
 

 

 
 
Spoštovani! 

Javna Agencija Republike Slovenije za varnost prometa - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu organizira NEOBVEZNO uvodno izobraževanje za izvajanje projekta 
Pasavček na temo prometne varnosti otrok med vožnjo. Na izobraževanje vabimo učitelje 
in vzgojitelje, ki so se s svojimi skupinami in oddelki prijavili k projektu Pasavček v šolskem 
letu 2010/11.  
  
Uvodno izobraževanje bo trajalo 2 dni ter bo potekalo v dveh terminih, in sicer 15. in 16. 
novembra ter 29. in 30. novembra 2010, verjetno v prostorih JGZ Brdo na Brdu pri 
Kranju . Na izobraževanju se bodo udeleženci podrobneje seznanili z nekaterimi značilnostmi v 
prometni varnosti otrok, z uporabo otroških sedežev v vozilu, spoznali bodo stanje prometne 
varnosti otrok v različnih vlogah, izkušnje s projektnim delom iz preteklih let in učinke projekta 
nasploh ter pričeli z načrtovanjem konkretnih projektov, ki jih bodo izvajali v svojih skupinah in 
oddelkih.  
  
Udeležencem bo tako uvodno izobraževanje pripomoglo k boljšemu poznavanju tematike ter pri 
organizaciji projektov na temo varnosti otrok med vožnjo in pravilne uporabe otroških sedežev, 
ki se bodo odvijali po vrtcih in šolah.  
 
Na izobraževanje se lahko prijavijo : 

         Prijavljeni učitelji in vzgojitelji v projekt Pasavček v šolskem letu 2010/11, 

         učitelji in vzgojitelji, ki v preteklih letih še niso bili na izobraževanju, 

         po največ dva učitelja oz. vzgojitelja iz ene ustanove. 

Udeležba na izobraževanju je za udeležence brezplačna, saj krije organizator stroške bivanja v 2-
posteljnih sobah, prehrane in izobraževanja ter gradiva, udeleženci oz. njihove institucije pa 
krijejo potne stroške in morebitne druge stroške.  
  
Število mest na izobraževanju za posamezen termin je omejeno na 90 udeležencev, zato vas 
prosimo za čim hitrejšo prijavo. Pri prijavah bomo upoštevali vrstni red prijave, število 
prijavljenih iz ene ustanove, razpršenost prijavljenih po občinah in z različnih koncev Slovenije, 
ter morebitna lanskoletna udeležba učiteljev iz posamezne ustanove na izobraževanju. 
Predlagamo, da se na šolah in vrtcih dogovorite, kdo se bo izobraževanja udeležil, iz vsake 
ustanove sta priporočljiva 2 udeleženca (sobe so dvoposteljne in si jih delite).  
  
Rok za prijavo za izobraževanje je 3. november 2010, do 8. novembra pa bomo 

obvestili udeležence ter posredovali podrobnejši program.  

  



Letošnja novost je elektronska prijavnica s katero prijavite posameznega učitelja/vzgojitelja  na 

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

3. novembra 2010.   

Ko boste kliknili na povezavo elektronska prijavnica za uvodno izpobraževanje, se vam bo odprlo novo 
okno, kjer izpolnite vsa obvezna polja, vpišete svojo referenčno številko prijave in ko končate, kliknete na 
gumb oddaj prijavo. Prijavnico, ki jo boste prejeli na elektronski naslov, ki ste ga vpisali v prijavo, 
natisnite, ji dodate uraden podpis in žig ter nam jo posredujte na enega izmed spodnjih naslovov: 

- AVP - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Trdinova 8, 1000 

- ali po faxu: 01/300 91 71 

- ali mailu: pasavcek@gmail.com (skenirano).  

 

V kolikor imate še kakšno vprašanje glede same prijave na izobraževanje, se prosim obrnite na 
elektronski naslov pasavcek@gmail.com oziroma telefon 01/400 88 70.  

 Lepo pozdravljeni,  

Mateja Markl 

 
 

 

                                                                                             
                                                                                             Bojan Žlender 

                                                                                   Vodja Sveta za preventivo in 
                                                                                   vzgojo  v cestnem prometu 

 
 
 

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

 

 

 

 


