
   
 

Informacije za učitelje: Pasavček vas vabi v družbo 

Mlajši otroci 

Pasavček je animiran lik, s katerim nagovarjamo otroke v okviru projekta Pasavček za spodbujanje 

varne vožnje otrok in pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev. Namreč za varnost otrok med 

vožnjo je ključno, da uporabljajo otroci ustrezen otroški varnostni sedež, primerne otrokovi telesni 

teži in velikosti. To je tudi zakonska obveza (Zakon o pravilih cestnega prometa, 88. člen).  

Lik Pasavčka predstavlja navihanega, razigranega, zvedavega pasavčka, ki se zaradi igre besed nanaša 

na PAS in tako opozarja otroke, kaj je red: Red je vedno pas pripet! S Pasavčkom otroke na pozitiven 

način spodbujamo k varnemu ravnanju in uporabi varnostnega pasu ter otroškega varnostnega 

sedeža. Dolgoročno pa razvijamo pozitiven odnos do varnosti in seveda do uporabe varnostnega 

pasu, tudi ko bodo odrasli vozniki in potniki.  

Izvajanje projekta Pasavček 

Projekt Pasavček v Sloveniji izvajamo že od leta 2005, sprva kot del mednarodnega projekta, več kot 

10 let pa kot nacionalni projekt. Projekt je namenjen predvsem otrokom v starosti 4 – 10 let ter 

njihovim staršem. V samem projektu sodelujejo posamezni razredi prve triade osnovnih šol in 

vrtčevske skupine. Vsako leto sodeluje v projektu veliko število skupin, od 700 – 1.000, iz celotne 

Slovenije. V letošnjem letu sodeluje rekorne število, kra 1.140 skupin in oddelkov, kar je skupno več 

kot 22.500 otrok.  

Projekt poteka skozi celotno šolsko leto in se izvaja v skupinah, ki sledi ciljem projekta ter se na 

dnevni ravni umešča v učne cilje na posameznih področjih. Aktivnosti v okviru projekta tako potekajo 

po principih projektnega dela, posamezne metode in oblike dela, ter vsebine pa so prepuščene 

posameznemu učitelju in vzgojitelju, ki vodi projekt v skupini otrok. Vabimo vas, da organizirate tudi 

posebne dogodke, razstave, srečanja. 

Ob tem se izvajajo v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa še:  

- Izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev 

- Zagotovitev velikega števila preventivnih gradiv – plakat, meter, pobarvanka in labirint, 

kartončki za spremljanje pripetosti, informativna knjižica Red je vedno pas pripet, žigi 

Pasavčka…  

- Izvajajo se preventivni dogodki na lokalni ravni po Sloveniji 

- Kroženje demo sedežev za prikaz pravilne uporabe otroških sedežev po Sloveniji – v 

letošnjem letu po 70 vrtcih in šolah 

- Izvajajo se lutkovne predstave Pasavček v prometu – v lanskem letu smo izvedli 87 izvedb za 

2.500 otrok 

- Izdali smo tudi poučno družabno igro Pasavček na poti v šolo 

 

Ob zaključku projekta morajo sodelujoče skupine pripraviti zaključno poročilo. Otroci nato prejmejo 

priznanje Pasavčka za sodelovanje ter praktično nagradico. Strokovni delavci pa potrdilo o 

sodelovanju in tudi praktično nagradico.  



   
 
Smernice za potek projektov 

Smernice za potek projektnega dela, ki se ob zaključku projekta upoštevajo pri izboru najboljših projektov, 

so:  

• Aktivna vključenost otrok, staršev, učiteljev/vzgojiteljev v projektno delo � zelo pomembna za 

uspešnost projektov je aktivna vključenost staršev, saj tako lahko dosežemo dolgotrajnejše 

rezultate pri več otrocih  

• Uporabljeni različni pristopi in metode dela pri obravnavi teme  

• Vključevanje vsebin pri različnih predmetih, aktivnostih  

• Kontinuirano izvajanje projekta skozi leto 

• (aktivna) vključenost drugih v izvajanje projektov (starši, policija, občinski SPV) 

• Izpeljava posebnih dogodkov na temo pripetosti med vožnjo  

• Evalvacija in spremljanje izvajanja aktivnosti 

 

Rezultati projekta 

Vsako leto v projektu Pasavček sodeluje več skupin, kar pomembno pripomore k večji ozaveščenosti 

glede varnosti med najmlajšimi udeleženci v prometu, pa tudi njihovimi prijatelji, starši in drugimi 

družinskimi člani. Če skupno pogledamo je na letni ravni sodelujočih 15.000 – 20.000 otrok, kar v 15 

letih pomeni preko 200.000 otrok. In vsi ti s sabo nosijo jasno sporočilo: Red je vedno pas pripet! 

Strokovni delavci evalvirajo projekt kot zelo uspešen. Pri pripravi imajo najpomembnejšo vlogo 

učitelji, sledijo otroci, starši skoraj niso vključeni, pri izvajanju projektov pa so najbolj aktivni otroci, 

sledijo učitelji, starši pa v manjši meri, z velikimi razlikami med skupinami.  

Med metodami in oblikami dela strokovni delavci navajajo, da najpogosteje uporabljajo pogovor, 

plakate, uporaba tiskanih gradiv in demonstracije, sledijo pa kratka predavanja (razlaga) ter 

predstavitev primerov in ogled video posnetkov.  

Izvedena evalvacija kaže, da so otroci najbolj pridobili s pozitivnim pristopom in stališči do uporabe 

otroških sedežev ter glede pravilnega pripenjanja, sledi poznavanje zakona, značilnosti prometnih 

nesreč in opozorila glede otrokovega pravilnega in varnega ravnanja v prometu.    

V Sloveniji smo z izvajanjem projekta Pasavček izredno povečali pripetost otrok med vožnjo, saj je v 

povprečju 40 % več otrok pripetih med vožnjo kot primerjalno v letu 2005. Po opazovanjih, ki jih 

izvajamo na AVP, je bila pripetost voznikov v letu 2018 skoraj 95 %, sopotnik spredaj še nekoliko več 

95,6 %, sopotnik zadaj 78,1 %, starejši otroci zadaj 90,1 % ter mlajši otroci (v otroškem sedežu) 94,3 

%.  

  

Kaj pa so se v projektu naučili najmlajši? 

Projekt Pasavček je bil najbolj odmeven in so se starši veliko naučili od svojih otrok. »Od zdaj naprej 

ne gremo nikamor, ne da bi se vsi potniki v avtomobilu pripeli«, skoraj vsi starši pa poznajo, so 



   
 
osvojili deklamacijo o Pasavčku.  

Skupina Čebelice, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj 

Pesmica o Pasavčku  

Dragi vozniki, voznice, pozor! 

Previdno, ko vozite avto, motor! 

Veliko otrok nas hodi po svetu, 

ki se učimo vse o prometu.  

Zato brez divjanja po cesti, 

če nas nočete imeti na vesti.  

S Pasavčkom pravil se učimo, 

na koncu priznanje dobimo.  

Obvezno čez zebro, 

ko prečkamo cesto,  

ko se odpravljamo 

po nakupih v mesto.  

Dragi starši, pozor za vse vas! 

V avtu vedno pripnite nam pas! 

Učenec D.B., Oddelek Levčki, Vrtec Hrastnik  

»Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se pripenjali. Najbolj od vsega mi je bilo všeč, ko smo gledali filmčke.  

Pasavček je bil super.«  

Oddelek 3.b, OŠ Staneta Žagarja Kranj 

»V avtu se pripnemo, da me ne vrže preko sedežev.« 
Vrtec Šentjur, 5 let 

»V avtu smo vedno vsi pripeti. To pa zato, da smo varni, da se ne poškodujemo. Jaz vedno sedim v 
sedežu, pripasan. Ko bom pa bolj velik, bom pa imel jahača. Atiju, pa mamici večkrat povem, da je red 
vedno pas pripet, pa deklamacijo tudi povem.«  
Vrtci občine Žalec, 5 let 
 

Viri:  

Več informacij najdete na https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/pasavcek/  . 

1. Zakon o pravilih cestnega prometa  

2. Knjižica Red je vedno pas pripet  

3. Video gradivo  

Pasavček je moj prijatelj https://youtu.be/TemSDP_7zj0  

Varnostni pas – vez z življenjem https://youtu.be/3MyZbNu4KmA  

Izbira otroškega sedeža https://youtu.be/buQSVRR-j2Y  


