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Izvješće o radu i financijskom poslovanju
Zajednice tehničke kulture Grada Samobora
za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2016. godine

Samobor, srpanj 2016. godine
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Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Samobora za razdoblje 01.
siječanj – 30. lipanj 2016. godine

Zajednica tehničke kulture Grada Samobora nakon otežanog rada 2015. godini uzrokovanog
nesređenim odnosima u rukovođenju Zajednicom, u prvom polugodištu 2016. godine nastavila je sa
svojim radom prema planu, bez većih poteškoća i problema. Početkom godine upisane su promjene u
Registar udruga te je prihvaćen novi Statut Zajednice tehničke kulture usklađen s novim Zakonom o
udrugama.
Dana 23. veljače 2016. održan je sastanak Suda časti ZTKGS (Igor Takač, Miljenko Petrac te Igor
Knežević) s bivšim predsjednikom i bivšim tajnikom Zajednice, Krešimirom Motočićem odnosno Darkom
Hencom. Sastanku je prisustvovao i tajnik Zajednice, Marko Terihaj. Nakon četiri sata zasjedanja i
saslušanja svih argumenata, Sud časti donio je odluku izricanja stegovne mjere Opomene gospodinu
Krešimiru Motočiću. Sud časti smatra da je gospodin Krešimir Motočić, nastupajući u svojstvu
Predsjednika Zajednice tehničke kulture Grada Samobora, povrijedio Statut ZTKGS i etički kodeks
neprofesijskog bavljenja tehničkom kulturom, a nakon toga, nastupajući u svojstvu člana ZTKGS,
djelovao protivno ciljevima i zadaćama Zajednice, te odlukama i zaključcima tijela Zajednice, i
nakon upozorenja nije uskladio svoje ponašanje s aktima i odlukama Zajednice, etičkim kodeksom i
uobičajenim pravilima ponašanja člana udruge tehničke kulture.
Članovi Zajednice tehničke kulture grada Samobora u 2016. godini održali su jedno zasjedanje
Skupštine, i to 20. redovno zasjedanje Skupštine, koje je održano 01. ožujka 2016. godine. Na zasjedanju
je usvojeno Izvješće o radu i financijskom poslovanju ZTKGS-a za razdoblje siječanj - prosinac 2015.
godine, izvješće Nadzornog odbora te izvješće Suda časti. Predsjednik Suda časti Igor Takač izvjestio je
Skupštnu kako u 2015. godini nije bilo potrebe za zasjedanjima, ali je zato na zasjedanju Suda časti
održanom 23. veljače 2016. izrečena stegovna mjera Opomene članu Zajednice tehničke kulture grada
Samobora Krešimiru Motočiću.
Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture grada Samobora u prvom polugodištu 2016. godine
sastao se 3 puta, kako bi dogovorio detalje vezane uz održavanje Skupštine, kako bi usvojio Izvješće o
radu i financijskom poslovanju ZTKGS-a za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine te raspravio i
usvojio Plan aktivnosti Zajednice za 2016. godinu. Na Skupštini je usvojena odluka Zrakoplovnog kluba
Parafreek o zamjeni člana IO Hrvoja Lukine članom Kluba Dejanom Gvozdanovićem stoga je gospodin
Gvozdanović novi član Izvršnog odbora Zajednice do kraja mandata.
Zajednica je dodatno financijski potpomagala udruge koje su imale visoka ulaganja u opremu,
financirala programe koji su zahtijevali više sredstava od planiranih te nisu uključene u program javnih
potreba u tehničkoj kulturi za 2016. godinu. Tako je u siječnju uplaćeno 2170,00 kn financijske potpore
udruzi BBK Krpelj za potrebe opremanja biciklarnika, a u svibnju 2460,00 kn Radio klubu Tule i Vužić za
tekuće troškove. Sve odluke o financijskoj potpori udrugama donesene su jednoglasno. Sva
dokumentacija vezana uz odobrene potpore udrugama pohranjena je u arhivi Zajednice.
Detaljnji financijski izvještaj za prvo polugodište 2016 godine, s pregledom transfera prema
udrugama nalazi se u Financijskom izvješću o poslovanju ZTKGS u 2016. godini.
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Važno je napomenuti da Nadzorni odbor na 20. redovnom zasjedanju skupštine nije imao
primjedaba na rad Izvršnog odbora u 2015. godini, te je izvijestio skupštinu da su sve odluke Izvršnog
odbora bile pravovaljane, financijsko poslovanje Zajednice je bilo u skladu sa zakonskim propisima, a
financijska sredstva prema udrugama su transferirane prema planu.

VAŽNIJE AKTIVNOSTI ZTKGS U 2016. GODINI
19. svibnja 2015. godine je Zajednica tehničke kulture Grada Samobora sudjelovala na Sajmu
mogućnosti održanom u Samoboru. Učenicima četvrtog i šestog razreda osnovnih škola s područja
Samobora i ostalim gostima Sajma mogućnosti svoj rad su predstavile naše udruge: Društvo pedagoga
tehničke kulture i informatike Samobor, Radio klub Tule i Vužić, SMBWireless, Speleološki klub
Samobor, Udruga starodobnih vozila i tehnike Samobor, Društvo inženjera i tehničara Samobor te
Zrakoplovni klub Parafreek.
Cilj ovog programa, kojeg organizira Policijska uprava Zagrebačka, Grad Samobor i Vijeće za prevenciju
Grada Samobora, upoznati je djecu s raznim sportskim, kulturnim i društvenim programima i potaknuti
ih na aktivno i kvalitetno provođenje svog slobodnog vremena te ih na taj način udaljiti od društveno
neprihvatljivog ponašanja.

12. svibnja 2016. godine, na redovnoj godišnjoj Skupštini Zajednice tehničke kulture Zagrebačke
županije u Velikoj Gorici posebnu nagradu za životno djelo dobio je predsjednik Zajednice tehničke
kulture grada Samobora, gospodin Stjepan Črnjak, koji se u kratkom govoru obratio članovima Skupštine
i u ime svih nagrađenih zahvalio i izrazio zadovoljstvo što su većina nagrađenih mladi koji se tek počinju
baviti tehničkom kulturom. Na istoj Skupštini tajnik Zajednice Marko Terihaj izabran je u Nadzorni odbor
ZTKZŽ do kraja mandata, umjesto dosadašnjeg člana Krešimira Motočića.
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SUDJELOVANJA NA NATJECANJIMA
Od mnogih natjecanja na kojima su sudjelovale udruge, članice Zajednice tehničke kulture Grada
Samobora, izdvajamo slijedeća natjecanja:
Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike


Međunarodni sajam inovacija INVENTUM Ilok:
Učenici i mentori su iz Bregane na Inventum krenuli 8. travnja, gdje su sudjelovali na jubilarnom
10. međunarodnom Sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih, na kojem su
ostvarili zapažene rezultate. Oba predstavljena rada (Smart fuse i Cave pi) osvojila su zlatne
medalje. Sa Sajma, zajedno sa osvojenim medaljama, učenici i njihovi mentori vratili su se 9.
travnja.



Međužupanijska izložba inovacija Ivanić – Grad:
Na trećoj Međužupanijskoj smotri inovacija u Ivanić - Gradu nastupili su učenici Martin
Sokolović i Mato Bajić, zajedno sa svojim mentorima članovima DPTK&INF Josipom Barbićem i
Ivanom Vlainićem. Kao i na drugim ovogodišnjim izložbama inovacija, za svoj su rad ponovo
osvojili medalju, ovog puta srebrnu.



Međužupanijsko i državno natjecanje iz osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici:
Član Društva pedagoga tehničke kulture i informatike grada Samobora i nastavnik u Srednjoj
strukovnoj školi Samobor sudjelovao je s učenikom škole Danielom Vojakom na
Međužupanijskom natjecanju iz osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, koje se
održalo u Velikoj Gorici, 29. veljače 2016. godine. Učenik je na natjecanju osvojio prvo mjesto
te se plasirao na državno natjecanje, koje se održavalo u Zadru, 27., 28. i 29. travnja 2016.
godine. Na državnom natjecanju učenik Daniel Vojak osvojio je izvrsno 15. mjesto.

Zrakoplovni klub Parafreek


Liga u preletima parajedrilicom – ukupno 3 kola (21. 05.,18. 06., 22. 06.)

Radio klub Tule i Vužić













Zimski KV kup – 4. mjesto u Hrvatskoj
CQ WW 160 M CW - 2. mjesto u Hrvatskoj
CQ WW WPX RTTY - 4. mjesto u svijetu
ARRL DX CW Contest – 3. mjesto u svijetu
UBA DX CW Contest - 1. mjesto u Hrvatskoj
Rusko DX natjecanje - 1. mjesto u Hrvatskoj
CQ WPX SSB Contest – 3. mjesto u Hrvatskoj
Japan International DX Contest – 4. mjesto u Europi
Hrvatski radioamaterski kup – 4. mjesto u Hrvatskoj
Ruski MM Contest - 1. mjesto u svijetu
CQ WPX CW contest – 1. mjesto u svijetu
All Asian DX CW Contest - 1. mjesto u Hrvatskoj
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Radio klub Samobor


KV Hrvatski radioamaterski kup, 14. mjesto

Udruga „Topor“

BBK Krpelj









XCM KAMENJAK ROCKY TRAILS 2016.
Sport: 4 i 6. mjesto (Ivan Kovačić i Nikola Mišić)
ENDURO PSUNJ Nacionalno prvenstvo
M1 Elite: 8. mjesto Nikola Mišić
XCM Crikvenica 8. mjesto Ivan Kovačić
XCM Koprivnica, sudjelovalo 20+ članova
Ivan Kovačić, 8. mjesto
Adria Bike Maraton – sudjelovalo 40+ članova
Ivan Kovačić 12. mjesto
Velika Kajkavijana maraton, Varaždin: sudjelovala 2 člana
Uspon na Zavižan, Senj: sudjelovala 3 člana
Breveto 200 i 300 km, sudjelovalo 10+ članova

Speleološki klub Samobor



Sudjelovanje na foto natječaju Canon & Angiota.hr zimski natječaj (01. 02 do 31. 03.
2016.)
Sudjelovanje na 8. foto izlet “Žumberak 2016” (izlet s karakterom natjecanja), održan
04. 06. 2016. (3 priznanja za ulazak u uži izbor, posebna pohvala)

Udruga starodobnih vozila Samobor



Organizacija i sudjelovanje na 19. samoborskom međunarodnom old timer susretu
Sudjelovanje na raznim državnim i inozemnim natjecanjima i sustretima

Udruga ljubitelja fantastike i stolnih strateških igara Topor




Topor Team Tournament - Samobor 21. i 22.05.2016. - osvojeno 4. mjesto
Torneo 9th Age - Trst 10. i 11.04.2016. - osvojeno 10. mjesto
Uprising - Novi Sad 23. i 24.04.2016. - osvojeno 12. mjesto

Na temelju iznesih podataka o radu uduga u prvom polugodištu 2016. godine, možemo zaključiti da je
Zajednica tehničke kulture Grada Samobora u 2016. godini postigla značajne uspjehe u promicanju
tehničke kulture u Gradu Samoboru, Zagrebačkoj županiji i Hrvatskoj, kao i na međunarodnim
nastupima, o čemu svedoče brojna priznanja i osvojene nagrade, te se nadamo daljnjim uspješnim
sudjelovanjima na natjecanjima i osvajanju novih nagrada.
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PRILOZI:
A. Financijski izvještaj ZTKGS za 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
B. Izvješća o radu udruga – članica ZTKGS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Radio klub Samobor
Društvo inženjera i tehničara grada Samobora
Radio klub Tule i Vužić
Aeroklub Samobor
Zrakoplovni klub Parafreek
Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike
Udruga SMB Wireless
Brdsko biciklistički klub Krpelj
Speleološki klub Samobor
Udruga starodobnih vozila i tehnike Samobor
Udruga ljubitelja fantastike i stolnih strateških igara Topor

Predsjednik ZTKGS

Stjepan Črnjak, dip.ing.građ.

