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Dan je bil ena sama pasja radost. Veter 

je razpihal oblake in z neba se je smejalo 

žareče sonce. Kuža Pazi je veselo pohajkoval 

po ulicah malega mesta. Vsake toliko ga je 

kdo prijazno pozdravil: »Živijo, kuža Pazi!« 

Ali: »Kako gre, kuža Pazi?« Odzdravil je, 

pomahal, poklepetal.



Z enim očesom je ves čas 

pozorno spremljal dogajanje 

okrog sebe. Se komu preveč mudi 

in hoče prečkati cesto, kjer ni 

prehoda za pešce? Je kdo skočil 

na kolo kar brez čelade? Je kak 

kotalkar ali rolar prehiter?



Toda vse je bilo videti v najlepšem redu. Obstal je, da 

bi z globokim vdihom okusil vso pasjo radost sončnega 

dne, ko je skozi odprto okno bližnjega bloka zaslišal 

glasove. Bili so glasni, odraslo resni in slabe volje. 

»Povem vam, v našem naselju bo veliko bolj mirno, 

če otroškega igrišča ne bo več!«

»Prav zoprno. Zadnjič je Neža prijokala domov.«

»Otroci ne upoštevajo pravil.«

»Igrišča v naselju pravzaprav sploh ne potrebujemo.« 

»Raje namesto igrišča povečajmo parkirišče.«

»To! Parkirišče, kaj nam bo igrišče!«



Kuža Pazi ni mogel verjeti svojim ušesom. Govorijo 

vendar o edinem otroškem igrišču v naselju, kjer se otroci 

družijo, tekajo, se igrajo, razgibavajo! Če igrišča ne bo več, 

kje bodo vendar preživljali popoldneve? Za štirimi stenami?

Če bo namesto igrišča zrastlo parkirišče, bo zeleno travo 

zamenjal asfalt. Gugalnice, tobogan, peskovnik, vrtiljak in 

plezala pa kup avtomobilov. To se vendar ne sme zgoditi!

Na lepem ni bilo nič več prav in nič več v redu. Kuža Pazi 

se je odločil, da jo bo sam mahnil do otroškega igrišča in 

preveril, ali je igrišče res takšno narobišče.



Že od daleč je zaslišal 

radosten otroški vrišč in 

smeh. Na prvi pogled je 

bilo videti vse v najlepšem 

redu, otroci pa ravno prav 

razigrani in razposajeni.





V tistem pa je opazil, da se ob 

velikem modrem toboganu, okrog 

katerega se je nabralo precej otrok, 

nekaj dogaja. Po lestvi je na vrh ravno 

priplezal Blaž in prijatelju za seboj 

opisoval svoj novi avtomobilček. Ves 

zatopljen v pogovor je sedel in se že 

hotel z iztegnjenimi nogami pošteno 

odriniti navzdol. Ni pogledal, ali je 

pot prosta, zato tudi ni opazil, da po 

toboganu navzgor leze Pika.





Kuža Pazi je pred očmi že videl karambol in modrice. 

Najprej je skočil k Piki in jo dvignil s tobogana:

Po toboganu vedno doL, 

nikoLi gor — 

Le ena smer je prava, 

na vratu ne nosiŠ Žoge, 

to je vendar tvoja glava.



Nič ni omahoval, stopil je na prste, iztegnil 

roke in ustavil še Blaža na vrhu tobogana:

Blaž ga je presenečeno pogledal in v zadregi sklonil glavo.  

Preden se je spustil, je preveril, ali na dnu tobogana res ni nikogar.

Preden po toboganu z vrha 

bLiskovito se spustiŠ,

preveri, aLi pot je prosta, 

da se v koga ne zaLetiŠ.



Komaj je kuža Pazi spet mirno zadihal, je videl, da bo spet 

treba v akcijo. Maja in Pina sta se poganjali na gugalnici: visoko, 

višje, hitro, hitreje. Ko sta se z vetrom v laseh vriskaje bliskovito 

spuščali k tlom, je h gugalnici čisto blizu, veliko preblizu, 

pritekla Ana. Tudi ona bi se gugala, takoj zdaj!

Hitro stran, Ana! Kuža Pazi je skočil k deklici in jo odmaknil, 

da gugalnica ni treščila vanjo.



Ana je takoj vedela, da je pozabila na previdnost, 

ker si je tako želela čim prej na gugalnico. Četudi bi 

jo Maja in Pina opazili, hitre gugalnice visoko v zraku 

ne bi mogli upočasniti, kaj šele ustaviti. 

Uf, za las je šlo. Kuža Pazi si je pošteno oddahnil. 

To pa je en pasji dan!

KO PRIJATELJ NA GUGALNICI 

SE DVIGNE V ZRAK, 

NIKAR NE HODI MU PREBLIZU, 

UMAKNI SE VSAJ EN KORAK.



Misli ni še niti domislil do konca, ko je na vrvnih plezalih, 

kjer so se otroci po visečih lestvah vzpenjali v dolg prehod iz 

prepletenih vrvi, opazil prestrašeni obraz malega Nejca. Višine 

ni maral in več dni je zbiral pogum, da bi se povzpel na začetek 

prehoda visoko nad tlemi. Bil je pripravljen, da se loti podviga in 

premaga strah. Tako zelo si je želel, da bi mu uspelo! Toda šlo 

mu je počasi in otroci za njim so postajali nestrpni. 

»Daj že, Nejc, ne bodi počasnela.«

»Če ne znaš, pojdi dol in nas ne zadržuj!«



Nejc si na lepem ni upal več ne naprej ne 

nazaj. Na vso moč se je oklepal vrvi, v očeh 

pa so se mu nabirale solze. Še dobro, da je 

njegovo stisko opazil kuža Pazi!

Hitro je stopil k otrokom, ki so rinili za 

prestrašenim dečkom.

Otroci so se razmaknili, da je Nejc lahko 

zlezel na varno. Poskusil bo drugič in takrat 

mu bo gotovo uspelo!

Ne prehitevaj, ne odrivaj, 

naj te Še tako srbijo prsti, 

maLo poČakaj, daj priLoŽnost drugim, 

kmaLu boŠ na vrsti.





Kuža Pazi je šel naprej. Vsaj pri peskovniku je bilo videti vse mirno. 

Otroci so gradili velik peščen grad s stolpiči, jarki in okopi. Lepo so 

sodelovali in si posojali lopatke, kanglice in bagre. K peskovniku je 

prišla še Katra s čisto novim vodnim mlinčkom. Za rojstni dan ga je 

dobila. Doma ga ni mogla preizkusiti, na morje ne gre, v peskovniku 

pa bi šlo. Toda otroci so jo hoteli odgnati.

»Grad gradimo, pojdi stran.«

»Mlinček na vodo nima kaj iskati v gradu.«

»Vse boš pokvarila.«

Katra se je skrušeno obrnila stran. Ni se jim upala postaviti po  

robu. Še dobro, da je pristopil kuža Pazi.

IgraLa in igriŠČe so od vseh, 

naj skupna bo zabava, 

povabi Še druge otroke k igri, 

da druŠČina bo prava.



Nič čudnega, da bi odrasli otroško igrišče raje 

spremenili v parkirišče, je pomislil kuža Pazi. Toda tako 

zlahka ne bo šlo. Otroci igrišče potrebujejo. Zbral je 

otroke, skupaj so ponovili pravila varnega in prijaznega 

vedenja na igrišču in jih nato tudi upoštevali! Na obisk 



so povabili še starše. Ti so ob pogledu na razigrane 

otroke, ki so se varno igrali drug z drugim pod budnim 

očesom kuža Pazija, hitro spremenili načrte. 

Ker igrišče ni bilo več narobišče, tudi parkirišče ni 

postalo, temveč najbolj razigran prostor v naselju.



NAŠE IGRIŠČE

LAHKO POMAGAŠ? ODGOVORI NA VPRAŠANJA. 

OBKROŽI PRAVILNI ODGOVOR IN POBARVAJ SLIČICE.

KO SEDIŠ NA VRHU TOBOGANA …

• SE VEDNO PREPRIČAŠ, ALI JE POT PROSTA.

•  SI ZATISKAŠ OČI IN UŠESA, DRVIŠ KOT RAKETA IN UPAŠ,  

DA V ENEM KOSU PRILETIŠ NA TLA.

PRAVA SMER PO TOBOGANU JE …

• NAVZDOL, NAVZGOR, POČEZ IN Z NOGAMI V ZRAK.

•  SAMO NAVZDOL, BREZ PLEZANJA V NASPROTNI SMERI.



ČE PRED IGRALOM ČAKA VEČ OTROK …

•  ODRINEŠ MANJŠE IN ŠIBKEJŠE OTROKE  

IN PRESKOČIŠ VRSTO.

•  BREZ PRERIVANJA POČAKAŠ,  

DA SI NA VRSTI.

KO SE DRUGI OTROCI GUGAJO …

•  SE GUGALNICI NE PRIBLIŽAŠ PREHITRO IN PREVEČ,  

DA TE NE ZADENE.

•  STEČEŠ NARAVNOST H GUGALNICI, JO BO ŽE USTAVIL  

TISTI ALI TISTA, KI JE NA NJEJ.



DRUGE OTROKE NA IGRIŠČU …

• ODŽENEŠ STRAN, RAZEN ČE NISO TVOJI DOBRI PRIJATELJI.

• PRIJAZNO POVABIŠ K IGRI IN ZABAVI.

ČE SI NA VRTILJAKU …

•  VSTAJAŠ IN SE NE DRŽIŠ, ČE SE LE DA, SI Z ENO NOGO NA VRTILJAKU,  

Z DRUGO PA NA TLEH, DA SE POGANJAŠ.

• SEDIŠ IN SE DRŽIŠ VOLANA, STOLA ALI OGRAJE.



Sem kuža Pazi in najraje skrbim za svoje male prijatelje, da lahko 

radovedno, brezskrbno, a varno in preudarno odkrivajo svet. Varujem jih 

v prometu, na otroškem igrišču, bazenu, v gorah, na spletu … Skrbim za 

zdravje in pazim na okolje. Vedno sem ti pripravljen priskočiti na pomoč, 

lahko mi zaupaš in se zaneseš name. Pa še zabavala se bova skupaj!

ME ŽE POZNAŠ? 
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»Dan je bil ena sama pasja radost. Veter je 

razpihal oblake in z neba se je smejalo žareče 

sonce. Kuža Pazi je veselo pohajkoval po ulicah 

malega mesta.«

 

Kuža Pazi je maskota Zavarovalnice Triglav. 

Je močan in pogumen. Zelo rad ima otroke in 

skrbi za njihovo varnost doma, v vrtcu, v šoli, 

pravzaprav čisto povsod. Rad pomaga in se tudi 

igra. Še najraje z otroki. Uči jih, kako je treba 

paziti nase, na druge in tudi na okolje, v katerem 

živimo. Otroci bodo ob prebiranju slikanice 

spoznali, kakšno je varno igrišče. Ob duhovitem 

besedilu Darje Divjak Jurca in razgibanih 

podobah Davida Fartka bodo morda spregovorili 

o svojih izkušnjah in razmišljali o tem, kako 

ravnati, da se bomo počutili dobro in varno.
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