
 
 

 
 
Spoštovani!  

 

V okviru izvajanja projekta Pasavček omogočamo vsem sodelujočim v projektu Pasavček, ki so se 

udeležili uvodnega izobraževanja (v letošnjem in tudi v lanskem letu), da si izposodijo demonstracijski 

sedež in ustrezne otroške varnostne sedeže za nekaj dni, s katerim bodo sami lahko demonstrirali 

pravilno uporabo varnostnega pasu in otroških sedežev staršem, otrokom, starim staršem in morebitnim 

drugim.  

V ta namen smo zagotovili 7 kompletov demo-sedeža, 2 otroška varnostna sedeža ter plakat za prikaz 

naletne teže pri različnih hitrostih. Demo-sedeži bodo od začetka januarja do sredine aprila krožili po 

Sloveniji. Demo-sedež in ostalo opremo sami prevzemate oz. v dogovoru s predhodnikom. Zato 

potrebujemo v obrazcu tudi kontaktne podatke (telefon, e-mail). Glede na prijave bomo oblikovali 

takšno zaporedje, da bodo razdalje med posameznimi čim krajše. Dimenzije demo-sedeža so 

predstavljene na sliki, ki je v prilogi. Dodajamo tudi osnovna navodila za izposojo sedeža.  

 

Kjer vas sodeluje več iz ene ustanove je smiselno, da se dogovorite, da v teh dneh izmenjate in čimbolj 

izkoristite demo-sedež. Udeleženec /nka uvodnega izobraževanja lahko podrobneje predstavi uporabo 

tudi ostalim kolegom in drugim strokovnim delavcem, ki so vključeni v projekt Pasavček. 

Letošnja novost je elektronska prijavnica s katero se prijavite za demo sedež. 

Prijavnico že dobite na spletni strani www.pasavcek.si. Prijavite se lahko do vključno 16. decembra 

2010. 

Ko boste kliknili na povezavo elektronska prijavnica za demo sedež, se vam bo odprlo novo okno, kjer 

najprej vpišete svojo referenčno številko prijave, nato izpolnite vsa obvezna polja, in ko končate, kliknete 

na gumb oddaj prijavo. Prijavnico, ki jo boste prejeli na elektronski naslov, ki ste ga vpisali v prijavo, 

natisnite in nam jo posredujte na enega izmed spodnjih naslovov: 

- AVP - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Trdinova 8, 1000 

- ali po faxu: 01/300 91 71 

- ali mailu: pasavcek@gmail.com (skenirano). 

  

 

 

 



Po prispelih prijavah bomo pripravili skupen razpored kroženja demo-sedežev, tako da ga boste skupaj s 

kontaktnimi podatki prejeli čimprej. Glede terminov bomo sicer želje poskušali upoštevati, vendar je bolj 

verjetno, da nam vpišete termin, ko absolutno ne morete (npr. zimovanja, počitnice). V času počitnic 

sedeži ne bodo v uporabo. 

 Če imate še kakršnokoli vprašanje se prosimo obrnite na nas: pasavcek@gmail.com .   

Lepo vas pozdravljamo,  

  

Mateja Markl in Simona Lovšin 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

                                                                                             
                                                                                             Bojan Žlender 
                                                                                   Vodja Sveta za preventivo in 
                                                                                   vzgojo  v cestnem prometu 

 
 
 

Poslano: 
- sodelujočim v projektu Pasavček 
Priloge: 
-  
Vložiti: 
- v zadevo. 
 

 

 


