
Poštovani, 

 

pozivamo Vas na sudjelovanje na drugom po redu državnom natjecanju svih učenika 

srednjih škola i svih srednjih škola iz Republike Hrvatske u poznavanju prometnih propisa 

na Prometnoj Učilici na stranicama https://ucilica.skole.hr .  

 

Cilj je natjecanja, koje se u potpunosti provodi na stranicama http://ucilica.skole.hr, kroz 

povećanje razine poznavanja prometnih propisa i pravila, odnosno općenito povećanjem 

prometne kulture, smanjiti stradavanja mladih u prometnim nesrećama. Tijekom 2018. 

godine u Hrvatskoj je poginulo 317 osoba, od toga 44 mlade osobe u dobi od 14 do 25 

godina. Učinimo zajedničke napore da se taj broj smanji! 

 

Projekt „Prometna Učilica“ već je 16 godina dio operativnog plana Nacionalnog programa 

sigurnosti cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na 

prevenciji sigurnosti cestovnog prometa, koji uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja 

radi na edukaciji učenika osnovnih i srednjih škola prometnim pravilima i propisima te 

poželjnom načinu sudjelovanja u prometu.  

 

Policijski službenici će posjetiti Vašu školu i uručiti Vam plakat(e) koji promiču natjecanje i 

informiraju učenike o ovom projektu. Molimo Vas da plakate postavite na vidna mjesta u Vašoj 

školi. 

 

Natjecanje traje do 30. studenoga 2019. (do 12,00 sati), a provodi se uporabom „Prometne 

Učilice“, web alata za učenje i provjeru znanja iz prometnih propisa. „Prometna Učilica“ 

prilagođena je uzrastu djece i mladih od 1. do 4. razreda srednje škole te kroz poučne sadržaje 

i pitanja za provjeru znanja obrađuje više tematskih cjelina prilagođenih ovoj dobnoj skupini 

sudionika u prometu.   

 

Prometna Učilica je dostupna na internet adresi http://ucilica.skole.hr. Sadržaji Prometne 

Učilice dostupni su svima, a za pristup natjecanju potrebno je posjedovati korisničku oznaku 

u AAI@EduHR sustavu. 

 

Na natjecanju će se vrednovati uspješnost u rješavanju ispita koje zadaje Ministarstvo 

unutarnjih poslova. Od ukupno osam ispita, učenikove bodove predstavlja prosjek bodova sa 

četiri najbolje riješena ispita. 

 

Za najuspješnije učenike, škole te za najuspješnije voditelje natjecanja, kroz Nacionalni 

program sigurnosti cestovnog programa, kojeg je Ministarstvo unutarnjih poslova 

nositelj, osigurane su vrijedne i poticajne nagrade, diplome i pohvalnice. 

 

Nagrada za najuspješnije učenike (po uzrastima): 

- Za prvo mjesto – Laptop 

- Za drugo do peto mjesto – USB 128 Gb 

 

Nagrada za tri najuspješnije škole: 

- Tablet PC 

Nagrada za mentore (voditelje natjecanja) iz tri najuspješnije škole: 

- Laptop 
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Pozivamo Vas da i ove školske godine potaknete svoje učenike na uključivanje u 

natjecanje, a sve s ciljem edukacije što većeg broja djece osnovama prometne kulture, 

prometnim propisima i poželjnom ponašanju u prometu, kako bismo zajedno utjecali na 

smanjenje broja stradalih u prometu. 

 

Kako bi učenici bolje i uspješnije stekli potrebna znanja i ostvarili bolji rezultat u natjecanju, 

i ove godine organiziramo edukativne radionice o sigurnijem sudjelovanju u prometu.  

Radionice se održavaju u školi (u učionici informatike) na računalima koja imaju pristup 

internetu i traju jedan školski sat po jednom razredu. Predavač je na raspolaganju cijeli školski 

dan, a ovisno o broju razrednih odjeljenja dostupan je i više dana. Na radionicu 

dolazi predavač te predstavnik Prometne Učilice i djelatnik MUP-a zadužen za 

preventivu (ovisno o mogućnostima) koji održavaju  predavanje o važnosti prometne kulture te 

poznavanja i pridržavanja prometnih propisa za sigurnost sudionika u prometu.  

 

Zbog ograničenosti resursa u mogućnosti smo ponuditi organiziranje edukativnih radionica na 

širem području gradova Zagreba, Osijeka, Splita, Rijeke i Varaždina. Ukoliko se i Vaša 

škola nalazi na nekom od navedenih područja, pozivamo Vas da i Vašu školu uključite i što 

prije prijavite za održavanje edukativnih radionica.  

 

Za prijavu za edukativne radionice molimo da nas čim prije obavijestite na kontakte navedene 

u ovom dopisu. 

 

 

Sa svim pitanjima slobodno nas kontaktirajte.  

 

Hvala na suradnji i srdačan pozdrav, 

 

 

 

Prometna Učilica 

Ema Šimec (Ema.Simec@Mojtelekom.net) 

Sandra Kabalin (Sandra.Kabalin@Mojtelekom.net) 

Telefoni: 01-3035900; 01-3035924 
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