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Datum: 15.3.2011 
 
Zadeva: Obvestilo šolam in vrtcem glede zaklju čnega poro čila v projektu Pasav ček 
 
 
Spoštovani! 
 
Projekt Pasavček se počasi približuje zaključku. Projektno delo po šolah in vrtcih ter poročilo 
morate zaklju čiti in oddati do 18. aprila 2011 . Zaključno poročilo pošljete na naš naslov 
AVP - SPV, Trdinova 8, 1000 Ljubljana, s pripisom " Projekt Pasav ček". Poročila, ki bodo 
prišla na naš naslov po tem datumu, bomo sicer sprejeli, vendar bomo zamudo pri oddaji 
upoštevali pri ocenjevanju (med drugimi kriteriji) in izboru najboljših oddelkov ter skupin. 
 
1. KONČNA POROČILA O IZVAJANJU PROJEKTNEGA DELA 
Vsaka prijavljena skupina oz. oddelek mora poslati svoje poro čilo . Skupinskih poro čil 
ne bomo upoštevali.  Če ste imeli nekatere aktivnosti enake, ali podobne, mora vsaka 
skupina v svojem poročilu opisati te aktivnosti (lahko jih izvajalci pripravite skupaj in nato 
posamezno vključite vsak v svoje poročilo) ter za svojo skupino/oddelek predstaviti rezultate 
ali pa mnenja sodelujočih, itd. V poročilu naj bo na začetku jasno napisano, za katero 
šolo/vrtec gre, katero skupino/oddelek, nosilec projekta (učitelj/vzgojitelj), da bomo lahko 
pravilno vpisali v naš pregled prispelih poročil. 
 
Končno poro čilo mora vsebovati naslednje vsebine: 
      - naslovnica - navedite natančno ime šole/vrtca, ime skupine/oddelka ter ime mentorjev 
(učitelja, vzgojitelja...) 

- Uvod (kdo ste, velikost skupine, kratka predstavitev) 
- Potek projektnega dela: 
1. cilji, 
2. načrtovane aktivnosti, 
3. uporabljeni materiali in pripomočki, 
4. sodelavci, ki so bili vključeni v projekt 
5. izvedba - opis, fotografije, 
6. rezultati, 
7. evalvacija (kako ste evalvirali delo, vaši občutki, informacija s strani otrok, staršev, 

drugih vpletenih). 
 
Poročilo naj bi obsegalo med 5 - 15 strani. Posameznih izdelkov ni potrebno pošiljati, raje jih 
fotografirajte in fotografije vključite v poročilo. 
Pri ocenjevanju posameznih poročil se bo ocenjevala kvaliteta poročila in izvedene aktivnosti 
v skladu s smernicami , ki ste jih prejeli v dopisu ob pričetku izvajanja projektnega dela. Pri 
projektnem delu: 

• Uporabljeni razli čni pristopi in metode dela pri obravnavi teme (npr. 
likovno ustvarjanje, pogovor, branje, poslušanje, razlaga, delo na terenu itd.) 

• Vklju čevanje vsebin pri razli čnih predmetih, aktivnostih  (pri slovenskem 
jeziku, spoznavanju narave in družbe, telesni, likovni, glasbeni vzgoji itd.) 

• Kontinuirano izvajanje projekta dalj časa (obdobje od novembra 2010 do 



aprila 2011) 
• aktivna vklju čenost drugih v izvajanje projektov (predvsem starši , 

policija, občinski SPV, drugi) 
• Izpeljava posebnih dogodkov na temo pripetosti med vožnjo v osebnih 

avtomobilih (srečanja za starše, demonstracija pravilne uporabe otroških 
sedežev, razstave izdelkov itd.) 

• Evalvacija projektnega dela z analizo u činkov, doseženih rezultatov, 
sprememb 

 
Dodatno pa se bo pri ocenjevanju upoštevalo še kriterije kot so inovativnost  aktivnosti, 
uporabnost  izdelkov, ki so nastali v okviru projektnega dela, promocija  projektnega dela na 
lokalni ravni (na ravni občine, kraja), upoštevanje časovnih rokov , izvedba dobre 
prireditve/dogodka Pasav ček. 
 
Najboljše bodo ocenjena poročila, ki bodo inovativna, izdelki bodo uporabni, predvsem bomo 
pozorni, ali so bili starši (in otroci) res aktivno vključeni, ali so se aktivnosti izvajale dalj časa 
(ne samo en teden), če je bilo poročilo pravočasno oddano, ali so se dosegli zastavljeni cilji, 
evalvacija in rezultati morajo biti jasni in dobro predstavljeni. Najboljše bodo ocenjena 
poročila, ki so nadpovprečna, ki izstopajo, prav tako  se bo upoštevala izvedba prireditve 
Pasavček in oddani evalvacijski vprašalniki za vzgojitelje/učitelje, otroke in starše.  
 
Poročila, ki bodo dobro ocenjena, vsebujejo spremljanje rezultatov in evalvacijo, starši so 
prav tako aktivno vključeni, predstavljene morajo biti različne aktivnosti, uporabljeni različni 
pristopi in metode dela pri različnih predmetih, poročilo mora vsebovati vse že zgoraj 
predstavljene vsebine, oddana evalvacijska vprašalnika za vzgojitelje/učitelje in otroke. 
 
Povprečna poročila vsebujejo samo nizanje aktivnosti, navedena so dejstva, nizanje po 
alinejah, formalno izpolnjujejo pogoje, oddani so vprašalniki, ni evalvacije in rezultatov. Tukaj 
bodo uvrščena tudi skupinska poročila, poročila, ki so napisana identično (iste/enake?? slike, 
isto/enako besedilo). 
 
 
Ker bodo dogodki Pasavček potekali še po roku za oddajo končnega poročila, vas prosimo, 
da poročila oddate v roku, v njem tudi predstavite v okviru načrtovanih aktivnosti organizacijo 
dogodka, kasneje (po izvedeni prireditvi) pa boste poslali samo kratko informacijo o izvedbi 
kot dopolnitev poročila.   
 
 
2. EVALVACIJA PROJEKTNEGA DELA 
Poleg tega vas obveščamo, da na spletni strani www.pasavcek.si že lahko izpolnite 
evalvacijske vprašalnike o projektnem delu, in sicer so obvezen pogoj za izveden projekt 
izpolnjen vprašalnik za vzgojitelje/u čitelje ter otroke , ki jih izpolnite vi. Glede evalvacije s 
strani staršev pa jih povabite k odgovarjanju, lahko jim zagotovite tudi papirnato obliko (če 
natisnete), niso pa pogoj za uspešno izvedeno projektno delo.  
 
Vsi, ki ste pred pričetkom izvajanja projekta anketirali tudi starše z vprašalniki Znanja in 
Stališč, vas prosimo, da vprašalnike po koncu projektnega dela ponovno izpolnite ter tudi 
starše poprosite za sodelovanje.  
 
 
3. NAGRADICE ZA OTROKE IN POTRDILA ZA U ČITELJE/VZGOJITELJE  
Po prejetih poročilih bo posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov projektne skupine 
Pasavček, pregledala vsa poročila in glede na kriterije (priporočila in usmeritve) poročila 
razdelila v kategorije.  
 



Vsi otroci iz skupin in oddelkov, od katerih bomo prejeli zaključna poročila ter bodo opravili 
evalvacijo (obvezno za učitelje/vzgojitelje in otroke), bodo prejeli nagrado : 

- Priznanja Pasav čka za aktivno sodelovanje v projektu za vsakega otroka 
- 300 skupin in oddelkov bo prejelo figurice Pasav ček, ki so poslali najbolje 

ocenjena končna poročila 
- vsi ostali, ki so delo dokončali, bodo prejeli drugo simboli čno nagradico  z likom 

Pasavčka (obeske za ključe). 
 
Po zaključku bomo vse vključene skupine in oddelke obvestili ter jim poslali nagrade. Lahko 
se zgodi, da skupine/oddelki z ene šole/vrtca ne bodo prejeli enakih nagrad, saj je to odvisno 
od ocene končnega poročila.  
 
Učitelji in vzgojitelji, ki ste bili prijavljeni na prijavnici za sodelovanje v projektu, boste ob 
koncu prejeli tudi potrdila o sodelovanju v projektu , če boste poslali končno poročilo in 
izpolnjene evalvacijske vprašalnike o projektnem delu. V kolikor je med letom prišlo do 
kakšne spremembe pri imenih, naslovih, prosimo, da nam to pravočasno pisno sporočite, da 
bomo lahko popravili v bazi podatkov.  
 
Potrdila o sodelovanju v projektu so glede na navodila Ministrstva za šolstvo in šport v 
letošnjem letu nekoliko drugače opredeljena. Skladno s Pravilnikom o napredovanju 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v  nazive bomo upoštevali naslednje: 

- za vrtce se delo ovrednoti z dvema točkama v skladu s 3. alinejo b) razdelka 17. 
člena,  

- za šole se delo ovrednoti z eno točko v skladu z 2. alinejo a) razdelka 20. člena.  
 
Delo koordinatorjev v vrtcu se vrednoti z 2 točkama, delo koordinatorjev v šolah je prav tako 
ovrednoteno z 2 točkama. 
 
Po izboru strokovne komisije bodo najboljša projektna dela na nacionalni ravni objavljena 
tudi na spletnih straneh AVP (www.avp-rs.si) kot primer dobre prakse ter tudi tako dodatno 
točkovana.  
 
Prav tako pa bi vas radi ponovno spomnili, da lahko dodatna potrdila pridobite tudi za 
nekatere dodatne aktivnosti, ki vam jih izda ravnatelj, občinski SPV ali občina. Takšne 
dodatne aktivnosti so lahko razne objave prispevkov, sodelovanje z lokalnimi mediji, priprave 
razstav, občinskih dogodkov Pasavček itd. Teh potrdil ne moremo izdajati mi, ampak jih 
lahko pridobite na lokalni ravni. 
 
 
4. AKCIJA VARNOSTNI PAS V MAJU 2011  
 
V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa bo, kot prejšnja leta, tudi letos 
potekala akcija Varnostni pas v obdobju od 16. do 30. maja 2011 , s katero želimo na 
nacionalni ravni povečati osveščenost glede uporabe varnostnih pasov predvsem na zadnjih 
sedežih v vozilih.  
 
V okviru akcije bo potekala širša medijska kampanja, s strani Policije tudi povečan nadzor 
nad uporabo varnostnih pasov ter druge aktivnosti posameznih partnerjev (preventivne 
prireditve, aktivnosti v okviru prevoznikov itd.) 
 
Aktivnosti se smiselno povezujejo  tudi z aktivnostmi v okviru projekta Pasavček. Zato vas 
vabimo, da v času akcije (od 16. do 30. maja 2011) na lokalni ravni predstavite rezultate 
vašega projektnega dela,  npr. z organizacijo razstave, organizacijo predstavitve za lokalne 
medije, dogodkom za sokrajane s predstavitvijo vaših aktivnosti, obiskom župana itd.  



 
V kolikor bomo imeli zadostno količino gradiva, vam bomo posredovali še dodatno koli čino 
karton čkov  za spremljanje pripetosti vseh potnikov v vozilih med vožnjo ter vas prosimo, da 
še enkrat ponovite akcijo z otroki , da v času akcije spodbujajo pripetost sopotnikov.  
 
 
Če še kaj ni jasno, nam prosimo pišite na pasavcek@gmail.com . 
 
Lep pozdrav in uspešno delo do konca projekta. 
 
 

                                                                                            Mateja Markl 
                                                                                   p.p. direktorja 020-1/2011/1 

                                                                                   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 prometu 
 

 
 
 


