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Številka:  122-98/2021-7-40/30/04 
Datum:   7. 10. 2021 
 
Zadeva:   Varne točke v Mestni občini Kranj 
 
 
Spoštovani starši, 
 
želimo vas obvestiti o projektu varnih točk, ki jih imamo v Mestni občini Kranj in jih v primeru potrebe 
lahko koristijo vaši otroci. 
 
Varne točke so vzpostavljene z namenom pomoči otrokom in mladostnikom, da se lahko vanje zatečejo v 
primeru kakršnih koli težav ali stisk: 

- ko se ne počutijo varne v svoji skupnosti, 
- ko se znajdejo v kakršnikoli  stiski, 
- se počutijo ogrožene s strani svojih vrstnikov in so žrtve medvrstniškega nasilja, 
- so žrtve nasilja s strani odraslih, 
- in drugo: so se izgubili, želijo poklicati starše, so bili priča kaznivemu dejanju, 
- sedanje izkušnje kažejo, da se v varne točke obrnejo tudi zaradi ljubezenskih težav, potrebujejo 

obliž, počakajo nekoga v varni točki, da se umaknejo pred mrazom, v zadnjem času tudi zaradi 
stisk, ki jih je prinesla epidemija,…  

 
Varno točko se prepozna po modri nalepki z belo smejočo se hišico in je nalepljena na vhodu v javni 
prostor: 

 
 
Gre za projekt Unicefa Slovenije, ki je vzpostavil po Sloveniji že veliko varnih točk. Unicef Slovenija je skupaj 
z Mestno občino Kranj vzpostavil varne točke tudi v Mestni občini Kranj. Trenutno imamo v Mestni občini 
Kranj 16 varnih točk. 
 
Varne točke so posebej označeni različni javni prostori (trgovine, zavodi,…). Da pa otroci in mladostniki 
lažje najdejo varne točke je vzpostavljena tudi spletna stran http://www.varnetocke.si/, ki vsebuje 
zemljevid varnih točk po Sloveniji, na pametnih telefonih pa zemljevid deluje na način, da prikaže najbližjo 
varno točko glede na lokacijo telefona. V varni točki se otroku oziroma mladostniku zagotovi varen 
prostor, omogoči se mu pogovor in se mu prisluhne, se ustrezno reagira.  
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Ker si vsi želimo, da bi bili otroci varni vam predlagamo, da si spletno stran 
http://www.varnetocke.si/ogledate, tudi skupaj z vašimi otroci in se pogovorite. 
 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 
  Pripravila: 
  Manja Vovk, podsekretarka 
 
 
 

Tanja Hrovat  Matjaž Rakovec 
Vodja Urada za družbene dejavnosti  Župan 
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