
 

 

 

 

 

Spoštovani! 

V okviru izvajanja projekta Pasavček omogočamo vsem sodelujočim v projektu, da se prijavite za 

izvedbo prireditve Pasavček.  

 

Prireditev oziroma dogodek Pasavček bo potekal na vaši šoli ali vrtcu. Zaradi velikega interesa ter 

številčnosti sodelujočih v projektu, vas prosimo, da se sodelujoči oddelki in skupine med seboj 

dogovorite o skupni prireditvi, ter da se povežete tudi z občinskim SPV. Vsa navodila in napotke glede 

organizacije dobite ob sami prijavi. 

  

Letošnja novost je elektronska prijavnica s katero se prijavite za dogodek oziroma prireditev Pasavček. 

Prijavnico že dobite na spletni strani www.pasavcek.si. Prijavite se lahko do vključno 5. januarja 

2011, tako da bomo lahko v drugi polovici januarja že pričeli s povečanimi aktivnostmi.  

 

Ko boste kliknili na povezavo elektronska prijavnica za dogodek Pasavček, 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 Ljubljana 

- ali po faxu: 01/400-88-75 

- ali mailu: pasavcek@gmail.com  . 

 

V maju 2011 (od 17. - 30. maj 2011) bo v okviru Nacionalnega programa prometne varnosti potekala 

akcija Varnostni pas. V tem obdobju vas bomo zaprosili za dodatne ter bolj intenzivne aktivnosti tudi v 

projektu Pasavček. Konec aprila vam bomo posredovali tudi dodatna gradiva preko občinskih svetov za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu za izvajanje teh aktivnosti ter podrobnejša navodila oz. ideje. 

 



V kolikor imate še kakšno vprašanje, nam ga lahko posredujete na naslov: pasavcek@gmail.com ali po 

telefonu 01/400 88 70. 

 

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. 
 

 

 

 


