
PROJEKT
PASAVČEK

ZVONKA KODER
Kranjski vrtci



• KRANJSKI VRTCI
• vrtec Janina, enota Čira čara, oddelek 6
• nosilec projekta - vodja oddelka: dipl. vzg. Zvonka Koder
• pomočnica vzgojiteljice: Nataša Mubi
• število otrok v oddelku: 21, starost: 5-6 let
• Sem  iz Kranjskih vrtcev, vrtec Janina, enota Čira čara, ki šteje 6 oddelkov. 

V lanskem šolskem letu smo imeli dva starejša oddelka otrok, ki sta oba 
sodelovala v projektu. Prvič smo se vključili v ta projekt in mislim, da ne 
zadnjič, saj nam je bil to dodaten izziv v želji izvedeti in naučiti se čim več.



CILJI

• ozaveščanje otrok in odraslih o pomenu uporabe varnostnega pasu in OVS

• pravilna in dosledna uporaba varnostnih pasov
• pravilna in dosledna uporaba OVS



• razgovor z otroki o prometu, prometni varnosti in varni vožnji
• anketa (vprašalniki) za starše
• razgovor o uporabi OVS in pripetosti z varnostnimi pasovi (tabela beleženja v 

preproste diagrame in na kartončke) 
• obisk policista v oddelku
• urejanje oglasnega panoja oz. kotička za starše
• srečanje s starši – seznanitev s projektom in povabilo k sodelovanju
• spoznavanje živali pasavca
• spoznavanje PASAVČKA-ali ga otroci poznajo, kdo je, kje so ga že videli, zakaj, od 

kod ime…
• risanje in ustvarjanje na temo: PASAVČEK in RED JE VEDNO PAS PRIPET
• 8.-22.februar – dodatne aktivnosti, kot podpora akciji VARNOSTNI PAS- PRIPNI 

SVOJE ŽIVLJENJE
• ogled spot-a, filmčka PASAVČEK
• seznanitev z zgodbico »Prijazni zmaj Zumi«
• beleženje vseh dejavnosti v koledar
• obisk spletne  strani : www.spv-rs.si/euchires (igrice, pobarvanke, e-kartice) in 

spletnega portala www.ringaraja.net
• prebiranje otroške literature o prometu

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI



• iskanje informacij po literaturi in prinašanje različnega gradiva v vrtec 
(izrezki iz časopisov in revij,…), pomoč staršev

• naučimo se deklamacijo RED JE VEDNO PAS PRIPET
• izrezovanje obešanke PASAVČEK
• kopitljaček PASAVČEK (otroci ga izdelajo s starši)
• barvanje pobarvanke PASAVČEK
• predstavitev in preizkus demo sedežev in tehtnic za  naletno težo 
• (9.- 13.marec)
• označitev varne poti v vrtec (sodelovanje z MO Kranj in  s Komunalo Kranj)
• igre vlog na temo promet
• naučimo se novo pesmico – bans Sredi prašne ceste
• opazovanje pripetosti in uporabe OVS – na sprehodih 
• izmišljarije otrok
• zapisovanje izjav otrok na začetku in na koncu projekta
• obisk v avto šoli B&B, razgovor z inštruktorjem
• urejanje prometnega kotička v igralnici
• interna zaključna prireditev na dvorišču našega vrtca (31.3.2009 od 9.00 do 

11.00) za 4 sodelujoče oddelke Kranjskih vrtcev 
• zaključna prireditev SPV Kranj na ravni občine za vse sodelujoče vrtce in 

šole iz naše občine – torek, 16.4.2009 od 17. do 20. ure na Slovenskem 
trgu in

• razstava sodelujočih vrtcev in šol  ob zaključku projekta v avli MO Kranj



UPORABLJENI MATERIALI IN 
PRIPOMOČKI

• demonstracijske naprave: demo sedeži in tehtnice z naletno težo
• maskota Pasavček
• gradiva in dopisi  poslani preko e-mailov s SPV Ljubljana
• različna gradiva za otroke (cd – glasba, tv in glasbeni spoti,  pobarvanke, obešanke, 

tatooji, koledarji…)
• kartončki za beleženje pripetosti in žig Pasavčka
• brošure za starše: Red je vedno pas pripet
• »pomočnik policista« medvedek Jaka
• slikovni material, ki so ga prinašali otroci ali smo ga poiskali v vrtcu skupaj (izrezki in 

članki iz revij in časopisov, slike in fotografije)
• spletna stran http://www.spv-rs.si/EUCHIRES/ in spletni portal                                 

www.ringaraja.net
• vprašalniki (3x za starše)
• sredstva za ustvarjalno igro otrok (avtomobilčki, prometni znaki, preproga- cesta…)
• sredstva za igro vlog
• likovni material in različni materiali ter pripomočki za ustvarjanje
• intervencijska vozila in njihova oprema: gasilsko, policijsko, reševalno vozilo in vozilo 

redarstva ter vozilo za odvoz – »pajek«
• vozilo avto šole
• družabne igre Policija 113- Varno na poti…



SODELUJOČI V PROJEKTU

• starši, stari starši, bratci, sestrice in drugi sorodniki
• otroci in  vzgojiteljice sodelujočih oddelkov Kranjskih vrtcev 
• otroci in vzgojiteljice preostalih štirih oddelkov našega vrtca
• PP Kranj 
• gasilsko reševalna služba
• reševalna služba 
• redarska služba
• avto šola
• republiški SPV in študentje z demonstracijskimi napravami
• občinski SPV
• novinarka revije za otroke Frkolin
• novinarka in fotograf časopisa Gorenjski glas
• MO Kranj in Komunala Kranj 
• čarovnik Grega



IZVEDBA

• Projekt je trajal od novembra 2008 do konca 
marca 2009. Najbolj intenzivno  je potekal v 
februarju in marcu, ko smo z otroki, starši in 
drugimi sodelujočimi izvedli največ
aktivnosti, posebno pa v času akcije 
Varnostni pas-pripni svoje življenje (8.-
22.2.).

• Staršem naše skupine sva  razdelili 
vprašalnike (2X znanja in stališča, 1x 
evalvacijska).

• Z otroki smo spoznavali  žival pasavca, 
otroci so ga spoznavali preko različne 
literature, ga opisovali in se z njim 
seznanjali.

• Nato so spoznali lik Pasavčka, osvojili 
njegov pomen in namen.

• Iskali smo informacije v vrtcu in doma, 
prinašali različna gradiva (izrezki iz revij in 
časopisov) in izdelali plakat na temo Red je 
vedno pas pripet, prav tako so otroci izdelali 
plakat s slikami različnih OVS.



• Pogovarjali smo se o varni vožnji v 
avtomobilu, o uporabi OVS in 
varnostnih pasov. Na sprehodih 
smo opazovali promet, 
udeležence v prometu in pripetost 
z varnostnimi pasovi. Seznanili 
smo se s slikanico Prijazni zmaj 
Zumi.

• Ogledali smo si spote, poslušali 
glasbo in plesali, naučili smo se 
pesmico Pasavček je moj prijatelj. 



• Za starše smo pripravili kotiček-
oglasni pano Projekt Pasavček, 
kjer so se lahko sproti seznanjali s 
potekom projekta in dobili tudi 
različne informacije. 



• Pripravili smo tudi sestanek za 
starše, kjer smo jih seznanili s 
projektom in jih povabili k 
sodelovanju. Sestanka so se 
udeležili: predstavnica občinskega 
SPV, policist in namestnik 
komandirja PP Kranj.



• Obiskal nas je policist, prinesel 
svojega “pomočnika” medvedka 
Jaka, ki je z okna naše igralnice 
ves čas projekta opazoval, če 
otroci sedijo v OVS, če so pripeti, 
oz. v primeru, da  hodijo peš v 
vrtec in domov, kako se obnašajo 
kot pešci.



• Obiskali smo Policijsko postajo 
Kranj in si ogledali sobo za 
zaslišanje, njihova vozila in 
opremo, zapore in informacijski 
center.



• Likovno smo ustvarjali (izdelovali 
in risali vozila, barvali pobarvanke, 
risali na temo Red je vedno pas 
pripet, izrezovali obešanke, s 
starši so izdelali kopitljačka
Pasavčka).

• Izdelali smo tudi nekaj različno 
zahtevnih sestavljank.



• Otrokom se je lik Pasavčka zelo 
priljubil, radi so ga barvali, 
izdelovali lutke in drugo.



• Vse naše dejavnosti smo pridno 
beležili v koledar Pasavček. 

• Uredili smo prometni kotiček, se 
igrali ustvarjalne igre in igre vlog 
na temo Promet in Red je vedno 
pas pripet.

• V vrtcu in doma so otroci obiskali 
spletno stran z igricami in 
pobarvanko.

• Na občino smo oddali prošnjo za 
označitev varne poti in tik pred 
zaključkom projekta dobili 
soglasje. 



• Sklenili smo dogovor s PP Kranj in 
policist je pred uvozom v vrtec 
občasno opazoval in nadziral  
pripetost v avtomobilih.

• Prav tako smo dnevno beležili 
sedenje otrok v OVS in pripetost 
(tabela), nato pa še na kartončke 
pripetost vseh prisotnih v avtu.

• V tednu od 9. do 13. 3. so otroci, 
starši in ostali lahko v vrtcu 
preizkusili demo sedeže in 
tehtnice za naletno težo.



• Obiskali smo avto šolo, se 
pogovorili z inštruktorjem in si 
ogledali njihov preurejen 
avtomobil.



• Seznanili smo se z novo družabno 
igro Policija 113- Varno na poti, ki 
smo jo dobili ob obisku PP Kranj.



• V našem vrtcu smo 31.3.2009 
dopoldne pripravili zaključno 
prireditev za 4 sodelujoče oddelke 
Kranjskih vrtcev. 

• Obiskovalci so si lahko ogledali 
intervencijska vozila, delno tudi 
prikaz njihovega dela, 
demonstracijske naprave – demo 
sedeže in tehtnice za naletno 
težo. Prireditev je otrokom 
popestrila maskota Pasavček, 
plesne in likovne delavnice. 



• Na prireditev smo povabili starše, 
stare starše, bratce, sestrice in 
druge. Prav tako so bili vabljeni 
mediji (lokalni časopis in lokalna 
TV), ravnateljica in pomočnica 
ravnateljice ter predstavnica 
občinskega SPV.



• Prireditve so se  udeležili tudi 
ostali oddelki našega vrtca. Vsem 
otrokom smo razdelili pobarvanke 
Pasavček, odraslim pa brošure 
Red je vedno pas pripet. 



• Naj omenim še to, da so otroci 
našega drugega sodelujočega 
oddelka pobarvali transparent in 
plakat, ki smo ju imeli obešena v 
vrtcu, ju uporabili na zaključni 
prireditvi in na katera so bili zelo 
ponosni.



• SPV Kranj je ob naši pomoči 
pripravil  16.4.2009  zaključno 
prireditev za vse sodelujoče vrtce 
in šole naše občine. Vsaka 
sodelujoča skupina otrok  se je v 
programu predstavila z dvema 
točkama. Program je povezoval 
čarovnik Grega.



• Sočasno s to prireditvijo smo 
sodelujoči v projektu iz vrtcev in 
šol v avli občine pripravili razstavo 
vsega, kar smo ustvarili in nabrali 
tekom projekta.



ZAKAJ MORAMO BITI V AVTU PRIPETI Z VARNOSTNIM PASOM?

To je nekaj odgovorov otrok na začetku projekta:
• LUKA: zato, če nas ustavi policija
• VAL: če avto »zabremza« a ne, greš pol naprej in nazaj, zaradi varnosti
• TAMARA: zato, če se zgodi nesreča
• ANDREJ: če se kam zabiješ, v kakšno ograjo
• JAN: te vrže naprej in letiš skozi »šipo« na cesto in te avto povozi
• ROK: zato, da se ne zgodi nesreča
• ŽAN: da nas ne ustavi policaj, da ne zletimo naprej
• MARK: da se ne zgodi prometna nesreča
• NEJA: da ne odletim
• AIŠA: če mami »zabremza«, da ne zletim v sedež
• GAJA: ko zabremza; včasih, ko sem bila pri atiju v službi sem videla ene filmčke kaj se zgodi, če 

nisi pripet
• EVA: zato, da ne zletim nekam
To pa je nekaj odgovorov na koncu projekta:
• VAL: zaradi varnosti
• TIM:zaradi varnosti, da ne zletimo v šipo
• ŽAN: zaradi varnosti, da te ne vrže naprej
• NIKA: zato, da se ne zabijemo v sedež ali šipo
• MARK: da si varen, če vozi kdo hitro, pa tudi, če vozi počasi
• ŽIGA: da si ne razbijem glavo
• DENIS: če si pripet, se ne zabiješ v šipo, če nisi pripet, se pa lahko
• AIŠA: da ne zletim skozi šipo
• ANDREJ: zaradi varnosti, da te ne odnese v šipo ali na cesto



OTROŠKE USTVARJALNOSTI:

• LENART, je deček star 6 let, ki se je v projekt zelo »vživel« in kmalu na 
začetku projekta povedal:
Jaz sem tudi doma naredil knjižico, v katero označujem, če sta mami in oči 
pripeta med vožnjo v avtu. Če sta, jima dam zvezdico. Očiju sem rekel, da 
če se bo zlagal, mu bom pa 3 zvezdice prečrtal.
Zadnjič pa se je mami privezala šele malo pred domom, sem ji pa dal 
zvezdico s piko.

• Kdor gre v naš avto in se hoče peljati, mora biti pripet, drugače se pa ne 
more peljati z nami.

• Nekoč med prosto igro je prišel k meni z mehko igračo zebro in zaigral 
pravo malo predstavo o prehodu za pešce. 

• Lenart je tudi sestavil kratko pesmico:

Če hočeš, da je doma red, 
se pojdi hitro v avto pripet.



REZULTATI

Na začetku projekta sem iz razgovorov z otroki ugotovila:
• en otrok se ne pripenja oz. se med vožnjo odpenja (potrdil očka)
• en otrok ne sedi v OVS in se ne pripenja; pove, da se tudi starši ne pripenjajo
• nekateri otroci se občasno ne pripenjajo, prav tako tudi njihovi starši ne
• nekateri otroci občasno ne sedijo v OVS, posebno, če se vozijo v dveh avtomobilih 

(včasih z očkom, včasih z mamico) in imajo en sam OVS
• Stanje se je tekom izvajanja projekta izredno izboljšalo. Otroci pridno sedijo v OVS in 

se redno pripenjajo, prav tako na to opozarjajo starše in druge družinske člane.
• Stanje smo beležili 2x. Najprej na tabelo: sedenje v OVS in pripetost s pasom, nato 

pa še na kartončke. Moram povedati, da je beleženje v veliki meri vplivalo na 
doslednost, tako pri otrocih kot tudi pri starših. 

• Beleženje nam je pokazalo naslednje rezultate:
• 10 dnevno beleženje uporabe OVS in pripetosti: otroci so se ves čas beleženja zelo 

dosledno pripenjali, manj pa je bilo doslednosti pri uporabi OVS, vendar še to le iz 
enega razloga in ta je, da ima veliko staršev dva avtomobila, OVS pa le eden. 

• 10 dnevno beleženje pripetosti vseh prisotnih v avtomobilu: beleženje je pokazalo, da 
se vsi prisotni v avtomobilu redno pripenjajo. Je pa res, da je potekalo to beleženje 
kasneje od beleženja uporabe OVS  in so bili starši in otroci že bolje osveščeni.

• Mislim, da smo bili zelo uspešni pri naših nalogah in če smo le dvema dečkoma, ki se 
prej nista pripenjala in se zdaj redno pripenjata, prihranili kakšno poškodbo oz. 
poskrbeli kakorkoli za njuno varnost, smo naredili VELIKO.



EVALVACIJA

• Namen in cilji projekta so bili v celoti realizirani. Otroci so bili zelo zainteresirani za 
aktivnosti in dejavnosti, radi so sodelovali, bili vedoželjni in tudi sami in ob pomoči 
staršev iskali različne informacije. V vrtec so pridno prinašali različna gradiva. Tudi 
večina staršev je sodelovala pri projektu, zanimalo jih je kaj se dogaja in kaj delamo. 
Nekateri so se tudi aktivno vključili, dali pobude in ideje.

• Dobra motivacija oz. spodbuda za večjo uporabo OVS in boljšo pripetost je bilo tudi 
beleženje v tabelo in na kartončke. V tem je bilo nekaj tekmovalnosti in sicer 
pozitivne, saj so otroci med seboj primerjali število žigov. Dobra motivacija so bili tudi 
tatooji, ki so jih  otroci dobili kot nagrado za osvojeno pesmico. Prav tako so zelo radi 
barvali pobarvanko Pasavčka, nekateri tudi večkrat.

• Veliko nam je v projektu pomagal policist s svojim obiskom, razgovorom z otroki in  
nadzorom pripetosti. Otroke  pa je navdušil obisk Policijske postaje, kjer smo si 
ogledali sobo za zaslišanje, zapore, različna  vozila in opremo in informacijski center 
oz. center za obveščanje.

• Najbolj pa so bili otroci navdušeni na zaključni prireditvi nad vozilom za odvoz-
»pajkom« in gasilci. »Pajek« jim je prikazal kako pripne in naloži napačno parkirano 
vozilo, gasilec pa je z lestvijo vse otroke in obiskovalce dvignil visoko v zrak. 
Doživetje je bilo za marsikoga nepozabno. Seveda pa je pomembno vlogo odigrala 
maskota Pasavček, s katero so se želeli vsi otroci slikati.

• Najlepše presenečenje pa so otroci doživeli ko so prejeli figurice Pasavčka.
• Projekt sem predstavila v otroški reviji Frkolin, Ringaraja iskrice. V časopisu Gorenjski 

glas oz. njegovi reviji Kranjčanka je bilo  prav tako predstavljeno naše sodelovanje v 
projektu, pa tudi lokalna TV je predvajala zaključno prireditev.


