
 

 

 
RIJEČ PREDSJEDNIKA 

 
Poštovani čitatelji našega 
biltena, drage odgojiteljice i 
ravnateljice u dječjim 
vrtićima, članovi Udruge za 
prometnu preventivu mladih 
„Sigurna cesta“  
kao i naši projektni partneri! 
 
 
 
 
Jedna kalendarska godina je 

iza nas i već smo zakoračili u novu. Sve što je napravljeno u 
prošloj godini, a ima toga podosta, objavljivali smo na našim 
web stranicama (www.sigurnacesta.ppm.hr). Što je bilo, bilo 
je, i može se pogledati, ali mi već razmišljamo aktivno – nova 
je godina pred nama kao i želja za ostvarenjem naših ciljeva. 
Nastojat ćemo i dalje, shodno našoj misiji i viziji, davati istinski 
vrijedan doprinos na području prometne preventive i sigurnosti 
prometa uopće!  
Radna skupina za provedbu programa sigurnosti cestovnog 
prometa Republike Hrvatske - Ministarstva unutarnjih poslova, 
objavila je u listopadu 2017.  javni poziv za prijavu projekata iz 
područja sigurnosti cestovnog prometa kojima se preventivno 
djeluje na promjenu ponašanja sudionika u prometu. Članovi 
naše udruge osmislili su novi projekt "Prometna preventiva u 
predškolskim ustanovama" za 2018. godinu i poslali ga na 
spomenuti javni poziv, zajedno s mišljenjem Ministarstva 
znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje o 
Projektu. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja o Projektu "Prometna 
preventiva u predškolskim ustanovama" za 2018. 
U mišljenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje je 
potpisao Momir Karina, prof., pomoćnik ministrice, navedeno je 
između ostaloga: “… Iz Programa je razvidno da njegovi ciljevi i 
zadaće proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti 
cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.- 2020. te akcije 
Desetljeća sigurnosti cestovnog prometa. Stručno 
usavršavanje odgojitelja i ostalih stručnih radnika u dječjim 
vrtićima u području prometnog odgoja s djecom predškolske 
dobi utječe i na informiranost roditelja, a posebno i na sigurnost 
djece u prometu, kako pješaka tako i putnika u vozilima svojih 
roditelja… Sve Vaše dosadašnje projekte i akcije smatramo 
hvalevrijednim te dajemo potporu i ovom programu i 
zahvaljujemo na izvrsnoj stručnoj i profesionalnoj suradnji za 
dobrobit djece rane i predškolske dobi …“. 
Odabir projekta"Prometna preventiva u predškolskim 
ustanovama" za 2018. Udruge Sigurna cesta 
Ministarstvo unutarnjih poslova - Radna skupina za provedbu 
programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 
provela je postupak odabira prispjelih projekata na temelju 
raspisanog javnog poziva za 2018. godinu. Projekti za 
sufinanciranje odabrani su temeljem rang liste. Rang lista se 
dobila nakon bodovanja svih prispjelih projekata i jedini je 
kriterij za odabir projekta koji će se sufinancirati. Projekte je 
bodovalo pet subjekata koji sudjeluju u praćenju provođenja 
Nacionalnog programa sigurnosti (Ministarstvo unutarnjih 

poslova, Centar za vozila Hrvatske, Hrvatske ceste, Hrvatski 
autoklub i Hrvatski ured za osiguranje).. Sukladno rang listi 
kandidiranih projekata, od 66 prijavljena projekta, ove će 
godine biti sufinancirano svega 17 projekata. S radošću 
Vas izvješćujem da je naš Projekt "Prometna preventiva u 
predškolskim ustanovama" rangiran na visoko šesto 
mjesto. 
 

 

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 … 
UČLANITE SE U UDRUGU SIGURNA CESTA! 
Zajedno smo jači!  
Trenutno, ukupan broj članova naše i vaše Udruge Sigurna 
cesta je 115..  
 

 

UPRAVO IZIŠLO IZ TISKA! 
Prošle godine pripremljena, a početkom ove godine tiskana 
slikovnica: PAŽLJIVO I SNALAŽLJIVO PJEŠICE – Djeca 
pješaci u prometu, edukativni je materijal i platforma za 
odgojiteljice - poučavatelje djece vrtićke dobi o sigurnom 
sudjelovanju u prometu kao i za komunikaciju s njihovim 
roditeljima. 
 

 
 
 

Kreativna ideja: mr.sc. Nenad Zuber, dipl.inž. prometa  
Autori: mr.sc. Nenad Zuber i Stiv Cinik;   
Recenzija: dr.sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron Huljak, Zlata 
Gunc, dipl. pedagog.  
Slikovnica Pažljivo i snalažljivo pješice – djeca pješaci u 
prometu prva je od ukupno četiri slikovnice iz serijala 
SIGURNOST DJECE U PROMETU - Mudro i sigurno u 
prometu, koje će izraditi stručni tim naše Udruge - Sigurna 
cesta.   
Dio sadržaja didaktičko edukativnog materijala – 
slikovnice Pažljivo i snalažljivo pješice: Sadržaj slikovnice 
sugerira pravilne postupke i odgovorno ponašanje djece - 
pješaka u prometu na cesti; opasnosti i rizike povezane sa 
sudjelovanjem u prometu; navodi prometne površine za 
sigurno kretanje pješaka (nogostup, pješački prijelaz, podzemni 
pješački prijelaz, obilježeni pješački prijelaz); kako se sigurno i 
pravilno kretati od kuće do mjesta za igru, vrtića ili škole; 

siguran način kretanja kada uz cestu ili ulicu nema nogostupa; 
kako se kretati  u skupini; kako propisno prelaziti preko ceste 
(na raskrižju, pješačkim prijelazom ili daleko od raskrižja kada 
nema pješačkog prijelaza); upravljanje prometom i kretanje 
prema znakovima (policajac, semafor; prometni znak); kako 
gledati i uočavati opasnosti; što je to preglednost a što 
vidljivost; kako prelaziti cestu između parkiranih vozila; kako se 
kretati noću, za smanjene vidljivosti, po magli ili kiši; opasnosti 
korištenja mobitela, slušalica i tableta …  
NAMJENA SLIKOVNICE (Ciljna skupina):Slikovnica, kao 
didaktički materijal je prije svega namijenjena edukaciji djece 
predškolske dobi u dječjim vrtićima, za stjecanje temeljnih 
znanja o prometu, odgajanje za sigurno sudjelovanje u 
prometu, usvajanje osnova prometne kulture i sigurno 
ponašanje u prometu. Namijenjena je i edukaciji edukatora,  
odgojno -  obrazovnim radnicima, odgojiteljicama, stručnim 
suradnicima na provođenju aktivnosti u dječjim vrtićima u 
području prometne preventive i sigurnosti cestovnog prometa. 
Može se koristiti i kao edukativni materijal za  roditelje i njihovo 
informiranje o važnosti propisnog i kulturnog ponašanja u 
prometu te razvoj kompetencija za svrhovito i uzorno 
ponašanje u prometu, kao primjer svojoj djeci. 
 

Izvadci iz rukopisa RECENZENATA: 
mr.sc. Miron Huljak: Sadržaj slikovnice zadovoljava potrebnu 
razinu razumijevanja prometne problematike djece ciljane dobi 
i primjer je sinergije prometne struke, iskustva dugogodišnjeg 
rada s djecom i visokog umjetničkog i životnog dometa 
ilustratora. Posebno treba istaknuti simpatičan, ali ipak 
autoritativan lik policajca Policajka … 
dr.sc. Milan Matijević - Pedagoški aspekti slikovnice i 
metodički potencijal: Slike i prateći tekst slijede logiku učenja u 
izvornoj stvarnosti, iskustveno, suradničko, situacijsko te 
konstruktivističko učenje. Slike i prateći (raz)govor imaju jasno 
istaknutu odgojnu dimenziju. Pripovijedanje je praćeno 
duhovitim situacijama i govorom, što će pridonijeti zadržavanju 
pažnje djece s kojom se razgovara ili kojoj se pripovijeda. 
Šetnja predškolske djece se može shvatiti i kao igra uloga 
(pješaci u prometu s razgovorom odraslih s djecom o 
prometnim situacijama). Iste situacije se mogu odraslima 
preporučiti za višekratno ponavljanje jer sadržaj razgovora ovisi 
od godišnjem dobu i dobu dana … 
Zlata Gunc, dipl. pedagog: Na djeci razumljiv i zanimljiv 
način, slikovnica pomaže razvoju životno važnih kompetencija 
koje djeci mogu doslovno spasiti život u rizičnim prometnim 
situacijama. Slikovnica omogućuje uživljavanje djece u 
prometne doživljaje Ane i Marka kojima njihovi roditelji pomažu 
svladati različite prometne situacije na pravilan način. U 
slikovnici važnu ulogu ima policajac koji djeci daje važne 
savjete o kulturnom i sigurnom kretanju pješaka u prometu. 
Prikazan je kao vedar, snažan i pristupačan lik  koji  je 
spreman pomoći u svakoj situaciji i stoga djeci ulijeva 
povjerenje. Upute koje policajac daje djeci detaljno su 
razrađene: on ne upućuje djecu samo na to kako se treba 
ponašati u prometu već objašnjava i zašto se treba tako 
ponašati. 
Slikovnica osvješćuje djecu kako ih njihova nepažnja, 
radoznalost i zaigranost mogu dovesti u opasne situacije i kako 
je potrebno oprezno se kretati u prometu … Slikovnica 
edukativno djeluje i na odrasle koji skrbe o djeci dajući primjere 
o kojim prometnim situacijama i na koji način razgovarati s 
djecom te kako im pokazati pravilno kretanje ulicom. Na kraju 
slikovnice dane su sugestije odraslima da koriste svakodnevne 

http://www.sigurnacesta.ppm.hr/


 

 

šetnje s djecom za situacijsko učenje i vježbanje prometnih 
pravila.  
STRUČNO MIŠLJENJE Agencije za odgoj i obrazovanje: 
U komentaru i analizi slikovnice koje je potpisala ravnateljica 
Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranke Žarković- 
Pečenković, prof., navedeno je (između ostaloga): „Materijal u 
svom sadržaju i činjenicama iznesenim u njemu odgovara formi 
slikovnice koji jasno i zorno prikazuje prometne situacije. 
Slikovnica sadrži edukativan tekst koji može čitati i dijete ako 
zna čitati, a mogu ga djetetu čitati roditelji, bake i djedovi … 
Sadržaj slikovnice nudi rješavanje prometnih problema na 
prometnicama s naglaskom na pripremu putovanja u školu koje 
će uskoro doći. Sve je stručno i odgovorno složeno u logičnu 
cjelinu. Autori i recenzenti su osobe s dugogodišnjim uspješnim 
iskustvom u provođenju prometne preventive djece i mladeži“ 
A u zaključku: „Na temelju navedenoga i analiziranog možemo 
zaključiti da je slikovnica Pažljivo i snalažljivo pješice - Djeca 
pješaci u prometnu, stručno i metodički vrlo uspješna, da će 
doprinijeti povećanju prometne preventive u Republici 
Hrvatskoj. Zbog svega navedenoga, preporučujem njeno 
korištenje u dječjim vrtićima ... „ 
 

 

PARTNERI NA PROJEKTU 
Partnerstvo je uvijek čvrst odnos između najmanje dviju udruga 
i /ili drugih ustanova koje djeluju na ostvarenju zajedničkog cilja 
i suglasni su s načelima dobre prakse u partnerstvu. 
Znano je da naša udruga pomaže drugima, a to su prepoznali i 
naši projektni partneri. Našim projektima radimo u području 
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece rane i 
predškolske dobi kao i na poboljšavanju sustava stručnog 
usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u dječjim vrtićima. 
Provođenjem projekata uz pomoć partnera, unaprjeđuje se 
dosadašnja kvaliteta, učinkovitost i relevantnost sustava 
stručnog usavršavanja te poboljšava kvaliteta poučavanja i 
razvoj vrtićkih kompetencija. Provedba projekta ima financijsku 
potporu Radne skupine za Nacionalni program sigurnosti 
cestovnog prometa Republike Hrvatske uz 30% sredstava  
udruge. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

U PRIPREMI: 

Ovogodišnjim Projektom Udruge Sigurna cesta, prihvaćenim 
od strane Ministarstva unutarnjih poslova – Radne skupine za 
provedbu programa sigurnosti cestovnog prometa Republike 
Hrvatske, navodi se kako će se pripremiti i izdati nova, druga u 
nizu slikovnica iz serijala SIGURNOST DJECE U PROMETU - 
Mudro i sigurno u prometu pod naslovom: SRETNO I 
SIGURNO U VOŽNJI - Djeca putnici u vozilima roditelja. 

 

 
 

 

NAJAVA DOGAĐANJA 
U sklopu ovogodišnjeg projekta Udruge Sigurna cesta:  
Prometna preventiva u predškolskim ustanovama, a poučeni 
dobrim iskustvom iz prošle godine, planirani su, između 
ostaloga, i regionalni – međužupanijski stručni skupovi. Prvi od 
njih održat će se u Dječjem vrtiću Bjelovar u Bjelovaru, za 
odgojitelje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke 
županije.  Jednodnevni stručni skup će i ove godine biti pod 
nazivom: PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM 
USTANOVAMA - ISKUSTVA I IZAZOVI, a održat će se  
15. ožujka 2018. u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 
i Udruge Sigurna cesta.  
Cilj ovoga, a i stručnih skupova koji će uslijediti u drugim 
županijama, jest unaprijediti znanja i iskustva za kvalitetnu 
pripremu i kreiranje konteksta u dječjem vrtiću za podržavanje 
prometnog odgoja djece rane i predškolske dobi; razumjeti 
procese učenja i razvoja djece (integracijski pristup) i sukladno 
tome obogatiti znanja i sposobnosti nužne za promišljanje, 
planiranje i praćenje odgojno-obrazovne prakse u kontekstu 
prometne preventive djece rane i predškolske dobi i poticanje 
programa, akcija i aktivnosti prometne kulture za djecu, 
roditelje i lokalnu zajednicu. 
 

 
ČETVRTI DRŽAVNI STRUČNI SKUP  
Sigurna cesta  - Udruga za prometnu preventivu mladih i glavni 
partner Agencija za odgoj i obrazovanje, nastavljaju vrlo 
uspješnu suradnju na realizaciji projekta „Prometna preventiva 
u predškolskim ustanovama“.  
I ove ćemo godine organizirati i zajednički provesti 
tradicionalni, četvrti po redu Državni stručni skup  
"PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM 
USTANOVAMA" koji će se održati  od  28. do 30. svibnja 2018. 
godine u  Donjoj Stubici, Toplička 80. - Hotel Terme Jezerčica. 
Sve informacije vezane za stručni skup dobit ćete 
pravovremeno od djelatnica Agencije za odgoj i obrazovanje i 
naše udruge. 
 

 

IZDVOJENO 
Iz rezultata provedenih anketa 
u dječjim vrtićima vidljivo je da 
preko 43 % roditelja plaši 
svoju djecu s policijom. Ti 
rezultati ponukali su nas još 
prošle godine da izradimo 
simpatičnu maskotu naše 
udruge Policajka. Lik policajka 
odmah je prihvaćen kod djece 
rane i predškolske dobi, a 
Udruga ga aplicira na svoj 
promidžbeni materijal. 
U našoj Udruzi kontinuirano primamo zahtjeve za nabavu 
Policajka – privjeska za ključeve budući da djeca koja kreću u 
osnovnu školu preuzimaju i ključeve svoga stana.  
Ukoliko u skoroj budućnosti osiguramo sredstva, Udruga će 
osigurati i dovoljan broj privjesaka koji će biti besplatno 
podijeljeni u dječjim vrtićima! 
 

 
SUDJELOVALI SMO 
Predstavnik Udruge Sigurna cesta, Nenad Zuber, u prosincu 
2017. sudjelovao je u emisiji „SIGURNO U PROMETU“ 
Hrvatske televizije HTV1, koja se emitira subotom (a ima i 
svoju reprizu na HTV4). TV emisija je bila na temu problema 
pješaka u prometu, poglavito slijepih i slabovidnih pješaka. 
Cijelu emisiju možete pogledati na našoj web stranici 
http://www.sigurnacesta-ppm.hr/vijesti/predstavnik-udruge-
nenad-zuber-u-emisiji-sigurno-u-prometu/ 
 

 
 
U siječnju mjesecu 2018. u istoj emisiji, sudjelovali smo na 
temu Učilica, projektu sufinanciranom od strane Nacionalnog 
programa sigurnosti cestovnog prometa. Kada dobijemo 
snimku emisije i nju ćete moći pogledati na našoj web stranici. 
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