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ZAPISNIK 

 

S ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA 

DRUŠTVA PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE ZAGREBA  

 

Datum održavanja: 10. lipnja 2020. g.  

Elektronička sjednica održana je putem aplikacije Zoom. 

Vrijeme početka: 18 sati 

Broj prisutnih: Svjetlana Seljanec Savković, Dragica Kolundžić, Davorin Novosel, Petar 

Dobrić, Dragan Vlajinić i Sanja Kovačević. 

Opravdano odsutni: Andrea Eberling Brkljačić, Đula Nađ. 

 

Predsjednica DPTK Zagreba, gđa. Sanja Kovačević pozdravila je prisutne i otvorila sjednicu 

te predložila Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 

2. Izvješće o realizaciji programa rada u prvoj polovini 2020.g 

3. Financijsko izvješće za prvu polovinu 2020. 

4. Odluka o provedbi nagrađivanja najuspješnijih učenika i dodjeli priznanja mentorima 

5. Razno 

 

AD.1. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD.2. 

Predsjednica je izvijestila prisutne o svim aktivnostima koje su se održale od 1.siječnja 

2020. do lipnja 2020., s posebnim osvrtom na programske aktivnosti koje su otkazane ili 

odgođene slijedom epidemiološke situacije vezne uz virus Covid19. 

 

Kratko izvješće: 

- Izvršena je prijava na natječaj za dodjelu Godišnjih nagrada HZTK za 2019. g. 

Kandidati Jelka Hrnjić i Josip Jurić prikupili su i dostavili cjelovitu dokumentaciju. 

Temeljem članaka 4. i 23. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice 

tehničke kulture te prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu 

Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture 

na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2020. godine donio je Odluku o dodjeli javnih 

priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2019. godinu. 

Godišnju nagradu primit će Jelka Hrnjić. 
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Godišnju nagradu primit će i Sanja Kovačević, slijedom prijave Zagrebačke zajednice 

tehničke kulture. 

- „Tehnička kultura na daljinu  - primjeri iz prakse“ – videokonferencija učiteljica i 

učitelja tehničke kulture održana je 21.svibnja 2020. putem aplikacije Zoom. 

Sudjelovalo je 22 polaznika. Organizacija  i priprema video konferencije: Sanja 

Kovačević. 

- Za vrijeme provedbe 62. NMT organizirano je snimanje radio emisije „5 za 5“ u 

suradnji sa Županijskim povjerenstvom. Novinarka Sandra Maričić je u pratnji Sanje 

Kovačević, intervjuirala učenike te su objavljene dvije radio emisije, emitirane na HR1 

24. i 31.ožujka 2020. g.. 

- Slijedom odluke AZOO-a i obavijesti Državnog povjerenstva za provedbu 62. Državnog 

NMT, otkazane su sve aktivnosti Društva u pripremi odlaska ekipe Zagreba na 

natjecanje. 

- Radionice „Graditeljstvo i robotika“ bile su organizirane i pripremljene da se održe 

28.3.2020. u OŠ A. Šenoe. Program, predavači i prostor su bili pripremljeni, no slijedom 

epidemiološke situacije radionice su odgođene za rujan/listopad 2020.g. 

- Radionica “Upravljivo raskrižje” organizirana je i provedena 22. veljače 2020. g. od 9 

do 16 sati u OŠ Borovje. Radionica je provedena u suradnji s Hrvatskim savezom 

pedagoga tehničke kulture. Voditelj: Leon Zakanji. Organizacija: Silvana Pešut 

Vitasović. Na radionici je sudjelovalo 9 polaznika. 

- Na poziv kolegice Maje Mačinko Kovač iz OŠ I.Cankara i članice Društva, odazvali 

smo se na sudjelovanje u projektu obilježavanja Međunarodnog dana žena i djevojaka u 

znanosti. Članice Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba imale su priliku 

prezentirati aktivnosti Društva, te provesti radionicu modelarstva za posjetitelje. 

Prezentaciju Društva osmislila je Svjetlana Seljanec Savković, a sudjelovale su Katarina 

Kedačić-Buzina i Valentina Dijačić, te učenice iz OŠ Marije Jurić Zagorke. Pomoć u 

pripremanju i organizaciji pružila je Sanja Kovačević. 

- Sudjelovanje učenika i mentora Petra Dobrića na 1. Europski talent festival robotike, 

koji se održao 29. veljače 2020. pod nazivom „Robostart – igrom do znanja“ koji je 

održan u sportskoj dvorani Gospodarske škole Varaždin, u organizaciji Varaždinske 

županije, Europskog centra za nadarene Hrvatska i Centra izvrsnosti za nove 

tehnologije, u sklopu kojeg djeluje i program izvrsnosti iz robotike. 

- U suradnji s Hrvatskim radioamaterskim savezom i Zagrebačkim radioamaterskim 

savezom nastavljena je suradnja na provedbi programa edukacije učitelja tehničke 

kulture u području radio komunikacija. Skupovi su se održavali u prostorima HRS i 

ZARS. 

- U suradnji s Radio klubom „Hrvatska flora i fauna“ nastavljene su pripreme učenika za 

sudjelovanje na natjecanjima mladih tehničara u području radio komunikacija. Ove šk. 

godine u pripreme je bilo uključeno 5 osnovnih škola grada Zagreba. 

- Modelarska liga 

21.siječnja 2020. u OŠ Augusta Šenoe, održan je kraći radni sastanak mentora sa 

Sanjom Kovačević, odgovornom osobom za organizaciju ML u Gradu Zagrebu. Tom 

prigodom mentori su preuzeli pakete s materijalima za 1. kolo, te smo dogovorili načine 

izvještavanja, provedbe u školi i daljnjim aktivnostima koje će DPTK Zagreba provesti 

u području modelarstva. Hrvatska zajednica tehničke kulture osigurala je materijale i 

zadatke za 1. kolo Modelarske lige Grada Zagreba, a dodatne materijale, brusne papire i 

rezervne pilice za strojeve, osiguralo je Društvo pedagoga tehničke kulture Zagreba. 

I. Kolo ML Zagreba održano je od 15. do 31. siječnja u 14 osnovnih škola kao 

školska razina natjecanja. Učenike je pripremalo 14 mentora, a nastupilo je 48 ekipa 

(ukupno 96 učenika). 



II. Kolo ML Zagreba bilo je pripremljeno i planirano da se održi u OŠ Bukovac, 

16.3.2020. godine, no slijedom epidemiološke situacije sve aktivnosti su otkazane. 

Praćenjem informacija i objava organizacijskog odbora HZTK, mentori su obaviješteni 

da se odgađa i Državna razina natjecanja, te su sve aktivnosti zaustavljene. 

- Članovi DPTK Zagreba redovito su obavještavani i informirani o novostima iz MZO-a, 

AZOO-a, javnim savjetovanjima, obavijestima HSPTK, ZZTK, HZTK i drugih, a 

vezano uz nastavu Tehničke kulture, izložbe, događanja, Robokup, Croatian makers 

ligu, Modelarsku ligu, natjecanja mladih tehničara. Pri informiranju koristili smo se e-

poštom i objavama na mrežnim stranicama Društva. 

- Redovito je vođena sva dokumentacija o radu Društva, vođenje financija i računa ažurno 

praćeno, ostvareni su i raznovrsni kontakti i susreti u cilju planiranja budućih aktivnosti 

i sudjelovanja u događanjima. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

Jednoglasno su usvojeni zaključci da se: 

radionice „Što za mene znači kuća“ i „Elementarna robotika“ realiziraju u rujnu/listopadu 2020. 

da se poziv za sudjelovanje na izložbi radova u organizaciji HSPTK, kraj lipnja 2020. proslijedi 

svim članovima Društva i ostalim zainteresiranim učiteljima 

izvrši obavještavanje i predprijava zainteresiranih učitelja za program XX. Ljetne škole HSPTK, 

krajem kolovoza i za stručni skup „Primjeri dobre prakse HSPTK“, krajem rujna 2020.. 

 

 

AD.3. 

Predsjednica je izvijestila prisutne da je krajem prosinca 2019. izvršen pregled stanja 

tekućeg računa, podmirenih i ne podmirenih financijskih obveza, te stanja blagajne, te je izrađena 

bilanca za 2019. i dostavljena u FINU. 

Krajem veljače 2020. u Gradski ured za obrazovanje, dostavljen obrazac izvješća o radu 

DPTK Zagreba za 2019. godinu. 

Još uvijek nije objavljeno rješenje o dodjeli sredstava za programe javnih potreba u 

tehničkoj kulturi Zagreba za 2020. g., te da slijedom toga aktivnosti i troškove programa Društva 

treba prilagoditi trenutnom financijskom stanju. 

Sredstva na računu DPTK Zagreba na dan zadnjeg pristiglog izvoda 10.6.2020. iznose: 

10.062,63 kn. Blagajna za razdoblje 3 -6. mjesec je u postupku ažuriranja, kao i polugodišnje 

financijsko izvješće. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

Jednoglasno je usvojen zaključak da se s organizacijom svih programa pričeka do objave 

rezultata javnog natječaja, da se sazove Skupština s temom revidiranja Plana, programa i 

financijskog plana za 2020.g., da će se trenutno financirati samo nužni troškovi vođenja Društva, 

uredskih materijala i poštarina, kako bi se što veći iznos ostavio za uplatu odlaska učitelja na XX. 

Ljetnu školu UTK. 

 

AD.4. 

Raspravljena je situacija oko ne održavanja Državnih natjecanja: 62. NMT, Sigurno u 

prometu, Modelarska liga, slijedom koje nije moguće održati svečanu dodjelu nagrada i priznanja 

za učenike i mentore. Također, slijedom epidemiološke situacije nije sigurno održati susret 

učenika, njihovih roditelja i mentora kao prethodne dvije godine. 



Na osnovu rasprave Upravni odbor donio je zaključke: 

- Ne će se održati svečana dodjela nagrada i priznanja 

- Ne će se kupovati nagrade za učenike 

- Mentorima učenika koji su proveli školsku razinu Modelarske lige (1.kolo) izradit će se 

potvrda sudjelovanja i organizacije 1. kola ML 

- Učenicima koji su ostvarili 1. mjesto na I. kolu Modelarske lige izradit će se priznanja, a 

svim ostalim natjecateljima zahvalnice 

- Mentorima učenika koji su osvojili 1., 2. i 3. mjesto na 62. županijskom natjecanju 

mladih tehničara izradit će se priznanja za pripremanje učenika 

- Mentorima učenika koji su sudjelovali u provedbi programa rada DPTK Zagreba (Maker 

Faire, 8.Dani TK Zagreba, Međunarodni dan djevojaka i žena u znanosti) izradit će se 

potvrde o sudjelovanju za napredovanje/nagrađivanje. 

- Učenicima koji su sudjelovali u provedbi programa rada DPTK Zagreba (Maker Faire, 

8. Dani TK Zagreba, Međunarodni dan djevojaka i žena u znanosti) izradit će se 

zahvalnice za sudjelovanje 

- Na zahtjev članova izdat će se potvrde članstva u svrhu prijave na natječaj za 

nagrađivanje odgojno-obrazovnih djelatnika ili napredovanje u zvanju. 

- Izradit će se zahvalnice i svim sudionicima u provedbi edukacije iz područja radio 

komunikacija. 

- Sve potvrde, priznanja i zahvalnice oblikovat će se u elektroničkom obliku i putem e-

pošte dostaviti školama, mentorima i ostalima. 

- Za realizaciju izrade zadužuju se tajnica i predsjednica Društva, te Davorin Novosel. 

 

 

AD. 5.  

Predsjednica je izvijestila da je stigao poziv za prijavu radova na 2. izložbu radova HSPTK, 

kao i poziv na redovnu Skupštinu HSPTK – obavijest je proslijeđena članovima. 

Prema pristigloj obavijesti XX. Ljetna škola pedagoga TK, održat će se u Kraljevici od 17. 

do 22.kolovoza 2020. – po primitku prijavnica, članovi će biti informirani. 

Stručni skup „Primjeri dobre prakse 2020“ HSPTK održat će se 26. i 27.9.2020. u Sisku – 

po primitku prijavnica članovi će biti informirani. 

Prema objavi sa stranica AZOO-a, postoji mogućnost održavanja službenih natjecanja u 

rujnu/listopadu 2020.. 

HZTK je najavila održavanje Ljetnih škola tehničkih aktivnosti za učenike. 

 

Elektronička sjednica završila je u 19:15 sati. 

 

Zapisničar: Predsjednica DPTK Zagreba: 

 

Svjetlana Seljanec Savković, 

tajnica DPTK Zagreba 

 

  

 


