
POLICIJSKA UPRAVA 
SPLITSKO-DALMATINSKA                             GRAD SINJ 

HODOČASNICI
Ako ste se odlučili pješice hodočastiti iz svog mjesta u Svetište Gospe Sinjske, slijedeće 
upute vam mogu pomoći da povećate svoju sigurnost na cesti i izbjegnete neželjene 
posljedice: 

• Krećite se lijevom stranom ceste da možete na vrijeme uočiti vozila koja vam dolaze u 
susret.

• Ukoliko se krećete u skupini, krećite se jedan iza drugoga kako ne biste morali hodati po 
kolniku kojim se kreću vozila.

• Da bi ste bili što vidljiviji vozačima, odjenite re�ektirajuće prsluke ili na sebi nosite druga 
re�ektirajuća, �ourescentna ili svijetleća sredstva (baterijske lampe, reflektirajuće torbe 
ili ruksake, �ourescentnu odjeću i sl.). 

• Sa sobom ponesite dovoljne količine vode te udobnu odjeću i obuću.
• Ukoliko uočite vozača ili pješaka koji svojim ponašanjem ugrožava druge sudionike u 

prometu, odmah nazovite policiju na broj 192, kako bi se na vrijeme spriječile neželjene 
posljedice.

VOZAČI
Povećan broj vozila i skupine hodočasnika na cestama za vrijeme Alke i Velike Gospe 
zahtjevaju dodatnu pažnju prilikom vožnje. Da biste povećali svoju i njihovu sigurnost:

• Imajte na umu mogućnost neočekivanog izlaska hodočasnika na kolnik kojim se kreće 
vaše vozilo.

• Prilagodite svoju brzinu da biste na vrijeme mogli reagirati na iznenadne situacije.
• Gdje god je to moguće koristite kratka svijetla, kako ne biste zaslijepili hodočasnike koji 

vam dolaze u susret.
• Prilikom nailaska na skupinu hodočasnika dodatno usporite. 
• Pridržavajte se znakova i uputa što ih daju policijski službenici .   
• U slučaju da se nesreća ipak dogodi,  ozlijeđenima pružite prvu pomoć, a potom 

obavijestite hitnu pomoć  i policiju na broj 112 . 
• U slučaju nesreće s manjom materijalnom štetom, odmah uklonite vozila s kolnika da 

biste omogućili nesmetano odvijanje prometa, a potom popunite Europsko izvješće o 
nezgodi ili na drugi način izmijenite podatke s ostalim sudionicima.

Sretan put, ugodan boravak u Sinju  te miran blagdan Velike Gospe, žele vam 
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