
VOZAČI, OPREZ, POČELA JE  ŠKOLA! 

 

 

 

Tijekom razdoblja siječanj-kolovoz 2011. godine, na području PU vukovarsko-
srijemske, djeca su sudjelovala u 85 prometnih nesreća i to u 51 prometnoj nesreći s 
ozlijeđenim osobama i 34 prometne nesreće s materijalnom štetom, što je u odnosu 
na istovjetno razdoblje 2010.g. smanjenje navedenih nesreća za 16,7% (102-85). U 
navedenim prometnim nesrećama ukupno je nastradalo 40 djece: 8 djece teško je 
ozlijeđeno a 32 djece lako je ozlijeđeno, što je smanjenje za 29,8% (57-40) u odnosu 
na 2010.g. kada je 1 dijete smrtno stradalo, 9 djece je teško ozlijeđeno dok je 47 
djece zadobilo lake tjelesne ozlijede. 

Prometne nesreće u kojima su sudjelovala djeca čine 10,8% od ukupnog broja 
prometnih nesreća u dosadašnjem tijeku 2011.g. (784). 

S ciljem senzibiliziranja javnosti, a posebno vozačke populacije na potrebu 
tolerantnijeg pristupa i ponašanja za volanom te na povećani oprez kada su u pitanju 
djeca sudionici u prometu, PU vukovarsko-srijemska, u povodu nove školske godine 
2011./2012., provodit će aktivnosti u sklopu preventivne akcije „Poštujte naše znakove“. 

Navedena akcija je usmjerena na zaštitu djece u prometu i sprječavanje 
ugrožavanja njihovih života, posebice onih najmlađih, polaznika prvih razreda, koji će 
se po prvi puta pojaviti kao samostalni, novi i neiskusni sudionici u prometu.  

I ove, kao i prethodnih godina, policijski će službenici, zajedno s ravnateljima, 
pedagozima i  profesorima organizirati  predavanja i razgovor s polaznicima prvih 
razreda osnovnih škola, kao i s njihovim roditeljima. Policijski službenici  će na 
predavanjima djecu prvih razreda upoznati s temeljnim pravilima sigurnog 
sudjelovanja u prometu. Djecu i nastavnike naučit će kako da provjeravaju svoje 
znanje iz prometne kulture pomoću web aplikacije „Prometne učilice“. Roditelje će 
podučiti o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu, a tijekom mjeseca rujna, 
svakog će dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, policijski službenici 
pojačano djelovati na prilaznim ulicama, te raskrižjima u blizini škola, kako bi dolazak 
i odlazak iz škole djeci bio što sigurniji.  



Ovim putem, policijski službenici PU vukovarsko-srijemske upućuju apel svim 
vozačima da u blizini škola voze s pojačanim oprezom, te minimalnom brzinom kako 
bi se izbjegle tragedije, jer djeca bez životnog i prometnog iskustva ne shvaćaju 
opasnosti koje im prijete u prometu.  

 


