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Učiteljem in vzgojiteljem prijavljenim v projekt Pasa vček 
 
 

Zadeva: Aktivnosti v projektu Pasav ček od januarja do aprila/maja 2011 - dodatna gradiv a 
 
 
Spoštovani! 
 

Od januarja do aprila 2011 v okviru projekta Pasavček potekajo razne aktivnosti, o 
katerih ste bili sproti obveščeni preko vaših kontaktnih elektronskih naslovov. Tako po 
Sloveniji kroži 7 demo sedežev s kompletom otroških varnostnih sedežev, s katerimi v 
okviru vaših aktivnosti in demonstracij upravljate sami vzgojitelji in učitelji, ki ste se 
udeležili uvodnega izobraževanja. Zaokrožili bomo po skupno 85 vrtcih in šolah z 
enotami in podružnicami. 

 S februarjem se pričenjajo tudi številne prireditve Pasavček po vrtcih in šolah, ki se jih 
bomo udeležili z našimi demonstracijskimi napravami in študenti. Skupno bo do konca 
šolskega leta potekalo 107 dogodkov Pasavček, podrobnejši razpored smo vam že 
posredovali v januarju.  

V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa bo tudi letos potekala 
akcija Varnostni pas v obdobju od 17. do 30. maja 2011, zato bi še posebej v tem času 
radi z vašo pomočjo in sodelovanjem otrok spodbudili uporabo varnostnih pasov na 
vseh sedežih v vozilih (tudi pri voznikih in odraslih potnikih). V ta namen smo pripravili 
tudi dodatna gradiva za spremljanje, in sicer vam pošiljamo karton čke, ki so namenjeni 
za vsakega otroka v sodelujoči skupini oz. oddelku, da vanj za vsako vožnjo, ko so bili v 
vozilu vsi pripeti, vpišete kot mentor datum, ter date otroku žig pasavčka. Pošiljamo 
vam tudi žig z likom pasav čka, ki ga uporabite za spodbudo otrokom. Tako bi radi 
usmerili aktivnosti tudi na uporabo varnostnih pasov pri odraslih na vseh sedežih v 
avtomobilih med vsako vožnjo. Predlagamo, da spremljate pripetost vsaj 1 teden ter 
vključite tudi vikend. 

 Da ne bi z akcijo spodbujali pretiranih voženj z avtomobilom, kar ni osnovni namen 
akcije, ampak dosledna uporaba varnostnih pasov, lahko podaljšate čas zbiranja ali pa 
za otroke, ki se res redko vozijo z avtomobilom, izberete kakšno drugo aktivnost. 
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 Ob koncu lahko otroke, ki zberejo skupaj 10 voženj, ko so bili vsi pripeti med vožnjo v 
avtomobilu, posebej nagradite  (morda z razdelitvijo tattoojev, kartončkov ali drugih 
gradiv). V ta namen vam pošiljamo tudi dodatno gradivo, kartonske lon čke za pisala , 
ki jih lahko skupaj z otroki sestavite ali pa jih odnesejo domov in to naredijo s starši.  

Seveda otroke, ki se ne vozijo, prav tako spodbudite h kakšni varni aktivnosti (npr. 
uporabi odsevnih predmetov pri vseh članih družine), da si bodo lahko prislužili 
nagradico.  

 

Vsa gradiva boste prejeli preko občinskega SPV, tako da jih prosim kontaktirajte.  

 
Vse druge informacije lahko dobite preko e-mail naslova: pasavcek@gmail.com ali spv@avp-
rs.si oziroma na tel 01/400 88 70. 
 

 

Vam in vašim otrokom  želimo uspešno delo ter velik o zimskih užitkov.  

 
 
 
 

 
 

 

                                                                                            Mateja Markl 
                                                                                   p.p. direktorja 020-1/2011/1 
                                                                                   Vodja Sveta za preventivo in 
                                                                                   vzgojo  v cestnem prometu 

 
 
 

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

 


