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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! 

 

 

 

 

 

Trenutno je u Republici Hrvatskoj sustavan rad na prometnom 
odgoju s djecom predškolske dobi poprilično zanemaren. 
Nažalost, promet i prometni odgoj nije u dosada viđenim 
prijedlozima dokumenata u nastajanju našao svoje mjesto. Bez 
obzira na to mi ćemo i dalje raditi na ostvarivanju naših ciljeva - 
na prometnom odgoju djece predškolske dobi i njihovom 
stjecanju znanja o prometu. Glavne informacije ćemo crpiti iz 
primjera dobre prakse, rezultata istraživanja i spoznaja 
prikupljenih od naših županijskih timova.   

Nažalost, ove godine članovi Radne skupine zadužene za 
praćenje provođenja Nacionalnog programa sigurnosti 
cestovnog prometa RH nisu financirali projekte iz područja 
prometne preventive mladih. Usprkos tomu, želja nam je bila 
organizirati i održati Peti državni stručni skup i tako nastaviti 
nešto uistinu korisno i vrijedno. Kako naša udruga nije imala 
drugih sredstava troškovi puta, smještaja i boravka odgojiteljica 
plaćeni su iz sredstava dječjih vrtića. Kako bi ukupni troškovi 
bili što manji, jubilarni 5. Državni stručni skup na temu "Smotra 
iskustava iz prakse" planiran je i održan u dva dana, u svibnju 
ove godine.   

Zahvaljujem svima na podršci i pomoći koju su pružili tijekom 
planiranja, pripreme i organizacije stručnog skupa. Zahvaljujem 
na razumijevanju  ravnateljica i ravnatelja dječjih vrtića, jer bez 
njihove pomoći ne bi bilo moguće uspješno realizirati, ne samo 
državni stručni skup, već i cijeli projekt "Prometna preventiva u 
predškolskim ustanovama" u ovoj godini. Iznimno poštujem 
njihov doprinos, a u nadi i vjeri da ćemo i dalje surađivati. Za 
nas organizatore, to je dodatna motivacija da i u budućnosti 
organiziramo, uz njihovu pomoć, ono što će biti za sve nas 
najzanimljivije i najkorisnije u radu s djecom predškolske dobi. 

U zaključcima iz prošlog, 4. Državnog stručnog skupa, 
istaknuto je kako smo svi suglasni da je potrebna daljnja 
kontinuirana realizacija ciljeva proklamiranih Projektima Udruge 
Sigurna cesta i njenih partnera. Ono što sada već tradicionalno 
zajednički radimo nekoliko godina – predstavlja dobar i 
uspješan zajednički put na promociji prometne preventive i 
prometnog odgoja za najmlađe sudionike cestovnog prometa – 
djecu predškolskog uzrasta. 

Što reći nakon pet održanih  državnih  stručnih  skupova?  

Drage ravnateljice/ravnatelji, odgojiteljice, naše volonterke i 
ostali sudionici – svima Vama, od srca zahvaljujem da ste uz 
nas u ova teška vremena za aktivnosti naše udruge.  

Znajući  da su djeca najizloženija stradavanju kada sudjeluju u 
prometu kao putnici u automobilima kojima upravljaju njihovi 

roditelji, odnosno odrasle osobe, u nakladi udruge Sigurna 
cesta tiskali smo uz potporu i pomoć Nacionalnog programa 
sigurnosti cestovnog prometa drugu slikovnicu "SRETNO I 
SIGURNO U VOŽNJI"– Djeca putnici u automobilu. Od 
Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili smo mišljenje o 
slikovnici, u kojem je istaknuto kako podupiru rad udruge 
Sigurna cesta na prevenciji stradavanja djece u prometu. 
Posebno u mišljenju naglašavaju korisnost našeg djelovanja 
usmjerenog na odgojitelje, djecu i roditelje te da na taj način 
doprinosimo učenju i usvajanju znanja i kompetencija o 
sigurnom ponašanju djece u prometu.  

U svibnju 2019. Održana je izborno–izvještajna Skupština 
udruge Sigurna cesta - prometna preventiva mladih, u 
prostorijama novog sjedišta Udruge u Zagrebu, Jadranska 
11/1. Na sjednici su izabrani novi članovi skupštine. Za 
dopredsjednika Upravnog odbora izabran je  Nenad Zuber, 
Sergej Vukobratović za tajnika, a Vladimir Benceković i Ante 
Ivanković za članove  Upravnog odbora Udruge 

 

 

PARTNERI  NA  PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

PETI  DRŽAVNI STRUČNI SKUP 

Nakon četiri vrlo uspješne godine, Sigurna cesta - Udruga za 
prometnu preventivu mladih i glavni partner Agencija za odgoj i 
obrazovanje, nastavljaju suradnju dočekavši mali jubilej. Ove 
smo godine organizirali i zajednički proveli jubilarni, peti po 
redu Državni stručni skup "PROMETNA PREVENTIVA U 
PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA"!  
 

 

Zajednička fotografija sudionika Petog državnog stručnog skupa 
održanog u svibnju mjesecu ove godine. 

 

V. DSS održan je 27. i 28. svibnja 2019. godine u Donjoj 
Stubici, u Hotelu Terme Jezerčica.  

U uvodnom dijelu stručnoga skupa predstavljen je priručnik  
PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI autora: 
mr.sc. Nenada Zubera, Tijane Vidović, prof. i Zlate Gunc, dipl. 
pedagoginje. 

 

 

Osim toga najavljeno je izdanje druge slikovnice iz serijala 
MUDRO I SIGURNO U PROMETU - SRETNO I SIGURNO U 
VOŽNJI – Djeca putnici u vozilima roditelja. 

 

Iznimno interesantno izlaganje za nažočne 
održala je  gospođa mr.sc. Vera Šutalo – 
voditeljica Službe u ministarstvu znanosti i 
obrazovanja: „ULAGANJE U 
PREDŠKOLSKI ODGOJ - VIŠESTRUKA 
DOBIT“. 

 

U radnome dijelu doživjeli smo pravu smotru iskustava dobre 
prakse koju su nam pripremile predstavnice županijskih timova 
prometne preventive. Drage su nam kolegice prezentirale ono 
što rade već godinama s djecom u dječjim vrtićima, a 
potaknute inicijativnom Sigurne ceste o tome da se prometni 
odgoj i prometna preventiva mora provoditi u, ako ne svim, 
onda bar u velikom broju dječjih vrtića u RH. 

Poslušali smo i razmijenili iskustva u 
radu:  

Blaženka Klarić Jozić iz DV Botinec iz 
Zagreba prezentirala je njihov projekt 
„VRTIĆKE PROMETNE 
PUSTOLOVINE“.  
 

 

Suzana Košutić, 
odgojitelj mentor, 
koordinator za 
zagrebačku županiju, 
Martina Frkanec, 
odgojiteljica i Jelena 
Kosanović Hatvalić, 

odgojiteljica, sve iz DV Maslačak iz Zaprešića, prezentirale su 
njihov projekt ODGOJITELJI I RODITELJI ZNALCI, U 
PROMETU SIGURNI  MALCI“  

 

Anita Kukučka, 
odgojitelj – savjetnik i 
Hamira Perković, 
odgojitelj – savjetnik, iz 
Osijeka prezentirale su 
projekt  „PROMETNA 
PREVENTIVA-IZAZOVI 
I ISKUSTVA“ koji 
provode u DV Osijek, 
PC Krijesnica i PC Sjenčica. 
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Renata Jurić – odgojiteljica, sa svojim stručnim timom Ivanom 
Zelenikom, odgojiteljicom, Jadrankom Grošić - odgojiteljicom i 

Eleonorom Ždralović 
– medicinskom 
voditeljicom u DV 
Radost iz Novske, 
pokazale su njihove 
primjere iz prakse: 
„SIGURNO U 
PROMETU“, 
„SIGURAN SAM 

AKO…“, „TRATINČICE U PROMETU“, „POKAŽIMO O ČEMU 
UČIMO – TAJNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA“.  
 

Marija Lukšić, odgojitelj – mentor, iz 
Karlovca, DV Četiri rijeke, pokazala je  
„KAKO I KOJE KOMPETENCIJE DJECE 
PREDŠKOLSKE DOBI OSNAŽUJEMO 
PROMETNIM ODGOJEM“.  

 

 

 

 

 

 

Drugi radni dan započeo je prezentacijom 
„PROMETNA KULTURA U DJEČJEM 
VRTIĆU ZIPKICA“ Jasne Zubić – 
odgojitelja mentora, iz DV Zipkica iz 
Zaboka. 

 

 

Mirjam Kukuljan, 
Irena Vitaz iz DV 
Rijeka i Josip 
Kovačić iz Rijeke, 
upoznali su nas sa 
svojim iskustvom u 
provođenju projekta 
„PROMETNA PREVENTIVA ZA DJECU PREDŠKOLSKOG 
UZRASTA“   

 

Milka Šibenik Radan i Valentina Budak – 
odgojiteljice te Ana Marija Pavlić - 
pedagoginja, DV Ivanić Grad iz Ivanić 
Grada, prezentirale su njihov rad na 
projektu „PROMETNI ODGOJ I 
KULTURA“. 

 

Odgojiteljice Ksenija Sambolec i Iva Šegović iz DV Varaždin, iz 
Varaždina pokazale su svoj projekt  "UPORABA 

AUTOSJEDALICE ZA 
SIGURNOST DJECE U 
PROMETU", projekt za 
promicanje, preventivu, 
razvitak i unaprjeđenje 
zaštite djece 
predškolske dobi u 
prometu.  

 

Tamara Klapač – odgojiteljica, iz DV 
Bedekovčina u Bedekovčini provodi u 
svom vrtiću projekt „PROMETNI 
ODGOJ“ koji nam je predočila. 

 

 

I na kraju su nam 
odgojiteljice Martina Jug 
i Ines Arko, iz DV 
Koprivnica iz Koprivnice, 

pokazale projekt „ PROMETNA PREVENTIVA U DJEČJEM 
VRTIĆU TRATINČICA KOPRIVNICA“. 

 

 

IZIŠLO IZ TISKA! 

SLIKOVNICA - SRETNO I SIGURNO U VOŽNJI – 
Djeca putnici u vozilima roditelja.  

Nakladnik Sigurna cesta izdao je drugu slikovnicu iz serijala 
MUDRO I SIGURNO U PROMETU uz pomoć i potporu 
Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Na taj 
način Sigurna cesta postupno ispunjava jedan od svojih 
zadanih ciljeva - pripremu i izdavanje pomoćnog sredstva za 
rad s djecom u dječjim vrtićima na podizanju prometne kulture i 
razvoju prometne preventive. 

 

Autori Slikovnice su: 

mr.sc. Nenad Zuber,diplomirani inženjer prometa i Stiv Cinik 
koji je ilustrirao i ovu slikovnicu. 

Recenzije su napisali: dr. sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron 
Huljak i Zlata Gunc, dipl. pedagog, stručna suradnica-
savjetnica u Dječjem vrtiću Ivane Brlić Mažuranić u Zagrebu. 

Izvadak iz recenzije dr. sc. Milana Matijevića: „ … Potrebno je 
pozdraviti ideju da se organizira priprema pedagoškog 
materijala za prometni odgoj djece već u predškolsko, odnosno 
na početku obveznoga školovanja. Naime, primljeni vizualni 
materijal, se može koristiti za odgoj i poučavanje prometnim 
pravilima predškolske ali i djece koja pohađaju početne razrede 
osnovne škole. Izuzetno je teško stručni sadržaj iz bilo kojeg 
područja, pa tako i iz područja cestovnog prometa, pripremiti u 
prikladnom obliku predškolskoj djeci, napose zato što većina 
ne može te tekstove samostalno čitati. U ovom priručniku 
sadržaj teksta je pisan stručno popularnim jezikom, razumljivim 
svakoj pismenoj odrasloj osobi, ali i predškolskoj djeci ako im 
se prezentiraju u primjerenom okruženju i vremenu. Preporuka 
je autora da se ovaj sadržaj prepričava djeci tijekom vožnje te 
razgovara s njima o pravilima ponašanja u prometu u tijeku 
vožnje. Ovdje su autori izuzetno spretno uvažili osnovna 
didaktička načela oblikovanja teksta  te praćenja i obogaćivanja 
teksta odgovarajućim ilustracijama. Tekst i ilustracije se 
međusobno dopunjuju i obogaćuju u odgojnom djelovanju. 
Ilustracije su urađene atraktivno, jednostavno, stručno, estetski 
primjereno uzrastu djece i drugih korisnika te sadržaju na koji 
se odnose. 

Autori spretno kombiniraju tekst i ilustracije s uputama 
roditeljima kako ovaj višemedijski materijal koristiti za učenje i 
poučavanje. Zato ovaj pedagoški materijal ima obilježja 
udžbenika i priručnika, te u tome vidimo njegovu posebnu 
pedagošku vrijednost. 

 

Zbog svih prethodnih razloga ovaj pedagoški materijal 
(slikovnica – ilustrirani priručnik) se može preporučiti za 
uporabu u procesu učenja i poučavanja predškolske djece te 
djece na početku obveznoga školovanja, odnosno stjecanja 
znanja i vještina, u području prometne kulture. 

Ilustrirani priručnik se može preporučiti za razne vidove pomoći 
pri tiskanju i distribuciji do potencijalnih korisnika, napose 
roditelja i odgajatelja predškolske djece.“ 

Izvadak iz recenzije mr.sc. Mirona Huljaka: „ … Sadržaj 
slikovnice je relativna novost za naše podneblje gdje se još 
nedovoljno ozbiljno shvaća pogibeljnost u koju se dovode djeca 
zbog nepropisnog prevoženja u vozilima i općenito nedovoljne 
pažnje odraslih, ponajprije roditelja, u raznim prometnim 
situacijama. Zbog navedenog jedno ovakvo izdanje je bilo 
izuzetno potrebno.  

Isto tako, ova slikovnica zadovoljava potrebnu razinu 
razumijevanja prometne problematike djece u svojstvu putnika 
u vozilima te je i kao prethodna, „Pažljivo i snalažljivo pješice“, 
primjer sinergije prometne struke, iskustva autorovog 
dugogodišnjeg rada s djecom i visokog umjetničkog i životnog 
dometa ilustratora.  



 

 

NEWSLETTER • Safe Roads Associations for Youth Traffic Safety • No. 9 • listopad 2019. 

 

S obzirom na sve navedeno, mišljenja sam da recenzirana 
slikovnica u strukovnom smislu zadovoljava, a u smislu svoje 
svrhovitosti i nadmašuje sve uobičajene kriterije.   

Izvadak iz recenzije Zlate Gunc, dipl. pedagog.: „ … 
Slikovnica „Sretno i sigurno u vožnji“ druga je iz serije 
slikovnica vezanih uz različite uloge djeteta u prometu, a ova 
se bavi problemom sigurnosti djece-putnika u vozilima 
osobnog prijevoza. U slikovnici se pojavljuju djeci već poznati 
likovi Ane, Marka i njihovih roditelja koji se spremaju na 
obiteljski izlet osobnim automobilom te prometnog policajca. 
Na djeci razumljiv i zanimljiv način, slikovnica prikazuje 
različite situacije vezane uz sigurnost djece u automobilu, ali i 
pridržavanje prometnih pravila i propisa od strane vozača. 
Čitajući slikovnicu, djeca saznaju kako se treba ponašati kao 
putnik u osobnom automobilu i dobivaju odgovore zašto se 
treba tako ponašati ... Slikovnica upozorava i na moguće 
opasnosti za djecu ukoliko nisu propisno vezana na stražnjem 
sjedalu, ako sjede u krilu vozača, stoje između prednjih 
sjedala i sl. Pozornost djece usmjerava se i na situacije u 
kojima pješaci ili vozači ne poštuju prometna pravila: 
korištenje mobitela dok se prelazi kolnik ili vozi automobil, 
neprimjereni komentari odraslih dok voze djecu, neprimjerena 
vožnja biciklom, nepridržavanje prometnih propisa, vožnja u 
alkoholiziranom stanju, umor vozača. Također, upućuje na 
ulogu prometnog policajca u skrbi za sigurnost svih sudionika 
prometa. Slikovnica podiže samosvijest djece da, iako su 
maleni, mnogo toga znaju o prometu: prepoznaju prometne 
znakove i svjetlosnu signalizaciju, znaju pravila važna za 
pješake, uočavaju neprimjerena ponašanja djece i vozača u 
automobilu. 
Slikovnica se obraća i roditeljima: na prednjim koricama dani 
su razlozi zašto je važno održavati automobil ispravnim, 
prevoziti djecu u autosjedalici ili postolju, do kada i na koji 
način, kako ispravno postaviti sjedalicu u automobil i dijete 
smjestiti u sjedalicu. Čitajući slikovnicu zajedno s djecom, 
roditelji dobivaju poruku kako mogu svaku situaciju vožnje 
djeteta u automobilu iskoristiti za njihov prometni odgoj te kako 
je važno pridržavati se prometnih propisa u nazočnosti djece i 
tako im biti dobar model ponašanja u prometu. Na posljednjoj 
stranici autori se izravno obraćaju roditeljima naglašavajući 
značaj skrbi za sigurnost djece u automobilu, važnost 
poučavanja djeteta o sigurnim i opasnim aspektima 
sudjelovanja u prometu te ispravnog roditeljskog modela 
pridržavanja prometnih propisa za prometni odgoj vlastite 
djece. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ZAHVALE 

Sigurna cesta se želi posebno zahvaliti CENTRU ZA VOZILA 
HRVATSKE d.d. i PLINACRO d.o.o. koji su u ovoj, za nas, 
financijski teškoj godini prepoznali napore, ustrajnost i želju za 
nastavkom rada na promicanju prometne preventive i razvoju 
prometne kulture kod najmlađih. ZAHVALJUJEMO ZA VAŠU 
POMOĆ! 
 

 
 

 
 
 

 

SUDJELOVALI SMO 

Na poziv Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog Sabora, 
sudjelovali smo u rujnu 2019. na tematskoj sjednici ZAŠTITA 
PRAVA DJECE U PROMETU - GDJE SMO I ŠTO JOŠ 
MORAMO UČINITI, povodom početka školske godine. 

Ovom panel diskusijom željela se istaknuti posebna pažnja na 
značaj prevencija u prometu, stradavanje najugroženijih 
sudionika u prometu – djece kao i na potrebu izgradbe 
prometne kulture i odgovornog ponašanja u prometu. 

Sudjelovali su predstavnici Odbora za pomorstvo, promet i 
infrastrukturu, Ureda pravobraniteljice za djecu, Službe za 
sigurnost cestovnog prometa MUP-a, Udruge Roda, Sekcije 
za prometnu psihologiju, HAK-a, FPZ-a, Službe za 
organizaciju primarne zdravstvene zaštite i drugi. 

 

 
 

SUDJELOVALO SMO 

Imali smo priliku sudjelovati i na konferenciji  "MI I NAŠI 
GADGETI U PROMETU" - DAN BEZ MOBITELA U 
PROMETU - 21.10.2019.  

Ove je jeseni Hrvatska udruga menadžera sigurnosti 
organizirala u sklopu kampanje Dan bez mobitela u prometu 
2019.  konferenciju pod nazivom „Mi i naši gadgeti u prometu“,  
a neposredno nakon što je Sabor RH prihvatio 21. listopada 
kao Nacionalni dan bez mobitela u prometu. Ovaj projekt 
podupire Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, a 
odvija se pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova, 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Grada Zagreba, 

Fakulteta prometnih znanosti Zagreb i Hrvatske gospodarske 
komore.  

 
 

Cijeli projekt je zamišljen kao iznimno vrijedna i korisna 
preventivna aktivnost kojom se želi senzibilizirati građane i 
javnost kako bi se umanjila opasnost u prometu zbog navike 
korištenja mobitela ne samo za vrijeme vožnje automobilom, 
već i za vrijeme vožnje biciklom. Projekt ne staje samo na 
vozačima već se odnosi i na pješake koji sve više koriste 
mobitel dok hodaju, pa čak i za vrijeme prelaska preko 
obilježenog pješačkog prijelaza. 

 
Temeljno pitanje konferencije bilo je kako mijenjati opasne 
navike, odnosno što činiti i kako razvijati svijest građana da se 
te štetne i opasne navike ne steknu? 
 
 
 

 

SRETAN VAM I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ 
 

 
 

Puno zdravlja, sreće i veselja te obiteljskoga i poslovnog 
uspjeha u novoj 2020. godini 

želi Vam u ime članova Udruge Sigurna cesta  
i svoje osobno ime 

           Krešimir  Ivanković 
 
 


