsak dan od ponedeljka do petka od 6.30 do 16.30. 

 Prepoznamo je po značilnem znaku (smejoča hišica).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj so UNICEF-ove VARNE TOČKE?  

Varne točke so strateško locirane okoli šol, zraven zbirališč otrok in mladih ter na tistih frekventnih 

poteh (šola-dom), kjer otroci vsakodnevno hodijo ali se nahajajo. Običajno so varne točke različni 

prostori (knjižnice, lekarne, šole, cvetličarne, trgovine …), v katerih so prisotni ljudje, ki otroku, 

mladostniku nudijo trenutno pomoč ali zgolj nasvet v stiski.  

Projekt se izvaja po celotni Sloveniji, v 120-ih krajih, kjer je trenutno vzpostavljenih 1050 Varnih točk. 

Tudi v obalnih večjih mestih in našem šolskem okolišu imamo VARNE TOČKE, ki jih prepoznamo po 

značilnem znaku (smejoča hišica).  

 

Namen VARNIH TOČK  

Otroci in mladi se pogosto znajdejo v stiski zaradi težav s sovrstniki, družino, so žrtve nasilja, so v stiski 

zaradi pritiskov v šoli, so se izgubili, ne morejo priti domov ali v stik s starši in ne vedo, h komu bi se 

obrnili po pomoč. 

Naša šola je ena izmed VARNIH TOČK v našem kraju, kamor se lahko zatečejo v primeru potrebe po 

pomoči ali nevarnosti. Učitelji bomo pomagali poiskati rešitev, ponudili pomoč ali zgolj pogovor.  

Varne točke prepoznate po posebni nalepki (smejoča hišica), ki je nameščena na vidnem mestu 

stavbe. 

 

 

 

 



 

Vzroki za obisk VARNIH TOČK  

Najpogostejši vzrok za obisk varne točke so MANJŠE TEŽAVE, kot so: 

 ŠOLSKE TEŽAVE – pomoč pri domačih nalogah, učna pomoč. 

 “Čakalnica” za prevoz domov. 

 POGOVOR, pohvala, nasvet ali topla beseda. 

 POŠKODBA (obliž na rano). 

 “Testiranje terena”: radovednost.  

 Poklicati starše, napolniti telefon, ... 

 Izgubljeni psiček, ljubezenske težave ipd. 

 

V varno točko se lahko zatečemo tudi v primeru RESNEJŠIH TEŽAV, kot so:  

 Težave in konflikti v domačem okolju, socialne stiske.  

 Žrtev nasilja: verbalno, fizično, nasilje na spletu.  

 COVID-19: razbremenilni pogovori in težave v duševnem zdravju! 

 

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN: www.varnetocke.si  

 

Koordinatorici projekta na šoli: 

Suzana Udovič in Nives Keš Trebec  

 

 

 

 

 

 

http://www.varnetocke.si/

