
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDNARODNI PROJEKT 
ZA SPODBUJANJE UPORABE 

OTROŠKIH VARNOSTNIH SEDEŽEV 
"EUCHIRES / PASAVČEK˝ 

 
 

 
 
 
MENTORICI: 
METKA PIGNAR 
OLGA KOSTANJEVEC 
 

Juršinci 19, 2256 Juršinci 
Tel.: (02) 758 00 71 
Fax.:(02) 758 60 01 
IŠ za DDV: SI52707806 
E-mail:os.jursinci@guest.arnes.si 



POROČILO OB ZAKLJUČKU PROJEKTA 

»PASAVČEK/EUCHIRES« 
 

 

Smo učenci 1. r., razredničarka Olga Kostanjevec in vzgojiteljica Metka Pignar, OŠ 

JURŠINCI. V razredu nas je 21; 11 deklic in 10 fantov.  

 

 

 

Naša šola se nahaja na deželi, je odmaknjena od večje prometne ceste, kar pa ne 

pomeni, da otroci niso v nevarnosti zaradi cestnega prometa. Učiteljice že kar nekaj let 

opažamo, da vsi učenci in starši ne upoštevajo prometnih zakonov o varnosti otrok v 

prometu. Otroci pogosto sedijo na prednjih sedežih, ne uporabljajo varnostnih sedežev 

za otroke, niso ustrezno pripasani, se ne znajo obnašati na cesti, v osebnih in javnih 

prevoznih sredstvih. 

 

 



Vsa ta opažanja, predvsem pa skrb za večjo varnost otrok v prometu, so naju 

spodbudile, da smo se tudi v letošnjem šolskem letu vključili v mednarodni projekt 

»PASAVČEK/EUCHIRES«. Zaščita otroka v avtu je eden najbolj učinkovitih ukrepov za 

izboljšanje varnosti. 

 

Namen projekta je: 

• promocija uporabe otroških sedežev in varnostnih sistemov v motornih vozilih; 

• spodbujanju pravilne in redne uporabe otroških varnih sedežev ter varnostnih 

pasov med vožnjo v avtomobilu; 

• povečanje osveščenosti staršev s posredovanjem informacij; 

• spodbujanje staršev, da bodo s svojim vzgledom vzgajali otroke. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

• seznanitev staršev s projektom, predstavitev brošure; 

• predstavitev zakona o varnosti cestnega prometa – policist; 

• prečkanje ceste ob navzočnosti policista; 

• spoznajmo izvor imena PASAVČEK – pasavec; 

• pogovor in beleženje; 

• branje in poslušanje zgodbic; 

• ustvarjanje zgodbice na temo: VARNOSTNI PAS; 

• igra vlog: pripenjanje, obnašanje v prevoznih sredstvih; 

• učenje pesmice PASAVČEK, izmišljanje melodije, spremljanje z glasbili, ples; 

• zbiranje anket o pripenjanju; 

• didaktične igre; 

• spremljanje videoposnetka – pešec; 

• izdelovanje maskote; 

• barvanje Pasavčka; 

• obisk spletne strani; 

• predstavitev za starše; 

• evalvacija projekta. 

 



O varnem vedenju v prometu otroke seznanjava skozi vso šolsko leto s spoznavanjem 

in pridobivanjem veščin, povezanih s prometno varnostjo (rumena rutica in odsevniki, 

varna šolska pot, uporaba čelade, prečkanje ceste, hoja ob cestišču, kjer ni pločnika, 

obnašanje sopotnika v osebnih in javnih prevoznih sredstvih, pripenjanje z varnostnim 

pasom, vožnja na zadnjem sedežu, prepoznavanje nevarnih situacij v prometu, vožnja s 

kolesom po javnih površinah, upoštevanje prometnih predpisov …). 

 

 

Prvi šolski dan se nam je na prvem srečanju s starši pridružil policist, ki je starše 

seznanil z zakonom o varnosti cestnega prometa, predvsem s členi, ki se nanašajo na 

varnost otrok. Spregovoril je o pomenu varnostnega sedeža in pasu za otroke, o vrstah 

varnostnih sedežev in tudi o predpisanih kaznih v primeru neupoštevanja Zakona o 

varnosti cestnega prometa. 

 

Starše sva seznanili, da se bomo vključili v projekt in s cilji projekta. Predlagali sva jim, 

da naj otroke čim bolj neposredno vključujejo v promet, saj bodo imeli v jeseni, ko 

bodo učenci brez spremstva prihajali v šolo, manj težav, otroci pa bodo bolj samostojni 

pri vključevanju v promet. 

 

V mesecu oktobru nas je obiskal vodja policijskega okoliša, ki je otrokom povedal nekaj 

besed o varnem vključevanju v promet in jih pospremil na prvi sprehod po okolici šole.  



 

 

Učenci so poznali varno pot v šolo, učili so se varno prečkati cesto, hoditi ob cestišču, 

kjer ni pločnika. Policist je otroke spodbudil na obvezno nošenje rumene rutice, z njimi 

je vodil pogovor o vožnji v avtomobilu in pripenjanju. Otroci so bili nad srečanjem s 

policistom navdušeni. Obljubili so mu, da bodo prometna pravila dosledno upoštevali. 

Povabili so ga, naj jih obišče tudi spomladi, da pokažejo svojo pripravljenost varnega 

vključevanja v promet. 

 

 

Z učenci smo najprej  raziskali izvor imena PASAVČEK in odkrili, da izhaja od živali 

PASAVEC. S pomočjo enciklopedije in računalnika smo odkrili njegove značilnosti. 

Spoznali smo da ta žival spada med redkozobce in tudi med hude zaspance, saj prespi 

od 18 do 20 ur na dan. Telo ima prekrito z roževinastimi ploščami, ki na glavi oblikujejo 

ščit, na hrbtu pa prečne pasove. Od tod tudi njegovo ime. Žival smo prav hitro povezali 



s simpatično maskoto Pasavčka, ki si želi, da bi se vsi otroci vozili varno, je navihana, 

igriva in otroke opozarja ter spodbuja, da so vedno pripeti. 

 

 

 

Pogovarjali smo se o pomenu pasov v avtomobilu. Vsako jutro smo zapisovali, kako so 

prišli v šolo in v tabelo označili, če so bili v avtu pripeti. Sprva je bilo stanje precej 

zaskrbljujoče. Otroci so povedali, da so sedeli zadaj zraven starša, včasih v naročju, na 

sovoznikovem sedežu, na sedežu zadaj, a ne pripasani.  

 

 



Z otroki smo naredili preizkus, kaj se zgodi, če mora voznik hitro ustaviti in potniki niso 

pripeti z varnostnim pasom. Tekli so po prostoru in se morali hitro ustaviti. Ugotovili so, 

da so se pri hitrem teku težje ustavili in da je nekatere vrglo na kolena.  

 

 

V učilnici smo uredili kotiček, ki nas redno spominja na varnost v avtomobilu. Izobesili 

smo gradiva, dopolnjevali pa smo ga s svojimi izdelki. 

 

 

 



 

V knjižnici smo poiskali knjigo Mateje Reba: 

Balončkov Peter v prometu. Vsebina 

posameznih zgodbic na igriv način 

obravnava osnovna vedenja otroka v 

prometu. Balončkov Peter je brihten deček, 

ki živi na podeželju. Sorodniki ga povabijo v 

mesto na počitnice. Njegova prva pot je 

polna novih dogodivščin in spoznanj, 

predvsem glede novih prometnih situacij. 

Zgodbe opisujejo vse tisto, kar mora poznati 

in znati otrok kot pešec, kolesar, potnik v 

avtomobilu, vlaku ali avtobusu.  

Otrokom so bile zgodbice zanimive, pozorno 

so jih poslušali, nato pa so o vsebini in iz  

svojih izkušenj aktivno opisovali in sodelovali pri poustvarjanju (pripovedovali ocenjevali 

njegovo ravnanje, zaigrali prizor). 

 

Otroci zelo radi ustvarjajo zgodbice v skupinski obliki. Na temo Varnostni pas so si 

izmislili zgodbici, ki bi lahko bili tudi resnični. Ob ustvarjanju so se vživeli v dogajanje in 

tudi razmišljali o varnem ravnanju v prevoznih sredstvih. 

 

MAŠA IN PROMETNA PRAVILA 
 

NEKEGA DNE SE JE SEDEMLETNA MAŠA Z MAMICO ODPRAVILA NA OBISK K 

BABICI. DO BABICE JE BILO DALEČ, ZATO STA SE MORALI PELJATI Z AVTOMOBILOM.  

MAŠA JE SEDLA NA SPREDNJI SEDEŽ. MAMICA JE NI OPOZORILA, NAJ GRE 

SEDET NAZAJ V OTROŠKI SEDEŽ. POZABILI STA SE TUDI PRIPASATI. ODPELJALI STA 

SE IN NA SREDI POTI JU JE USTAVIL POLICAJ. OPAZIL JE, DA NISTA PRIPASANI IN DA 

MAŠA SEDI SPREDAJ. MAMICI JE REKEL, DA NE POZNA PROMETNIH PRAVIL, SKREGAL 

PA JE TUDI MAŠO TER JI REKEL, DA BI TAKŠNA LEPA DEKLICA TUDI MORALA VEDETI, 

KJE JE NJENO MESTO V AVTOMOBILU. POLICAJ JE MAMICI VZEL VOZNIŠKO 

DOVOLJENJE, PREPOVEDAL JIMA JE PELJATI NAPREJ. POT STA MORALI NADALJEVATI 



PEŠ. DO BABICE STA PRIŠLI UTRUJENI. MAŠA SE JE MAMICI OPRAVIČILA IN JI 

OBLJUBILA, DA DO 12. LETA NIKOLI VEČ NE BO SEDELA SPREDAJ, AMPAK V SVOJEM 

SEDEŽU ZADAJ IN BO VEDNO PRIPASANA. BABICA JE V SKRBI ZA ZDRAVJE OBEH 

REKLA: » RES STA BILI NESPAMETNI, IMELI STA SREČO, DA  SE VAMA NI ZGODILA 

KAKŠNA NESREČA. OBE BI LAHKO UMRLI ALI PA POSTALI INVALIDA.« REKLA ŠE JIMA 

JE, NAJ VEDNO UPOŠTEVATA PROMETNA PRAVILA.  

MAMICA JE MORALA PLAČATI KAZEN IN SE NAUČITI VSA PROMETNA PRAVILA. 

OD TAKRAT NAPREJ STA JIH JE VEDNO UPOŠTEVALI. 

Zgodbico so ustvarili: MARCEL, ANJA, VIKTORIJA, ALEN, PETRA,  

             SANJA, NEJC H., BOJANA, TILEN 

 
NEPREVIDNA DRUŽINA 

 
          LUČKA IN STARŠI SO ŠLI V MESTO NAKUPOVAT. BILI SO ZELO NAVDUŠENI IN 

SO SE VESELO POGOVARJALI, KAJ VSE BODO KUPILI. VESELO SO KLEPETALI IN SE 

SMEJALI.  

          NA SEMAFORJU JE ZAGORELA RDEČA LUČ. OČKA, KI JE VOZIL AVTO, JE ZAČEL 

USTAVLJATI. NAENKRAT JE SUNKOVITO AVTO USTAVIL. LUČKA, KI JE BILA STARA 6 

LET, NI BILA PRIPETA V SVOJEM SEDEŽU. VRGLO JO JE V PREDNJI SEDEŽ IN IZ NOSU 

JI JE ZAČELA TEČI KRI. PADLA JE ZA SEDEŽ IN SE UDARILA V KOLENA.      STARŠA 

STA SE ZELO USTRAŠILA. ZAČELI SO KRIČATI DRUG ČEZ DRUGEGA. MAMICA SE JE 

PRESEDLA NA ZADNJI SEDEŽ K LUČKI IN JI ZAČELA BRISATI OKRVAVLJEN NOS. TUDI 

PRIPELA JO JE! STARŠA STA SE JEZILA NA LUČKO, KER SE NI PRIPELA. OČKA JE 

OČITAL MAMICI, KER NI PREVERILA, ČE SE JE LUČKA PRIPELA, MAMICA PA OČKU, KI 

JE VOZIL IN SE NI PREPRIČAL, ČE SO VSI PRIPETI. OČKA JE SPELJAL, KO JE BILA NA 

SEMAFORJU ZELENA LUČ. USTAVIL JE NA PRVEM PROSTEM PARKIRIŠČU IN PREVERIL, 

ČE LUČKA NI DOBILA VEČJIH POŠKODB. DEKLICA IN STARŠI SO BILI ZELO 

PRESTRAŠENI. 

        OD TAKRAT SE LUČKA VEDNO PRIPNE V SVOJEM SEDEŽU, STARŠA PA 

PREVERITA, ČE SE JE PRAVILNO PRIPELA.  

 

ZGODBICO SO SESTAVILI: MITJA, DOMEN, SANDRA, NEJC R., JAKA, EMA, TINE,   

                                       DANIJELA.  



Domišljijska igra vlog je priljubljena oblika dela v prvem razredu, še posebej, ko otroci 

prevzamejo vlogo odraslih. Iz igre vlog se vselej razberejo ravnanja starejših, s tem pa 

tudi posnemanje in ravnanje otrok. Zavedati se moramo, da smo starejši še vedno 

največji zgled otrokom. Otrok ne razume, zakaj mora biti on pripasan, če pa so v 

avtomobilu ljudje, ki ga vzgajajo in učijo, tisti, ki jih ima rad, a niso pripeti z varnostnim 

pasom. Po vsaki predstavitvi smo kritično ovrednotili ravnanje posameznih oseb. Otroci 

pa so preko igre spoznavali, se učili in utrjevali prometna pravila. 



 

Naučili smo se pesmico o PASAVČKU in jo tudi uglasbili. Pesmico so učenci spremljali z 

ritmičnimi glasbili in ob njej tudi zaplesali. 

 

 

Otroci so domov odnesli zbirni kartonček z nalogo, da vpišejo datum, ko so bili vsi v 

avtomobilu pripasani. Žal je trajalo kar precej časa, ko so vrnili podpisane in izpolnjene 

kartončke. 

 

Pri spoznavanju pravil in utrjevanju pravilnega ravnanja v prometu pa so nam v veliko 

pomoč razne didaktične prometne igre, vaje na igriščih in dvoriščih. Z igro, ki otroke 

pritegne, si utrjujejo pomembne pojme za varno sodelovanje v prometu in oblikujejo 

miselne zveze, ki mu bodo v pomoč v resničnih prometnih razmerah. Od policista smo v 

dar dobili namizno didaktično igro. Otrokom je zelo zanimiva. Ob igranju spoznavajo 

prometna pravila. Računalnik na otroke deluje zelo motivirano, Znalček in kuža Pazi, 

Raziskujem v prometu sta računalniški didaktični igri, preko katerih otroci skozi igro 

spoznavajo in prepoznavajo vrste prometa, prometna sredstva, osnovna pravila 



ravnanja v prometu in se seznanjajo s prometnimi situacijami, sodelujejo, se učijo o 

prometnih vsebinah ter preverjajo svoje znanje. Prometno vzgojne kocke so didaktično 

sredstvo, ob katerih otroci utrjujejo nekatera ravnanja in pravila, ki so nujna za varnejše 

sodelovanje otrok v prometu. 

 

 

 



V knjižnici smo si izposodili videokaseto Pešec. Otroci so spremljali posnetek, ki na zelo 

hudomušen način predstavlja ravnanje pešcev v prometnih situacijah, nato pa so 

kritično ovrednotili ravnanje pešca. Pogovarjali smo se o ravnanju pešca, nato pa tudi 

popravili njegovo ravnanje. Škoda, da si moramo kaseto vsako leto znova izposojati iz 

študijske knjižnice, ki pa je nima vsakokrat na izbiro takrat, ko bi jo najbolj potrebovali. 

 

Vsem otrokom sva razdelili velikega barvnega Pasavčka, šolski koledar Pasavček, 

obešanko za kljuko s Pasavčkom, nalepko in literaturo za starše. Propagandni material 

je otrokom omogočil, da so si s pomočjo staršev izdelali Pasavčka, ga namestili na vidno 

mesto z namenom, da jih bo nenehno spominjal na to, da: RED JE VEDNO PAS PRIPET. 

 

Pasavčka so pobarvali, ga prilepili na karton, ga poljubno razrezali, nato pa ga drug 

drugemu ponudili, da so ga sestavili. 

 

 

Izrezali so si obesek za na kljuko, na steklo avtomobila pa so si prilepili nalepko. 

 



Skupaj smo si ogledali spletno stran www.spv-rs.si, kjer so otroci zapeli in zaplesali ob 

pesmi Mi gremo pa na morje, poslušali radijski spot, pobarvali Pasavčka, si ogledali 

gradiva. Ogled spletne strani sva priporočili tudi staršem. 

 

 

Ena izmed dejavnosti, ki  smo jo organizirali skupaj z občinskim Svetom za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu, demonstratorji SPV RS, je bila prireditev z naslovom RED JE 

VEDNO PAS PRIPET, katero smo izvedli v torek, 17. februarja 2009, ob 16. uri v 

večnamenski dvorani OŠ JURŠINCI.  



Po uvodni predstavitvi otrok so bili starši deležni strokovne demonstracije pravilne in 

varne uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov ter  prikazom  naletne 

teže posameznika pri hitrosti 30, 50 in 90 km/h, kar so lahko po prireditvi praktično 

preizkusili.  

 

 

 

 

Ni pa manjkalo tudi presenečenja za najmlajše, saj jih je v živo obiskal kar Pasavček 

sam. Vse otroške roke so se ga dotaknile, ga pobožale, z njim so se tudi fotografirali in 



zaplesali. Želimo si, da bi se nanj spomnili tudi takrat, ko se bodo z  avtomobilom 

odpravili na pot. 

 

 

 



Zadovoljni smo s sodelovanjem otrok in staršev. Kajti vsak otrok je enkraten, neponovljiv, 
vreden vseh naših vsakodnevnih naporov in prizadevanj, da bi bil njegov dan kar najbolj 
varen in doživljajsko bogat. 
Namen projekta je bil dosežen, otroci so bili za delo zainteresirani. 

 

 

 

Projekt je temeljil na pozitivni spodbudi k uporabi varnostnih pasov in otroških sedežev 

v avtomobilu. Vzpodbudno je žigosanje kartončkov z žigi Pasavčka, saj je bila v 

»pripasanje« vključena vsa družina. 

 

Misliva, da bi takšen projekt morali nadaljevati, le tako bi že otrokom od začetka 

privzgojili red in navade, potem bi zaradi upoštevanja pravil bilo ohranjeno marsikatero 

življenje in tudi zdravje mladega človeka. 

 
      Mentorici: Metka Pignar, Olga Kostanjevec 

 

 

 

Juršinci, 7. 4. 2009 

 


