
 

 

 

RIJEČ PREDSJEDNIKA 

Drage ravnateljice,  

odgojiteljice, projektni 

partneri, članovi Udruge za 

prometnu preventivu mladih 

„Sigurna cesta“ i poštovani 

čitatelji našega biltena!  

 

Bliži se kraj godine kada treba 
sumirati  postignete radne  
rezultate. Gotovo sve naše 
protekle aktivnosti objavili smo 
na  internetskoj stranici 

udruge, kao i izvršene radne uratke koji su stigli od naših 
članica - suradnica odgojiteljica iz predškolskih ustanova iz 
svih županija Republike Hrvatske. 

ZAHVALE 

Tijekom života naučio sam da je za temeljito i uspješno 
obavljanje posla odlučujuće imati stručne, pouzdane i 
učinkovite suradnike.  

Tako sam u vremenu realizacije naših projekata upoznao i 
okupio veliki broj ljudi, iznimno spremnih za pomoć i podršku. 
Sretan sam i ponosan što smo zajedničkim snagama ostvarili 
odličnu suradnju s timovima iz svih županija.  

Svjestan sam da ću možda zaboraviti  spomenuti nekoga od 
brojnih, manje ili više zaslužnih, za realizaciji Projekata i 
izraziti im dužnu zahvalnost. Nadam se da mi neće zamjeriti.  

Kao i uvijek postoje ljudi više vezani uz projekt koji i zaslužuju 
posebnu pažnju i zahvalnost. Zahvala svim onima koji su 
podržali naše projekte i bili uz nas sve ove godine, poglavito 
članovima Radne skupine zadužene za praćenje 
provođenja Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog 
prometa Republike Hrvatske,  MUP-a - Službe za sigurnost 
cestovnog prometa, Ministarstvu Znanosti i obrazovanja, 
našim višegodišnjem  glavnim  projektnim partnerima 
savjetnicama u Agenciji za odgoj i obrazovanje, novim 
partnerima  Centru za vozila Hrvatske, Klinici za dječje 
bolesti Zagreb i tvrtki BaSefe. 

Posebno mi je zadovoljstvo zahvaliti svima koju su pridonijeli 
uspješnoj realizaciji Trećeg državnog stručnog skupa 
održanog 31. svibnja 2017. u Hotelu Terme Jezerčica u Donjoj  
Stubici na kojem smo predstavili  naš Projekt. 

Među inima: Doc.dr.sc. Ivani Milas Klarić – Pravobraniteljici 
za djecu; Mariji Ivanković,  prof. -  voditeljici Službe za 
predškolski odgoj i obrazovanje Uprave za odgoj i obrazovanje 
MZO-a; Vladimiri Brezak, prof. - Voditeljici odjela - višoj 
savjetnici; Zoranu Bahtijareviću, dr.med. - ravnatelju Klinike 
za dječje bolesti Zagreb; mr.sc. Mironu Huljaku, dipl. ing. – iz 
Ravnateljstva policije, Službe za sigurnost cestovnog prometa; 
Tijani Vidović, prof. - višoj stručnoj savjetnici za predškolski 
odgoj MZO;  mr.sc. Nenadu  Zuberu,dip.ing.prometa - 
voditelju strukovnog tima; Dariji Drviš, prof. višoj savjetnici u 
AZOO; Zlati Gunc, dipl. pedagog.  – savjetnici DV Ivana Brlić 
Mažuranić; Anji Melcher, prof. i terapeut . – iz firme 
Cjelovitost; Stivu Ciniku, dizajneru, ilustratoru članu 
ULUPUH-a; Dariu Plehatiju, ing.inf. dizajna; Mariu 
Salopeku,– službeniku Službe prevencije Ravnateljstva 
policije; Draženu Rakuši – službeniku Postaje prometne 
policije Karlovac; Ivanki Vusić – službenici Odsjeka za 
sigurnost cestovnog prometa, Policijske uprave koprivničko-

križevačke; Nedi Zubović Mihaljević – iz tvrtke BeSefe; 
Davorinu Pavloviću, dipl.ing.; Tomislavu Škreblinu, dipl.ing. 
i Mariji Peranić – iz Centra za vozila Hrvatske te Nenadu 
Kostiću i Slavenu Fortaču– iz tvrtke ProMOVIS, Zagreb; 
Zahvala na suradnji timu Norma Intrenacional, za vizualna 
rješenja i izradu svih naših tiskovina, a posebnu zahvalnost 
dugujem gospodinu prof. Stipi Brčiću i Članovima upravnog 
odbora udruge Sigurna cesta za vrijeme i trud koji su uložili i 
aktivno sudjelovali u realizaciji projekta.  

Riječi iskrene zahvalnosti dugujem i svim ravnateljicama, 
odgojiteljicama te odgojno obrazovnim radnicima koji su 
surađivali s našom Udrugom na projektima. Bez njihove  
dragocjene pomoći i uloženog truda ne bismo uspjeli realizirati 
sve projekte na odgovarajući način.  

Kao izraz naše želje da i na konkretnoj razini pomažemo 
ljudima, a posebice djeci, uvjeren sam da smo svi dali istinski 
vrijedan doprinos na području prometne preventive i ostavili 
neizbrisiv trag kojim trebamo dalje koračati. 

Stoga dragi prijatelji – svima se Vama, na kraju ove poslovne 
godine, još jednom, od srca zahvaljujem iznimno poštujući  
Vaš doprinos. HVALA VAM! 

U nadi i vjeri nastavka dosadašnje uspješne suradnje i susreta 
u sljedećim godinama srdačno Vas pozdravlja i poštuje  

Vaš Krešimir Ivanković 
 

 

UDRUGA, TO SU NJENI ČLANOVI!! 

Poznato je da bez zadržavanja postojećih i privlačenja novih 
članova, udruga teško može opstati. Članovi su ti koji sudjeluju 
u njezinim aktivnostima, koriste njene usluge, zagovaraju je u 
svojim sredinama, donose nove ideje … 

Briga o članstvu predstavlja nam jednu od najvažnijih zadaća. 
Naši članovi ostvaruju kontakte, umreženi su s 
istomišljenicima, imaju ugled u društvu, ali i zahvalnost onih 
kojima je pomoć potrebna.  

Pozvali smo naše suradnice – odgojiteljice, dionice trećeg 
državnog stručnog skupa da se učlane i da budu dio naše  
Udruge Sigurna cesta prometna preventiva mladih. Sve su 
potpisale pristupnice sa željom da će doprinijeti vlastitim 
angažmanom radu udruge.  

Sada zaista možemo s nadom i ponosom izreći „onu staru“: 
Zajedno smo jači!. Trenutno, ukupan broj članova naše i 
vaše Udruge Sigurna cesta je 102.  
 

 
ODRŽAN STRUČNI SKUP ZA ODGOJITELJICE U 
DJEČJIM VRTIĆIMA S PODRUČJA MEĐIMURSKE I 
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
 

U sklopu ovogodišnjeg projekta Udruge Sigurna cesta:  
PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM 
USTANOVAMA  planiran je, između ostaloga, i regionalni 
stručni skup za odgojiteljice u dječjim vrtićima.  

Početkom prosinca 2017. u organizaciji Agencije za odgoj i 
obrazovanje i Udruge Sigurna cesta održan je jednodnevni 
regionalni stručni skup u Čakovcu pod nazivom: Prometna 
preventiva u predškolskim ustanovama - iskustva i izazovi 
za odgojiteljice Međimurske i Varaždinske županije, a domaćin 
je bio Dječji vrtić „Cipelica“ iz Čakovca. 

 

 

Cilj ovoga, a i stručnih skupova koji će uslijediti u drugim 
županijama u sljedećoj kalendarskoj godini, jest da se što veći 
broj dječjih vrtića u našoj zemlji, odnosno što veći broj 
odgojiteljica i drugih zaposlenika u dječjim vrtićima motivira, 
osvijesti i prepozna potrebu sustavnog i kontinuiranog rada 
vezanog za prometnu preventivu i prometno obrazovanje 
djece vrtićke dobi. Posebno će se poticati i motivirati 
odgojitelje na izradu svojih akcijskih planova prometne 
preventive.  

 

 

PARTNERI NA PROJEKTU 

 

 

 

Uvodne i pozdravne riječi na početku stručnoga skupa 
izgovorili su: Darija Drviš, prof., viša savjetnica u AZOO, 
Gordana Šoltić Siladi, ravnateljica DV Cipelica iz Čakovca,  

 

Krešimir Ivanković, dipl.oec., predsjednik Udruge Sigurna 
cesta – PPM, David Vugrinec, mag.nov., pročelnik Upravnog 
odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada 
Čakovca, 

 



 

 

Ivan Sokač, dipl.crim., načelnik Policijske uprave međimurske 
i Marija Ivanković, prof., voditeljica Službe za predškolski 
odgoj i obrazovanje Uprave za odgoj MZO-a. 

 

   

 

 

Stručni skup vodila je i moderirala gospođa Darija Drviš, prof., 
viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje. 

Uvodno izlaganje na Stručnome skupu na temu: „Zakonsko 
uporište i provedba prometnog odgoja i obrazovanja s djecom 
rane i predškolske dobi“ održala je gospođa Marija Ivanković, 
prof. - voditeljica Službe za predškolski odgoj i obrazovanje 
Uprave za odgoj MZO-a 

 
 

Izlaganje na temu: „Kompetencijski okvir za planiranje ciljeva, 
poticaja i očekivanih ishoda te procjenu postignuća djece u 
području odgoja i obrazovanja za prometnu kulturu i sigurnost 
djece u prometu“ održale su gospođa Tijana Vidović, prof., 
viša stručna savjetnica MZO i gospođa Zlata Gunc, str. sur. 
savjetnik DV-a I.B. Mažuranić iz Zagreba. 
 

 
 
Primjere iz prakse i njihova iskustva u radu s djecom iz tima 
Međimurske županije prezentirale su Nevenka Holetić, 
odgojitelj savjetnik i Dijana Majerski, odgojitelj na temu: 
„Prometna preventiva u predškolskim ustanovama – iskustva i 
izazovi Sigurnost djece u prometu“. 
 

 

 
 
Odgojiteljice Ljubica Bedić i Marija Kovačić, izlagale su na 
temu: „Primjeri dobre prakse prometne preventive u PO 
„Mrav“. Tim Međimurske županije uz izlagače činile su 
ravnateljica Gordane Šoltić Siladi i odgojiteljice Valentina 
Mesari i Damira Tisaj, sve iz Dječjeg vrtića „Cipelica“. 
 

 
 
Primjere iz prakse i njihova iskustva u radu s djecom iz tima 
Varaždinske županije prezentirale su odgojiteljice Iva Šegović 
i Ksenija Sambolec iz Dječjeg vrtića „Varaždin“ iz Varaždina 
te Davor Brezak, službenik za prometnu preventivu policijske 
uprave Varaždin, na temu: „Uporaba autosjedalice za 
sigurnost djece u prometu“. 
 

 
 
Izložba radova na temu prometna preventiva iz Dječjeg vrtića 
„Cipelica“ iz Čakovca: 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

NAŠ NOVI PARTNER NA PROJEKTU 

 

 
 

 

 

SUDJELOVALI SMO 
 
Predstavnici Udruge Sigurna cesta sudjelovali su na BeSafe 
edukaciji o autosjedalicama u Zagrebu. Edukacija je bila 
namijenjena osoblju trgovina koje prodaju autosjedalice, 
partnerima BeSafe-a, te novinarima i bloggerima/cama. Na 
edukaciji se govorilo o sigurnosti djece u prometu, o korištenju 
autosjedalica, a poseban naglasak stavljen je na zakonske 
odredbe, nove regulative i na savjete roditeljima o korištenju 
autosjedalica. 
 
 

 
 
Predavanja o skandinavskoj sigurnosti, iskustvima drugih 
zemalja u zaštiti djece – putnika u vozilima, o testiranjima 
autosjedalica te o novim regulativama koje vrijede za 



 

 

autosjedalice, održao je predstavnik BeSafe-a iz Norveške: 
Martin Moe. U izlaganju su pokazani trendovi europskog 
tržišta autosjedalica i nova regulativa koja je tek nedavno 
stupila na snagu i još je nepoznata kod nas, a vezana je za i-
Size i i-Size faza 2 (koja se primjenjuje za djecu višu od 104 
cm). S obzirom na to da su kolege iz BeSafe-a inicirali i zatim 
sudjelovali u izradi i-Size regulative, predavanje je bilo vrlo 
zanimljivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentacija je obuhvatila i novi inventivan proizvod BeSafe 
Fix Flex, prvu sjedalicu odobrenu sukladno i-Size fazi 2 koja je 
ujedno i dobitnik nagrade za inovativnost K&J Innovation 
Award za 2017. godinu. 

U sklopu edukacije održano je predavanje Ivanke Vusić, 
službenice Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske 
uprave koprivničko-križevačke, o iskustvima i dobroj praksi u 
korištenju autosjedalica, pod nazivom:  „Siguran prijevoz djece 
u vozilima“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SUDJELOVALI SMO 
 

 
 
Međunarodni stručni skup o sigurnosti cestovnog prometa PIN 
Talk , ove je godine održan je u Hrvatskoj 1. prosinca 2017. u 
amfiteatru Ravnateljstva policije u Zagrebu. Tema stručnog 

skupe bila  je: POVEĆANJE SIGURNOSTI BICIKLISTA I 
MLADIH SUDIONIKA U PROMETU. 

Skup je  organiziralo Europsko vijeće za sigurnost prometa 
(ETSC - European Transport Safety Council) u suradnji s 
Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom mora, 
prometa i infrastrukture iz Hrvatske. Tijekom skupa održana su 
dva Okrugla stola. Prvi pod nazivom „Kako povećati sigurnost 
mladih sudionika u Hrvatskoj? Što se može naučiti iz 
austrijskog primjera“ i drugi pod nazivom „Kako povećati 
sigurnost biciklista u Hrvatskoj? Što se može naučiti iz 
nizozemskog iskustva?“. Stručnjaci iz tih zemalja prenijeli su 
svoja iskustva o različitim mjerama, načinima i strategijama, a  
kojima je cilj smanjiti broj prometnih nesreća u kojima 
sudjeluju mladi vozači i biciklisti. 

 

Pored austrijskih i nizozemskih stručnjaka, na Okruglim 
stolovima sudjelovali su, osim predstavnika naše Udruge 
Sigurna cesta i domaći stručnjaci iz područja sigurnosti u 
cestovnom prometu (Ministarstva unutarnjih poslova i 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Grada Zagreba, 
Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba, Hrvatskog 
autokluba, Udruge Sigurno u prometu, Autokluba Siget i 
drugi).   
 

 

 

SRETAN VAM I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ 
 

 
 

Puno zdravlja, sreće i veselja te uspjeha obiteljskoga 
i poslovnog u novoj 2018. godini 

želi Vam u ime članova Udruge i svoje osobno ime 
           Krešimir  Ivanković 

 

Sudionici PIN Talk-a predsjednik Udruge  

Sigurna cesta, Krešimir Ivanković i član upravnog odbora 

Udruge, Nenad Zuber 


