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Učiteljem in vzgojiteljem prijavljenim v projekt Pasavček 
 
 
 

Zadeva: Sodelovanje v projektu Pasavček 
 
 
Spoštovani! 
 
Veseli nas, da ste se v tolikšnem številu odzvali povabilu za aktivno sodelovanje v projektu 
Pasavček, saj se je prijavilo preko 1.100 oddelkov oz. vrtčevskih skupin (kar je približno enako 
kot v lanskem letu). Osnovni namen našega  sodelovanja je povečati pozornost vas, otrok in 
njihovih staršev na pravilno uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev med 
vožnjo, da bi bili vsi bolj varni. 
Z dosledno uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev bi lahko zmanjšali število mrtvih v  
hudih prometnih nesrečah za polovico, kar kažejo študije iz tujine. Uporaba varnostnih pasov in 
otroških sedežev je tako poleg hitrosti in alkohola še vedno eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov s katerim lahko bistveno izboljšamo stanje.  
Naše želje so, da v okviru svojega dela z otroki in starši namenite nekoliko več časa in truda 
prav obravnavi te teme ter pripravite aktivnosti po principih projektnega dela. Način, metode in 
oblike dela so popolnoma prepuščene vam, vašim interesom in izkušnjam ter interesom šole oz. 
vrtca kot celote. Tako lahko za aktivno sodelovanje organizirate posebne ure, namenjene 
prometni varnosti otrok v avtomobilih, organizirate srečanje ali kratko predavanje za starše, 
skupaj z otroki lahko izvedete spremljanje pripetosti v vaši skupini oz. oddelku (npr. preko 
samoporočanja, pri večjih otrocih lahko z opazovanjem na šolskem dovozu), risanje plakatov na 
to temo itd. Možnih aktivnosti je izredno veliko in tekom let se je nabralo po šolah in vrtcih tudi 
nekaj dragocenih izkušenj.  
 
Potek projektov 
Projekti naj bi tako potekali po vrtcih in šolah v skladu z naslednjimi smernicami: 

• Aktivna vklju čenost u čiteljev/vzgojiteljev, otrok, staršev v projektno de lo (tako pri 
izbiri problema, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji) � zelo pomembni za uspešnost 
projektov je aktivna vključenost staršev, saj tako lahko dosežemo dolgotrajnejše 
rezultate pri več otrocih  

• Uporabljeni razli čni pristopi in metode dela pri obravnavi teme (npr. likovno 
ustvarjanje, pogovor, branje, poslušanje, razlaga, delo na terenu itd. z namenom, da 
čimbolj celostno zajamemo področja otrokovega razvoja) 

• Vklju čevanje vsebin pri razli čnih predmetih, aktivnostih  (pri slovenskem jeziku, 
spoznavanju narave in družbe, telesni, likovni, glasbeni vzgoji itd. z namenom, da 
posameznik določeno temo spozna z različnih vidikov) 
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• Kontinuirano izvajanje projekta dalj časa (obdobje od novembra 2010 do aprila 2011, 
da se osnovna sporočila in spremembe vedenja utrdijo) 

• (aktivna) vklju čenost drugih v izvajanje projektov (starši, policija, občinski SPV, drugi 
z namenom, da je uspešnost učinkov večja, če npr. starši spremenijo ali utrdijo svoje 
varno ravnanje) 

• Izpeljava posebnih dogodkov na temo pripetosti med vožnjo v osebnih 
avtomobilih (srečanja za starše, demonstracija pravilne uporabe otroških sedežev, 
razstave izdelkov itd.) 

Te usmeritve se ob koncu upoštevajo tudi pri ocenjevanju končnih poročil o izvedenih projektih.  
 
Vsebina projektov 
Osnovna tema: varna vožnja otrok v avtomobilu in uporaba otroških varnostnih sedežev in 
varnostnih pasov (pri odraslih in otrocih nad 12. let). Tudi v letošnjem letu bi radi vsebinsko 
projekt razširili na opozarjanje odraslih glede uporabe varnostnih pasov, tako da bi otroci 
posredovali svoja sporočila in opozorila odraslim (staršem, starim staršem in drugim odraslim, s 
katerimi se vozijo). Otroci bi tako skrbeli ne samo, da so sami ustrezno pripeti v otroškem 
sedežu, ampak da so tudi vsi drugi v avtomobilu ustrezno pripeti z varnostnimi pasovi na vseh 
vožnjah in na vseh sedežih v vozilih. 
Poleg tega lahko tudi na ravni svoje ustanove poskrbite za varno vožnjo otrok (prihod v vrtec, 
primerno mesto za ustavljanje, organizirani prevozi s šolskimi kombiji in avtobusi, organizirani 
prevozi na izlete itd.), kar so dodatni cilji projekta Pasavček. 
 
Časovni okvir 
Projekti naj bi nastajali v obdobju od novembra 2010 do 18. aprila 2011 , ko boste morali 
oddati končno poročilo.  
Časovni potek projektnega dela: 

• Oktober 2010 - prejem gradiv Pasavček za vse otroke v starosti 4 - 9 let 
• November 2010 - prijava k sodelovanju v projektu, načrtovanje posameznih projektov s 

strani vzgojiteljev in učiteljev z vključevanjem otrok, staršev, kolegov, udeležba na 
uvodnem izobraževanju za izvajanje projekta (neobvezno) 

• December 2010 - april 2011 - izvajanje projektnih aktivnosti, sodelovanje z različnimi 
institucijami, starši, občinskimi SPV, dogodki Pasavček 

• 18. april 2011  - rok za oddajo končnega poročila o izvedenih aktivnostih  
• 17. do 30. maj 2011 - dodatne aktivnosti v projektih kot podpora akciji Varnostni pas Pripni 

svoje življenje!, spremljanje pripetosti s strani otrok  
• Maj, junij 2011 - pregled končnih poročil in izbor, nagradice in priznanja za sodelujoče 

otroke ter potrdila o sodelovanju za učitelje in vzgojitelje 
 
Ob koncu projekta pričakujemo tudi vaše poročilo o tem, kaj ste izvedli ter na kakšen način, 
katere metode ste vključili in koga ste povabili k sodelovanju. V poročilu evidentirajte svoje 
aktivnosti tudi s fotografijami, ki bodo prikazovale vaše delo, ter sproti evalvirajte dosežene 
učinke in potek projektnega dela. Poročila, izdelke oziroma fotografije morajo vrtčevske skupine 
in oddelki osnovnih šol poslati do 18. aprila 2011  na naslov AVP - Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, Trdinova 8, 1000 Ljubljana. Izbor bomo izvedli do sredine maja 2011. 
Glede končnega poročila boste v marcu 2011 prejeli tudi vsa podrobnejša navodila, kako ga 
pripraviti (oblikovanje problema, postavljanje ciljev, načrtovane metode in oblike dela, potek 
izvedbe, evalvacija in analiza dela). 
 
Gradiva 
Na šole in vrtce ste v oktobru že prejeli gradiva, ki so nastala v okviru projekta Pasavček 
(plakate, letake ter brošure, ki ste jih morali prejeti preko občinskih svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu).  
Ob tem dopisu vam pošiljamo naslednja gradiva:  



• Obešanke Pasav ček za vse otroke v vaši skupini/oddelku, ki jih otroci lahko obesijo na 
vrata sobe ali v avtu na naslonjalo sprednjega sedeža 

• Pasavčke Kopitlja čke za vsakega otroka v vaši skupini/oddelku, ki jih lahko otroci izstrižejo 
naokrog (mlajši) ali pa posamezne dele (večji), da vadijo finomotoriko 

• Kazalo za knjige  s sloganom Red je vedno dosti brat! za vsakega otroka v vaši 
skupini/oddelku  

• Meter Pasav ček za vsako skupino/oddelek, ki ga lahko obesite na steno in otroke izmerite, 
do katere višine morajo uporabljati določeno vrsto otroškega sedeža 

• Nekaj dodatnih brošur Red je vedno pas  pripet za delo vzgojiteljev in učiteljev, 
zainteresirane starše 

• Načrtujemo tudi nekaj dodatnih gradiv  (štampiljke, kartončke), ki pa jih boste za svoje 
aktivnosti prejeli v februarju 2011 (za promocijo uporabe varnostnih pasov pri odraslih s 
strani otrok).  

Dodatna gradiva  vam bomo posredovali v naslednjih mesecih. 
 
V pomoč pri izvajanju projekta vam je lahko tudi priro čnik Otroški varnostni sedeži ali Red je 
vedno pas pripet , ki je izšel leta 2007, in smo ga v preteklih letih posredovali na vse osnovne 
šole in vrtce. Žal nam je količina pošla, tako da vam ga ne moremo več posredovati.  
 
Uvodno izobraževanje 
Kot vsako leto bomo poskusili organizirati tudi dve ponovitvi uvodnega izobraževanja, ki bo 
predvidoma potekalo 15. – 16. novembra ter 29. in 30. novembra 2010. Uvodnega 
izobraževanja se lahko udeležita 2 predstavnika ene ustanove, ki v preteklih letih še nista bila 
udeleženca ter sodelujeta v projektu Pasavček. Prijava za izobraževanje poteka preko 
elektronskega obrazca na spletni strani www.pasavcek.si . 
 
Figurice in druge nagradice Pasav čki   
Vsi otroci, ki bodo s svojimi skupinami in oddelki sodelovali v projektu do konca (poslali končno 
poročilo in evalvacijo), bodo prejeli priznanja Pasav čka za njihovo aktivno sodelovanje in trud.  
Kot nagradico za aktivno delo bomo otrokom iz 300 oddelkov oziroma vrt čevskih skupin  ob 
koncu projekta podelili figurice Pasavčka. Projekt Pasavček temelji na pozitivni spodbudi in 
nagrajuje ustrezno ravnanje  (ko otrok že uporablja otroški sedež in varnostni pas). Nagrada je 
figurica Pasavčka, ki je narejena tako, da se lahko z ježki pripne na varnostni pas in jo ima otrok 
tudi v avtu ali v prostem času kot igračo. Lik pasavca je bil izbran, ker ima ta žival v jezikih vseh 
sodelujočih držav v svojem imenu tudi besedo pas in z besedno igro še poudarja uporabo 
varnostnega pasu. Vse ostale sodelujoče otroke v projektu pa bomo nagradili z drugo 
simboli čno nagradico . V primeru, da so otroci že v lanskem letu dobili pasavčke, nam prosim 
sporočite, da jim bomo poslali druge nagrade. 
 
Za vse učitelje in vzgojitelje, ki so prijavljeni na prijavnici (tudi pomočniki vzgojiteljev, vzgojitelji v 
1. razredu...) in bodo do konca sodelovali v projektu ter poslali za svojo skupino oz. oddelek 
končno poročilo in izvedli evalvacijo, bomo ob koncu projekta izdali potrdila o sodelovanju . 
Potrdilo o sodelovanju je odvisno tudi od kvalitete in izčrpnosti končnega poročila.  
 
Elektronski obrazci 
Novost v letošnjem letu je elektronska prijava k sodelovanju v projektu, ki deluje na spletni 
strani www.pasavcek.si . Na tej spletni strani boste našli tudi druge obrazce za prijavo na 
uvodno izobraževanje, za dogodek Pasavček ter vse vprašalnike za evalvacijo, ki jih boste 
lahko tudi elektronsko izpolnili.  
 
Demonstracija uporabe otroških sedežev 
Na vašo željo lahko z našimi demonstracijskimi napravami obiščemo tudi vašo skupino oz. 
oddelek. Ker vas žal vseh ne bomo mogli obiskati zaradi organizacijskih in časovnih omejitev, 
vas prosimo, da se sodelujoči z ene šole, vrtca, kraja ali občine povežete med seboj, 



kontaktirate občinski SPV, ki naj takšno prireditev nato prijavi k nam. Za vse zainteresirane za 
izpeljavo dogodka Pasav ček s podporo naših demo naprav in demonstratorjev b omo v 
decembru poslali poseben dopis z navodilom glede el ektronske prijave in vaše želje, ki 
jih bomo nato poskušali uskladiti in pripraviti pod roben program aktivnosti v naslednjih 
mesecih.  
Na takšen dogodek Pasavček pridejo z  naše strani ponavadi 3 študenti demonstratorji z demo 
sedežem za prikaz ustrezne uporabe otroških sedežev, posebnimi tehtnicami za prikaz naletne 
teže pri določeni hitrosti in maskoto Pasavčkom (če je le možno). Ostalo vsebino in 
koordinacijo, kaj bodo otroci počeli, vodite sami, saj so naše naprave samo dopolnitev vaših 
vsebin. Naš del predstavitve je samo del prireditve, ki jo sami pripravite in organizirate. Ciljne 
skupine, ki nas posebej zanimajo, so otroci, starši, stari starši in morda drugi. 
 
Spletna stran 
V okviru projekta deluje tudi posebna spletno stran  www.vozimo-pametno.si/pasavcek , na 
kateri so dostopna vsa gradiva in informacije o pravilni uporabi otroških sedežev. Če želite svoje 
aktivnosti predstaviti tudi na spletnih straneh drugim, ste zelo dobrodošli, da nam posredujete 
kratko informacijo ter kakšno fotografijo.  
Na spletnih straneh najdete tudi nekatere aktivnosti za otroke, ki jih lahko uporabite v okviru 
svojega dela ali pa jih priporočite staršem. In sicer lahko najdete igrico s povezovanjem številk, 
spletno pobarvanko ali pa e-kartice.  
 
Komuniciranje 
Za pošiljanje in prejemanje vaši sporočil, pripomb in želja nam prosimo pišite na poseben 
elektronski predal: pasavcek@gmail.com , ki ga dnevno ureja in pregleduje naša študentka 
Simona ter odgovorja oz. pridobi potrebne informacije.  Na nas pa se lahko obrnete tudi po 
telefonu 01/400 88 70 ali faxu 01/300 91 71.  
 
Želimo vam uspešno delo. Ker vas je sodelujo čih v projektu izredno veliko, se bomo 
močno trudili, da izpolnimo vaše želje in odgovorimo n a vsa vprašanja.  
 
Lep pozdrav, 
 
 

Pripravila:  Mateja Markl 
 
                                                                                                                        Po pooblastilu v.d. direktorja 
                                                                                                                  Št. 02006-22/2010/2, z dne 3.9.2010 
                                                                                                                                Mag. Bojan Žlender 
                                                                                                                                           Vodja SPV 

 
 
 

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

 


