
 

 
Šolam in vrtcem, sodelujočim v projektu Pasavček 
 
 
 
Zadeva: Obvestilo šolam in vrtcem ob zaključku sodelovanja v projektu Pasavček 

 
 
Spoštovani!  

 

Projekt Pasavček se v tem šolskem letu zaključuje, vsa končna poročila so bila pregledana, nagradice 

otrokom in potrdila za mentorje poslana. V splošnem lahko zaključimo, da je projekt potekal zelo 

uspešno, prejeli smo preko 729 končnih poročil ter razdelili veliko število nagradic in priznanj 

(podrobnejša evalvacija iz vaših prejetih vprašalnikov bo opravljena do jeseni). Še enkrat se vam res 

iskreno zahvaljujemo za vaš vloženi trud in čas, ki ste ga vložili za večjo varnost otrok na naših cestah. 

 Prav vsi otroci so bili nagrajeni, saj so tekom šolskega leta pridobili veliko atraktivnih in uporabnih gradiv 

ter ob koncu simbolično nagradico. Žal figuric pasavčkov nismo mogli zagotoviti za vse, smo pa poskrbeli, 

da so bile nagradice privlačne in enakovredne za vse otroke. Bistveno pa je, da se sedaj otroci bolj 

zavedajo, da je potrebno za svojo varnost poskrbeti (z uporabo otroških sedežev in varnostnih pasov). 

In če smo to skupaj dosegli, smo lahko vsi skupaj izredno zadovoljni.  

 

Veseli smo vaših zelo pozitivnih odzivov na projekt Pasavček, prav tako sedaj po nekaj letih lahko rečemo, 

da se je stanje izredno spremenilo na boljše (kar nam kaže zunanja evalvacija projekta, saj se je uporaba 

OVS z začetnih 53 % v letu 2005 dvignila na 91,7 % v letu 2010). Dobili pa smo tudi nekaj vprašanj in 

prošenj za pojasnila glede ocenjevanja končnih poročil. Ker bi radi, da ne bilo prav nobenih dvomov, saj je 

projekt Pasavček izredno pomemben in uspešen projekt, bi radi nekatere stvari dodatno obrazložili. Vse 

nagrade in potrdila smo podelili na podlagi ocen strokovne komisije, ki je pri ocenjevanju končnih poročil 

sledila smernicam za kvalitetno izvajanje projektnega dela (ki smo vam jih večkrat predstavili preko 

dopisov, na uvodnem izobraževanju). Dobro projektno delo se je presojalo glede na ključne elemente, ki 

smo jih poudarjali preko vseh dopisov, saj sta za kvalitetno in tudi uspešno projektno delo pomembni 

aktivna vključenost staršev (oz. drugih odraslih, ki na otroka pomembno vplivajo s svojim ravnanjem, saj 

tako dosežemo dolgotrajnejše učinke), ki se ne nanaša samo na udeležbo na prireditvah (dogodku 

Pasavček), ampak izhaja iz vključevanja v fazo oblikovanja problema projektnega dela, aktivnega 

vključevanja staršev v aktivnosti in tudi v izvajanje, vodenje aktivnosti s strani staršev ter izpeljavo 

evalvacije (ne samo preko vprašalnikov, ki smo vam jih posredovali). Drugi ključni element pa je izvedba 

evalvacije, ki je bolj poglobljena od ravni, da "smo dosegli vse cilje, otroci so bili zadovoljni" in se nanaša 

na bolj konkretno zastavljene cilje ter doseganje teh ciljev. Projekt Pasavček je zahteven, vendar žal lahko 



 

potrdila in s tem povezano točkovanje izvajamo samo preko pravil Pravilnika o napredovanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

 

Ker je prišlo pri nekaterih do kakšnih zamenjav ali napak pri imenih in priimkih, bomo vaše prošnje 

poskušali čim hitreje urediti tekom poletnih mesecev. Zavedamo se, da je pri takšnih ogromnih številkah 

sodelujočih (preko 20.000 otrok, 3.500 strokovnih delavcev, 729 skupin/oddelkov) zelo težko slediti 

popolnoma enakim kriterijem med ocenjevalci. Prav tako naše ocene projektnega dela izhajajo iz ocene 

končnih poročil, tako da se je seveda lahko zgodilo tudi, da je nekdo izredno dobro opravljal in izvajal 

aktivnosti v projektu, pa tega ni tako spretno predstavil v poročilu, oz. je določene vsebinske poudarke 

(evalvacija, aktivna vključenost staršev) izpustil, ali pa ravno obratno. Vendar kot veste, v vzgoji in 

izobraževanju ni samo dovolj, da se "otrok veliko uči, ampak mora svoje znanje tudi pokazati na preizkusu 

znanja", zato je evalvacija ob koncu izrednega pomena.  

 

Poleg tega bi vas radi ponovno spomnili, da je potrdilo, ki smo ga izdali v Javni agenciji RS za varnost 

prometa - Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, namenjeno samo za sodelovanje v projektu. 

Posamezne aktivnosti, ki ste jih morda izvajali, in presegajo samo projektno delo (npr. izvedba razstave, 

organizacija prireditve na ravni šole, občine, objave v medijih, poglobljena in obširna predstavitev na 

aktivu strokovnih delavcev in druge), pa lahko v dogovoru z občinskimi SPV ali ravnatelji šol/vrtcev 

uveljavljate dodatna potrdila preko njih (pridobite dodatno potrdilo skladno s pravilnikom za posamezno 

aktivnost).  

 

Za koordinatorje na ravni šole/vrtca, ki so koordinirali delo več kot dveh oddelkov/skupin s posamezne 

šole/vrtca in so bili prijavljeni kot koordinatorji ob začetku šolskega leta (na prijavnici) vas prosimo, da 

nam s strani ustanove (šole, vrtca) pošljete uradno potrdilo, da vam bomo lahko izdali dodatno potrdilo za 

koordinatorstvo na šoli/vrtcu. Rok za prejem uradnih potrdil (podpisanih in ožigosanih s strani odgovorne 

osebe) je 29. avgust 2011. 

 

Prav tako vas vabimo, da svoja izredno dobro opravljena projektna dela promovirate širše med vašimi 

kolegi, da jih predstavite v strokovnih revijah in srečanjih (ter si tako pridobite dodatne točke za objave, 

prispevke), ter tako utrdite tudi svojo vlogo in vaš velik prispevek in trud. Veseli bomo, če nam boste 

poslali kratko celostno informacijo projektov, ki so zelo izstopali po kvaliteti, ki jo bomo lahko objavili na 

spletnih straneh pasavčka za naslednje šolsko leto. 



 

 

Pred koncem bi vam radi zaželeli zares lepe in brezskrbne zaslužene počitnice. Pasavček se ponovno 

vrne v septembru, ko vas bomo preko občinskih SPV ponovno povabili k sodelovanju v projektu.  

 

Lep pozdrav. 

 
 
 
                                                                                                                                  Bojan Oblak 
  p.p. direktorja 020-1/2011/22 
  Vodja Sveta za preventivo in 
  vzgojo  v cestnem prometu 

 
                                                                                                                                                                       
 
Poslano: 
 - oddelkom OŠ in vrtčevskim skupinam prijavljenim v projektu Pasavček 
 
V vednost: 
- Občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem promet



 
 

 


