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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! 
 
 
 
 
 

Predajom  Izvješća o realizaciji projekta "Prometna preventiva 
u predškolskim ustanovama" u 2018/2019. završili smo s 
projektnim aktivnostima.Mišljenja smo da naše financijsko 
izvješće pruža objektivnu i realnu sliku financijskog položaja 
udruge s uključenim podatcima o poslovanju naših 
organizacijskih dijelova. 
Partnerstvo i suradnja temelje se na povjerenju, zajedničkoj 
perspektivi, predanosti i ostvarivanju ciljeva s jasno definiranim 
obvezama i odgovornosti svih uključenih strana. Stoga, 
dosadašnje, višegodišnje djelovanje udruge Sigurna cesta na 
ostvarenju projekta Prometna preventiva u predškolskim 
ustanovama dobiva na još većem značaju, jer ciljevi i zadaće 
projekta proizlaze i podudaraju se s ciljevima Nacionalnog 
programa sigurnosti prometa na cestama Republike Hrvatske i 
Desetljeća akcije za sigurnost cestovnog prometa. Djelovanje i 
nastojanje udruge Sigurna cesta na uvođenju i razvoju 
prometne preventive u što većem broju dječjih vrtića još je 
svrhovitije kada se zna da veliki broj dječjih vrtića nema izrađen 
program prometnog odgoja niti ima prometnu preventivu 
uključenu u sigurnosno-zaštitne programe vrtića. 
Provodeći projekt Prometna preventiva u predškolskim 
ustanovama, udruga Sigurna cesta radi na stručnom 
usavršavanju i jačanju kompetencija odgojitelja u dječjim 
vrtićima i njihovom osvješćivanju o širenju ideje i potrebi 
provedbe prometne preventive u svim dječjim vrtićima u 
Republici Hrvatskoj, u partnerstvu s  Ministarstvom unutarnjih 
poslova, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencije za 
odgoj i obrazovanje. 
Svojim pismom podrške Ured pravobraniteljice za djecu 
podupire misiju i aktivnosti naše udruge na razvoju prometne 
preventive, smatrajući ih vrijednima i korisnima za dobrobit 
djece predškolske dobi, budućih samostalnih sudionika u 
prometu, ali i za ukupnu sigurnost cestovnog prometa. 
Podržava se nastavak i održivost preventivnih aktivnosti koje 
provodi udruga Sigurna cesta kao i suradnja Ureda 
pravobraniteljice za djecu s našom udrugom na ostvarenju 
zajedničkih ciljeva sigurnosti i zaštite djece u prometu.  
Našim dosadašnjim projektima prometne preventive zajednička 
je želja razvoj novih vrijednosti, razumijevanje i stjecanje novih 
znanja odgojitelja i drugih djelatnika vrtića, čime im pomažemo 
u kontinuiranom profesionalnom razvoju.  

Tiskali smo priručnik "Prometna preventiva od najranije dobi". 
Priručnik obuhvaća tri vrlo važna područja: trenutno stanje u 
svijetu, ali i u Republici Hrvatskoj vezano za poduzimanje 

brojnih akcija prometne preventive i poboljšanje sigurnosti 
dječjeg sudjelovanja u prometu; pravni okvir koji uređuje i 
obvezuje predškolske ustanove na poduzimanje preventivnih 
aktivnosti s djecom, ali i izradu programa prometne preventive 
u dječjim vrtićima; a priručnik daje konkretne smjernice za 
izradu jednog takvog programa na suvremen i djeci primjeren 
način. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučuje korištenje 
priručnika u planiranju i provođenju prometne preventive od 
najranije dobi djeteta, a pri tome vodeći brigu i o aktivnom 
uključivanju roditelja u provedbi planiranih preventivnih 
aktivnosti. U nastavku svog mišljenja navode: „Sve Vaše 
dosadašnje projekte i akcije smatramo hvale vrijednim te 
dajemo potporu i ovom programu i zahvaljujemo na izvrsnoj 
stručnoj i profesionalnoj suradnji za dobrobit djece rane i 
predškolske dobi te Vas upućujemo da se za sve aktivnosti 
vezane za usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u dječjim 
vrtićima obratite Agenciji za odgoj i obrazovanje kako biste 
nastavili s planiranim aktivnostima“. 

Aktivnosti odgojiteljica volonterki Posebnu zahvalu 
zaslužuju volonterke, članice naše udruge Sigurna cesta, koje 
su svojom aktivnostima doprinijele uspješnoj provedbi 
dosadašnjih preventivnih projekata.  
Osmislile su i izradile izvedbeni program prometne preventive 
kao dio kurikuluma dječjeg vrtića; u radu s djecom kontinuirano 
tijekom pedagoške godine provode program prometne 
preventive (tematske sklopove, projekte i prometne akcije); 
educirale su ostale odgojitelje svog dječjeg vrtića o značaju i 
načinu provedbe prometne preventive u radu s djecom i 
roditeljima putem internih oblika stručnog usavršavanja 
(najmanje jednom godišnje), a dio županijskih timova svoja je 
iskustva prikazao i na regionalnim stručnim skupovima za 
odgojitelje svih vrtića; realiziraju u potpunosti temu Sigurno i 
mudro u prometu - Sigurno kretanje djece kao pješaka, putnika 
u vozilima (osobnim i vozilima javnog prijevoza); provode 
edukaciju roditelja kako bi oni sami pravilno usmjerili djecu za 
sigurno sudjelovanje u prometu, putem roditeljskih sastanaka i 
iskustvenih radionica; osim toga sudjeluju na edukacijama, 
seminarima, konferencijama, okruglim stolovima, prometnim 
poligonima, praktičnim radionicama, izložbama, lutkarskim 
priredbama vezanim za prometnu preventivu kao i na drugim 
stručnim skupovima i usavršavanjima. 
 
 

IZIŠLO IZ TISKA! 
PRIRUČNIK PROMETNA PREVENTIVA OD 
NAJRANIJE DOBI - Priručnik za odgojitelje, stručne 
suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima 
Nakladnik Sigurna cesta izdao je uz pomoć i potporu 
Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa priručnik 
PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI. Priručnik je 
namijenjen za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u 
dječjim vrtićima. 
Autori priručnika su: 
Zlata Gunc, diplomirani pedagog, Tijana Vidović, profesor 
pedagogije i mr.sc. Nenad Zuber,diplomirani inženjer prometa. 
Ovim priručnikom, autori pružaju priliku odgojiteljima koji još ne 
rade na programu prometne preventive dase poslužedanim 

 
 
prijedlozima, osmisle svoj način rada 
s djecom uvažavajući osobitosti 
razvoja i mogućnosti njihove djece. 
Ovo autorsko djelo daje i sadržajni 
okvir programa prometne preventive 
u dječjem vrtiću i idejne smjernice za 
planiranje aktivnosti kako bi se 
razvile sve kompetencije kod djeteta 
ovisno o dobnoj skupini s kojom se 
radi. Priručnik ne treba shvaćati kao 
predložak koji treba kopirati već kao 
podsjetnik koji nudi ideje što se, 
zašto i kako može raditi s djecom 
kako bi se razvila njihova prometna 
kultura, a time i povećala sigurnost 
najmlađih u prometu. 
Priručnik Prometna preventiva od 
najranije dobi obuhvaća, između 
ostaloga, sadržaje vezane za 
prometnu preventivu i sigurnost djece 
u prometu, navodi propise koji 
podržavaju provedbu prometne 
preventive u dječjim vrtićima te 
navodi na kreiranje programa 
prometne preventive u dječjem vrtiću 
i izradu akcijskog plana prometne 
preventive. 
Autori se nadaju da će ovaj priručnik 
ispuniti očekivanja i pomoći odgojiteljima u kreiranju i provedbi 
prometnog odgoja djece od najranije dobi kako bismo svi 
zajedno doprinijeli tome da u budućnosti NE BUDE 
STRADAVANJA djece u prometu! 
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Posebno treba napomenuti da je za ovaj Priručnik Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja dalo pozitivno mišljenje! 
Recenzije su napisali: dr. sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron 
Huljak i Leonora Pavičić, odgojiteljica predškolske djece. 
Izvadak iz recenzije dr. sc. Milana Matijevića: „ … Pred nama 
je stručna knjiga, priručnik, koju su napisali iskusni stručnjaci 
za područje odgoja predškolske djece i prometne kulture. Ovo 
je korisna knjiga za osposobljavanje i usavršavanje svih koji će 
raditi na odgoju i obrazovanju predškolske djece u području 
sigurnog ponašanja na cesti i prostorima uz cestu. U Priručniku 
je dosta primjera iz prakse i podataka o aktivnostima koje su se 
odnosile na usavršavanje i osposobljavanje odgojitelja i 
stručnih suradnika za odgoj predškolske djece za sigurno 
ponašanje u cestovnom prometu … Mogu preporučiti 
objavljivanje ovog priručnika za odgojitelje, stručne suradnike i 
ravnatelje/ice u predškolskim ustanovama na području 
Republike Hrvatske te sve vidove materijalne i stručne pomoći 
kako bi ovaj tekst došao u ruke potencijalnih korisnika – dakle 
svih onih koji rade na odgoju i obrazovanju predškolske djece u 
ustanovama, ali i u raznim oblicima izvaninstitucijskog 
tretmana“. 
Izvadak iz recenzije mr.sc. Mirona Huljaka: „ … udruga 
Sigurna cesta, priručnikom Prometna preventiva od najranije 
dobi, utvrđuje svoje postojanje, kroz sada već sedmogodišnje 
djelovanje na edukaciji i usmjeravanju djelatnika predškolskih 
institucija, a sve s ciljem da jednog dana hrvatskim 
prometnicama vladaju prometna kultura, uljuđenost i empatija. 
Priručnik je svojom originalnošću, dobrom strukovnom 
prožetošću, interesantnom širinom i specifičnim vizualnim 
identitetom pravo osvježenje na ovim prostorima gdje je vrlo 
često rad s djecom sveden na puko prepričavanje zgoda i 
nezgoda, uz sveprisutni voluntarizam, kojemu svakako tu ne 
može biti mjesto, želimo li da sigurnost cestovnog prometa u 
Hrvatskoj dosegne jednu novu, puno višu razinu što je i 
temeljni cilj Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog 
prometa.   
Zbog svega navedenog, nesporan je doprinos ovog djela 
povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kroz educiranje onih 
koji educiraju buduće sudionike prometnog procesa i njihove 
roditelje pa predlažem da se priručnik Prometna preventiva od 
najranije dobi uz uvažavanje primjedbi, prihvati, objavi i što je 
moguće prije distribuira što većem broju predškolskih odgojnih 
institucija diljem Hrvatske“. 
Izvadak iz recenzije Leonore Pavičić: „…Priručnikom 
Prometna preventiva od najranije dobi udruga Sigurna cesta, 
vrlo uspješno nastavlja opravdavati svoje djelovanje vođeno 
misijom i vizijom, u skladu s globalnim i nacionalnim 
potrebama prevencije sustava cestovne sigurnosti, u cilju 
cjeloživotnog učenja i odgajanja najmlađih i najugroženijih 
sudionika prometa za sigurno i odgovorno sudjelovanje i 
kulturno ponašanje u prometu … Prometna preventiva od 
najranije dobi u konačnici je priručnik koji će svakako biti od 
velike koristi širem krugu stručnjaka koji djeluju u području 
odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, a provode 
ili će provoditi program odgoja za sigurno i odgovorno 
ponašanje u prometu.  
Nadalje, od njega će svakako koristi imati i studenti 
Diplomskog sveučilišnog studija  Ranog i predškolskog odgoja i 
obrazovanja. Konačno, u njemu će važne smjernice naći i 
roditelji i javnost, dakle, svi oni koji tragaju za učinkovitijim 
načinima rješavanja problema sigurnosti djece u prometu, u 
boljem osposobljavanju djece za sigurno sudjelovanje u 
prometu i podizanju razine njihove prometne kulture. 

Ovaj priručnik  pomoći će ostvariti ulogu odgojitelja kao 
kvalitetnog, stručnog i kompetentnog edukatora kako djece, 
tako i roditelja i članova šire obitelji, koji se u prometu često 
neodgovorno ponašaju, i svojim ponašanjem šalju djeci krive 
poruke“. 
 

 
PETI  DRŽAVNI STRUČNI SKUP 
Sigurna cesta - Udruga za prometnu preventivu mladih i glavni 
partner Agencija za odgoj i obrazovanje, nastavljaju suradnju 
na realizaciji projekta „Prometna preventiva u predškolskim 
ustanovama“. 
Nakon četiri vrlo uspješne godine suradnje dočekali smo i ovaj 
mali jubilej. Ove ćemo godine organizirati i zajednički provesti 
jubilarni, peti po redu Državni stručni skup "PROMETNA 
PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA" koji će se 
održati od 27. do 29. svibnja 2019. godine u Donjoj Stubici, 
Toplička 80. u Hotelu Terme Jezerčica. Sve informacije vezane 
za stručni skup dobit ćete pravodobno od djelatnica Agencije 
za odgoj i obrazovanje i naše udruge. 
 

 
 

KUTAK ZA SJEĆANJE 

 
Zajednička fotografija sudionika Četvrtog državnog stručnog 
skupa održanog u svibnju mjesecu prošle godine 
 

 
PARTNERI NA PROJEKTU 

 
 

 
 

 
 

 

 

SUDJELOVALI SMO 

 
Predstavnik Sigurne ceste mr.sc. Nenad Zuber sudjelovao je 
na Državnom stručnom skupu za ravnatelje predškolskih 
ustanova koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje. 
Tema stručnog skupa je bila: Odgovornost ravnatelja/voditelja 
za odnose i preuzimanje vodstva, a održan je u Hotelu Zora, u 
Primoštenu od 27. do 29. ožujka 2019. 

U sklopu stručnoga skupa za ravnatelje, Nenad Zuber je 
održao predavanje na temu Rezultati projekta sigurnost djece 
u prometu. Nakon predstavljanja udruge Sigurna cesta, njene 
misije i vizije te područja djelovanja sudionici skupa upoznati 
su s djelovanjem udruge na projektima vezanim za sigurnost 
najmlađih sudionika prometa – djece vrtićke dobi. Poseban 
naglasak u izlaganju stavljen je na potrebu rada s djecom na 
prometnoj preventivi i pojašnjeno zašto je važna prometna 
preventiva od najranije dobi. Na kraju je predstavljen priručnik 
Prometna preventiva od najranije dobi. 
 
 

SUDJELOVALO SMO 
Imali smo priliku sudjelovati i na Državnom stručnom skupu za 
odgojitelje predškolske djece. Državni stručni skup održan je 
od 15. do 17. travnja 2019. u Amadria Park hotelima u 
Šibeniku. 

 
 
 
Tema stručnoga skupa bila je: Odgojitelj kao (su)kreator 
kvalitete odgojno-obrazovnog rada ustanove za RPOO. 
Predstavnik udruge Sigurna cesta mr.sc. Nenad Zuber održao 
je predavanje Prometna preventiva od najranije dobi. Osim 
predstavljanja priručnika Prometna preventiva od najranije 
dobi, motivacijsko predavanje je iskorišteno kako bi potaknulo 
na rad sve one odgojiteljice i odgojitelje koji ne rade sustavno i 
kontinuirano na prometnoj preventivi s djecom u dječjim 
vrtićima. 

 

 
 


