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- ravnateljima Osnovnih škola

- voditeljima Školskih prometnih jedinica

PREDMET: XXIII. natjecanje školskih prometnih jedinica i
natjecanje „Najbolja ŠPJ“
obavijest, dostavlja se.-

           Poštovani,

u 2022. godini na području PU zagrebačke, odnosno Grada Zagreba i Zagrebačke 
županije djeluje 15 školskih prometnih jedinica i to 11 u Gradu Zagrebu i 4 u Zagrebačkoj 
županiji.

XXIII. natjecanje školskih prometnih jedinica

XXIII. natjecanje školskih prometnih jedinica PU zagrebačke održat će se u petak 
6. svibnja 2022. u OŠ Gustava Krkleca u Zagrebu, Ul. Božidara Magovca 103.

U suradnji sa školom domaćinom i HAK-om natjecanje organiziramo s ciljem 
javnog promicanja rada školskih prometnih jedinica i dodatnog motiviranja njihovih 
pripadnika.

Podsjećamo na dio pravila na XXIII. natjecanju školskih prometnih jedinica kojim 
se određuje broj ekipa na natjecanju:

-svaka osnovna škola koja ima ustrojenu ŠPJ može se natjecati s jednom ekipom. 
Izuzetak su tri školske prometne jedinice koje su na prošlom, odnosno XXII. 
natjecanju školskih prometnih jedinica 2019. godine, osvojile jedno od prva tri mjesta 
i to OŠ Gustava Krkleca II prvo mjesto, OŠ Dragutina Domjanića drugo mjesto i OŠ 
Ljubo Babić treće mjesto, a koje umjesto s jednom mogu nastupiti s dvije ekipe.

Molimo Vas da proučite pravila natjecanja, koja vam šaljemo u prilogu, i da prijavu 
za natjecanje na obrascu iz priloga s potpisom ravnatelja/ice i pečatom škole dostavite 
Službi prometne policije PU zagrebačke na adresu Zagreb, Petrinjska 20 ili na faks broj 
4563 384, ili na mail anasestan@mup.hr. najkasnije do ponedjeljka 11. travnja 2022.
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Natjecanje „Najbolja ŠPJ“

S ciljem motivacije pripadnika ŠPJ na rad tijekom cijele nastavne godine posebno 
ćemo na dan natjecanja nagraditi „Najbolje ŠPJ“, odnosno one koje su imale najviše 
aktivnosti i to dokumentirale.

Svaka dokumentirana aktivnost ŠPJ tijekom nastavne godine 2021/2022. boduje 
se s deset bodova. „Najbolja ŠPJ“ je ona koja ima najviše bodova, odnosno koja 
dokumentira najviše svojih aktivnosti.

Bodovat će se svaka aktivnost pripadnika ŠPJ vezana za konkretnu ŠPJ, dakle 
mora biti jasno da je riječ o aktivnosti pripadnika ŠPJ što je vidljivo iz npr. fotografije 
(obvezno s datumom) na kojoj su pripadnici ŠPJ u odori ili se u tekstu (članak u 
školskom ili nekom drugom časopisu, zidnim novinama i sl.) spominje konkretna ŠPJ, ili 
se konkretna ŠPJ spominje ili njezin pripadnik sudjeluje u emisiji na radiju ili na TV-u 
(opisati konkretnu emisiju s datumom i vremenom emitiranja).

Voditelji su obvezni svaku aktivnost svoje ŠPJ dokumentirati (fotografijom, 
preslikom ili opisno) te poštom ili osobno dostaviti na PU zagrebačka, Služba prometne 
policije, Zagreb, Petrinjska 20 najkasnije do ponedjeljka 11. travnja 2022.

Napominjemo da su pravila za oba natjecanja ista kao i 2019. godine.

Radi eventualnih upita na raspolaganju vam je Ana Šestan, policijski službenik ove 
Službe (tel. 4563 452).

S poštovanjem

                      NAČELNIK

                   MARKO RAŠIĆ

             po ovlaštenju načelnika

                 DALIBOR MARIJAN

Prilog:- Program natjecanja
- Prijava za natjecanje-obrazac
- Kriteriji za bodovanje ŠPJ
- Kriteriji bodovanja vožnje na biciklističkom poligonu
- Kriteriji bodovanja za „Najbolju ŠPJ“
- Satnica natjecanja



O tom obavijest:

- Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade; Zagreb, Ilica 25,  na mail 
obrazovanje@zagreb.hr, 

- Zagrebačka županija, Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku
kulturu i civilno društvo; Ulica grada Vukovara 72/V, 

na mail j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr,
- PUZ, Sektor policije;
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