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BICIKLISTIČKA ŠKOLA U SKLOPU PROGRAMA LJETO U DOMU MLADIH 2020.  
 

Dom mladih u sklopu programa „Ljeto u Domu mladih“ od 29. lipnja do 17. srpnja 
2020. organizira Biciklističku školu. Biciklistička škola provodit će Program osposobljavanja 
za upravljanje biciklom koji je donesen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja na 
temelju članka 215. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama  i članka 27. stavka 5. 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama djeca do 14. godine starosti ne smiju 
samostalno upravljati biciklom u prometu ukoliko ne posjeduju Potvrdu o osposobljenosti za 
upravljanje biciklom. Po završetku Biciklističke škole polaznici će ostvariti uvjet za izlazak na 
biciklistički ispit koji će biti organiziran tijekom jeseni 2020. ukoliko epidemiološke prilike to 
budu dopuštale. Kandidatima koji uspješno polože ispit izdaje se Potvrda o osposobljenosti 
za upravljanje biciklom.  

Program obuhvaća sadržaje iz područja Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 
prometne kulture i prometnog odgoja kroz koje polaznici, uz teorijska znanja, usvajaju 
vještine upravljanja biciklom i postupno vježbaju, savladavaju i stječu dodatne praktične 
vještine u vožnji biciklom u kontroliranim uvjetima. Prolaskom kroz program, redoviti 
polaznici Škole stječu uvjet za polaganje Biciklističkog ispita. Više o programu možete pronaći 
na https://bicikli.hak.hr/. 

Biciklistička škola održavat će se svim radim danima od 29. lipnja do 17. srpnja 2020. 
od 9:00 do 11:00., ukupno 30 sati. Školu mogu upisati svi učenici od 5. do 8. razreda, 
uključujući učenike koji su završili 4. razred OŠ. 

Kako bi polaznici Biciklističke škole ostvarili pravo izlaska na biciklistički ispit potrebno 
je da prođu 8 sati teorije i 8 sati praktičnih vježbi. Voditeljica Biciklističke škole, prof. Lorena 
Kovač, vodit će evidenciju dolaska polaznika. Ukoliko se ustanovi, prema evidenciji dolazaka, 
da polaznik nije pohađao propisan broj sati, neće moći pristupiti biciklističkom ispitu.  

Dom mladih osigurava svakom polazniku Priručnik za Program osposobljavanja za 
upravljanja biciklom. Također, Dom mladih posjeduje dovoljan broj bicikli i zaštitnih kaciga za 
svakog polaznika. 

 
PRIJAVA NA BICIKLISTIČKI ISPIT 
 

Prijava učenika za biciklistički ispit vrši se preko online obrasca koji se može pronaći 
na portalu https://bicikli.hak.hr/. Prijavu polaznika i polaznica Biciklističke škole može 
napraviti samo nastavnik ili druga ovlaštena osoba iz osnovne škole s aktivnim i ispravnim 
CARNet korisničkim računom.  

S obzirom da Dom mladih nema pravo na korištenje CARNeta, nažalost nije u 
mogućnosti izvršiti prijavu polaznika Biciklističke škole, stoga je potrebno da roditelj 
uspostavi dogovor s ravnateljem ili profesorom tehničke kulture u djetetovoj školi oko 
prijave na biciklistički ispit putem gore navedenog portala.   

Dom mladih je surađivao s većinom osnovnih škola grada Rijeke i riječkog prstena, 
stoga većina škola imaju iskustva u prijavi svojih učenika na biciklistički ispit. Ukoliko škole 
budu imale bilo kakvih nejasnoća Dom mladih im stoji na raspolaganju za sva dodatna 
pitanja. 
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