
Koprivnica, svibanj 2017.g. 

PREVENTIVNA AKCIJA 

“SIGURAN PRIJEVOZ DJECE U VOZILIMA” 

PU koprivničko-križevačka, Služba policije, Odsjek za sigurnost cestovnog prometa 



Zašto preventivna akcija?  

 roditelji nisu dovoljno educirani - preko 80% roditelja ne prevozi svoju 
djecu u automobilu na siguran način 

 
 djeca koja sudjeluju u prometnim nesrećama kao putnici - teže stradavaju 
zbog nepravilnog prijevoza u vozilu 

 
 djeca se prevoze na nesiguran i zakonu suprotan način (djeca se prevoze 
bez autosjedalice - često stoje držeći se za naslone prednjih sjedala ili kleče 
na stražnjem sjedalu gledajući kroz stražnji prozor automobila. Manja djeca 
često se prevoze u naručju odraslih osoba.) 

 
 pravilno korištenje dječjih autosjedalica i sigurnosnih pojaseva smanjuje 
mogućnost ozljeđivanje djece 
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Ciljevi preventivne akcije: 

 Educirati roditelje  
  
 Povećati broj djece koji se pravilno prevoze 
  
 Smanjiti broj ozlijeđene djece putnika u prometnim nesrećama 
  
 Povećati stupanj sigurnosti prometa na cestama 

Vrijeme provedbe preventivne akcije:  
    listopad 2014.g. – listopad 2016.g.  
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Način provedbe preventivne akcije: 

 preventivne radionice i edukativna predavanja – dječji vrtići na 
području Koprivničko-križevačke županije, Opća bolnica Dr. T. Bardek u 
Koprivnici, gradske knjižnice, baby-fitness, roditeljski sastanci... 
  
 preventivni pregledi autosjedalica – dječji vrtići, igraonice, parkirališni 
prostori... 
  

 info-točke – gradski trgovi, sajmovi, trgovački centri... 
 

 radio-emisije - lokalne radio postaje 
 
 izrada preventivnog materijala – naljepnica „Dijete u autu”, plakat, 
letci… 

 
 prezentacija realiziranih aktivnosti - tiskovine i web-stranice Policijske 
uprave koprivničko-križevačke i Koprivničko-križevačke županije… 
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Preventivnu akciju provodi  
 

Odsjek za sigurnost cestovnog prometa  
Policijske uprave koprivničko-križevačke  

 
u suradnji sa  

 
Savjetom za sigurnost prometa na cestama 

Koprivničko-križevačke županije, 
 

proizvođačem dječjih autosjedalica - tvrtkom „BeSafe”  i 
 

Udrugom „RODA” – Roditelji u akciji  
 
 

http://www.kckzz.hr/
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Od početka provođenja preventivne akcije održano je: 
 
 

- 21 radionica u dječjim vrtićima – obuhvaćeno 650-ero djece 
 

- 2 edukativno predavanje u sklopu Baby fitnesa – prisutno 
16 roditelja i djece, 

 
- 9 edukacija budućih roditelja u sklopu Trudničkog tečaja, 

prisutno 200 parova, 
 

- 7 pregleda autosjedalica – pregledano 48 autosjedalica – 
samo 30 % ispravno, 

 
- 6 edukacije trudnicama i rodiljama u prostorijama rodilišta u 

Općoj bolnici Koprivnica – pristutno 56 rodilja i trudnica, 12 
medicinskih sestara 

 
 
 



 
- 3 roditeljska sastanka u dječjim vrtićima – prisutno  

67 roditelja, 
 

- 9 info-točki u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu, 
 

- 22 radio emisije na lokalnim radio postajama, 4 TV 
emisije, više od 100 članaka na internetskim stranicama i 

društvenim mrežama 
 

- izrađena naljepnica za auto „Dijete u autu” 
 
 
 



Baby fitness – 24. listopada 2014.g. 

(bazeni Cerine u Koprivnici) 

Rodilište – 30. prosinca 2015.g. (Opća 

bolnica Dr. T. Bardek u Koprivnici) 



Tečaj za trudnice – 23. travnja 2015.g. 

(Opća bolnica Dr. T. Bardek u Koprivnici) 

Tečaj za trudnice – 18. listopada 2014.g. 

(Opća bolnica Dr. T. Bardek u Koprivnici) 



Radionica u DV Tratinčica u 

Koprivnici – 24. studenog 2014.g.  

Radionica u DV Zvjezdice u Koprivnici – 08. 

svibnja 2015.g.  



Đurđevac – ožujak 2015.g. 

Info-točke  

TC Interspar, Koprivnica 

– 10. travnja 2015.g. 

AMK Križevci, Križevci – 

ožujak 2015.g.  



Dječji vrtić Palčica u Rovišću (Bjelovarsko-

bilogorska županija) – 17. ožujka 2016.g.  

Dječji vrtić Fijolica u Novigradu 

Podravskom – 16. ožujka 2016.g.  



Radionica u Gradskoj knjižnici Đurđevac 

– 16. ožujka 2016.g.  

Radionica u Obrtu za čuvanje djece Točkica u 

Koprivnici – 14. srpnja 2015.g.  



Koprivnica – 18. studeni 2014.g.  

Đurđevac – 16. ožujka 2016.g.  

Preventivni pregled autosjedalica 



DV Zrno, Virje – 14. ožujka 2017.g.  

DV Igra, Rasinja – 17. ožujka 2017.g.  



Dječji vrtić sv. Josipa, Križevci - 14. ožujka 

2017.g.  



Naljepnica za auto  



Hvala za pozornosti! 


