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ZAKLJUČNA PRIREDITEV ''RED JE VEDNO PAS PRIPET'' -  poročilo 

 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor že sedemnajsto leto 
zapored sodeluje v projektu PASAVČEK, katerega nosilec je Javna agencija RS za varnost 
prometa - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Namen projekta je spodbujanje 
pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. 
Varnostni pas namreč spada med elemente pasivne varnosti, s pomočjo katerega lahko 
izredno pomembno zmanjšamo težo posledic prometnih nesreč. Otroci v Sloveniji poznajo 
akcijo pod imenom priljubljene figurice Pasavček. Projekt je v celoti predstavljen na internetni 
strani http://www.pasavcek.si. 
 

Po osnovnih šolah in vrtcih že od jeseni 2021 poteka projektno delo, v katerega so vključeni 
otroci 4 – 12 let ter njihovi starši. Projekt temelji na pozitivni spodbudi za uporabo otroških 
sedežev med vožnjo v avtomobilu. Osrednja figura  projekta je lik PASAVČKA, ki na zabaven 
način opozarja otroke: Red je vedno pas pripet! V šolskem letu 2021/2022 poteka projekt 
PASAVČEK v osmih osnovnih šolah (30 razredov) in desetih vrtcih (87 OE). V projekt je v 
letošnjem šolskem letu vključenih 2405 otrok.  
 

V projekt PASAVČEK se aktivno vključuje tudi Svet za preventive in vzgojo v cestnem prometu 
MO Maribor. V okviru projekta vsako leto organiziramo zaključno prireditev Red je vedno pas 
pripet. Prireditev je potekala v sredo, 16. marca 2022 med 10. in 13. uro na Trgu Leona Štuklja. 
Prireditve se je v hladnem, zgodnje pomladanskem vremenu udeležilo okoli 600 otrok iz vrtcev 
in osnovnih šol. 
 
Udeležence prireditve je pozdravil in nagovoril župan MO Maribor Aleksander saša 
ARSENOVIČ in poudaril pomen pripenjanja z varnostnim pasom. Udeležence akcije je 
pozdravil in nagovoril  tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Vinko 
VIRTNIK.  
 
 

  
Fotografiji: uvodni pozdrav župana in predsednika SP 

 

 

 

http://www.pasavcek.si/
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Z akcijo smo nagovarjali otroke in njihove starše o nujnosti uporabe otroških varnostnih 
sedežev in varnostnih pasov. Namen akcije je bil izboljšati pravilno pripetost in uporabo 
otroških varnostnih sedežev ter zmanjšati najhujše posledice, mrtve in hudo poškodovane v 
prometnih nesrečah zaradi neuporabe varnostnega pasu. Letošnja zaključna prireditev Red je 
vedno pas pripet je sovpadala z nacionalno preventivno akcijo VARNOSTNI PAS.  
 

V okviru prireditve Red je vedno pas pripet so potekale številne aktivnosti. Vrtec studenci in 
vrtec Želvica sta  se predstavila z izdelki, ki so jih naredili otroci v okviru projekta.  
 

  

Fotografiji : izdelki otrok vrtca Studenci in Želvica 
 

Na varno vključevanje v promet so opozarjali na stojnici Prometne šole Maribor. Predstavili so 

izobraževalne programe Prometne šole 

  

  Fotografije: predstavitev Prometne šole Maribor  

 

 

Na stojnici Javne agencije RS za varnost prometa, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu so si udeleženci prireditve ogledali in preizkusili demonstracijske naprave - tehtnice 

za prikaz naletne teže. Med udeležence je bi zadeljen tudi preventivni material v okviru projekta 

Pasavček. 
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Fotografije: demonstracijska naprava AVP SPV 

 
 
Predstavnika Policije sta predstavila delo policista in otroke skozi igro popeljala v svet prometa 
in pravilnega ravnanja v prometu. 
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Fotografije: predstavitev dela policista  
 

 
Na prireditvenem prostoru se je predstavila tudi Služba nujne medicinske pomoči. Otroci so si 
ogledali reševalno vozilo. Reševalec pa jim je predstavil svoje delo. 
 
 

  

Fotografije: predstavitev dela in opreme reševalca 
 

 

Na tematski ustvarjalni delavnici Zveze prijateljev mladine so otroci barvali in izdelovali lik 
Pasavčka.  
 
 

  

Fotografije: Otroci v tematski delavnici Zveze prijateljev mladine Maribor 
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Akciji Red je vedno pas pripet se je pridružilo tudi podjetje javnega potniškega prometa 
MARPROM z demonstracijo varnega prevoza otrok z avtobusom. Z avtobusom, ki ima 
vgrajene varnostne pasove so na prireditev pripeljali skupino otrok in tako demonstrirali varen 
prevoz otrok z avtobusom. Na prireditvenem prostoru so tudi ostali otroci in njihovi 
spremljevalci dobili navodila za varen prevoz otrok z avtobusom in za pravilno pripenjanje otrok 
v avtobusu. 
 

 

Fotografije: demonstracija varne vožnje z avtobusom 

 

 

Za dobro vzdušje in rajanje otrok je z zabavnim programom poskrbel čarodej Grega. 

  

Fotografiji: Zabavni program s čarodejem Grego 
 
 
 
Posebno doživetje za otroke je bilo srečanje z maskoto Pasavček, ki se je sprehodil med otroci 
na prireditvenem prostoru.  
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Fotografije: srečanje z maskoto Pasavčka 
 
 
 
V okviru zaključne prireditve so se otroci preizkusili tudi v vožnjo z mini kolesi na poligonu 
KOLESARČKI.  
 

  

Fotografije: Vožnja otrok na poligonu ''Kolesarčki'' 
 

 

Za red in varnost na prireditvenem prostoru so skrbeli člani komisije za akcije pri SPV in 
dijaki Srednje prometne šole Maribor. 
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Z vzgojno preventivno akcijo ''Red je vedno pas pripet'' smo dosegli zastavljen cilj, saj so ob 
zaključku akcije vsi otroci, ki so zapuščali prireditveni prostor vedeli kaj je red  

''RED JE VEDNO PAS PRIPET''. 
 
 
 
Zapisala:   
Polona ŠKOFIČ 
Koordinator VI 

 Vinko VIRTNIK, l.r. 
Predsednik sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu 
 


