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NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 

 
ANTE ZEKIĆ, dipl. ing. strojarstva, iz Splita, (predlagatelj: Zajednica tehničke kulture grada 
Splita) 
 
Nagrađuje se za znakovit i trajan doprinos razvitku tehničke kulture te postignuća trajne 
vrijednosti u stručnom, publicističkom i organizacijskom djelovanju u tehničkoj kulturi u 
Republici Hrvatskoj. 
  
Ante Zekić više od 40 godina ulaže svoje stručno znanje i iskustva te volonterski rad u širenje 
inventivne djelatnosti u udrugama tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije i na razini 
Republike Hrvatske.  
1974. godine pokrenuo je i bio glavni urednik časopisa Jadranska željezara u kojem je poticao 
nagrađivanje inovatora za uspješno primijenjene inovacije, a prvi Aktiv inovatora osnovao je 
1978. godine.  
Zapošljavanjem u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Splitu 1981. godine nastavlja poticati 
inovatorstvo kroz razne oblike organiziranja, a naročitu pažnju posvećuje razvoju inovatorstva 
u sektoru obrtništva.  
Nakon osnivanja Društva inovatora DIATUS Split 1985. godine postao je njegov aktivni član, a 
1987. godine izbran je za predsjednika DIATUS-a i tu funkciju obnaša i danas.  
 
Potpuno sve posvetivši afirmaciji Društva inovatora DIATUS pokrenuo je mnogobrojne 
aktivnosti na poticanju inovatorstva u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji: natječaj za 
najbolju inovaciju Dalmacije; nastupanje članova na izložbama inovacija i drugim sajmovima; 
održavanje predavanja o intelektualnom vlasništvu; pružanje usluga inovatorima u pripremi 
dokumentacije i vođenju postupka zaštite njihovih inovacija, sudjelovanje na natječajima za 
financiranje inovacija i dr.  
 
2007. godine položio je stručni ispit za patentnog zastupnika i zastupnika za žigove i industrijski 
dizajn u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a nakon toga, svoju zastupničku licencu 
prenio je na DIATUS koji se od tada vodi kao ovlašteni zastupnik.  
2009. godine postao je ovlašteni zastupnik Europskog patentnog ureda (EPO) za patente, 
žigove i industrijski dizajn.  
 
Nositelj je Hrvatskog patenta za izum „Igračka za zabavu i smirenje“. 
 
Obnašao je više dužnosti u tijelima upravljanja Hrvatskog saveza inovatora – današnjoj Udruzi 
inovatora Hrvatske. 
  
Objavio je 14 stručno-znanstvenih radova iz područja korištenja obnovljivih izvora energije i 
bio član Uređivačkog kolegija stručnog časopisa EGE (Energetika, gospodarstvo, ekologija i 
etika). Aktivno je surađivao u pripremi knjige o malom gospodarstvu, na temu razvoja 
inovatorstva, u izdanju Ministarstva za obrt i malo poduzetništvo.  
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Svojim dugogodišnjim predanim radom i iskustvom pridonio je razvitku i promicanju tehničke 
kulture i inovatorstva na domaćoj i međunarodnoj razini, a za svoj rad i trud dobio je niz 
nagrada i javnih priznanja, između ostalog, nositelj je titule Viteza hrvatskog inovatorstva. 
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GODIŠNJA NAGRADA HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 2019. GODINE 
 

JELKA HRNJIĆ, prof. tehničke kulture i informatike, učiteljica  tehničke kulture u zvanju 
savjetnika u OŠ Mate Lovraka u Zagrebu, iz Zagreba, (predlagatelj: Društvo pedagoga tehničke 
kulture Zagreba, potpora: Zagrebačka zajednica tehničke kulture) 

 
Jelka Hrnjić daje prepoznatljiv doprinos popularizaciji tehničke kulture, od organizacije 
natjecanja i kampova, rada u stručnim povjerenstvima, mentoriranja učenika na natjecanjima 
mladih tehničara i Robokupovima, osmišljavanja radionica, do vođenja projekata u području 
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. 
 
Od 2011. godine, u kontinuitetu, mentorica je učenicima s kojima sudjeluje na međunarodnim 
natjecanjima. Njezini učenici nagrađeni su brojnim medaljama, a u više kategorija bili su 
svjetski prvaci.  
 
U 2019. godini, kao mentorica učenicima, sudjelovala je na nekoliko međunarodnih 
natjecanja, na kojima su hrvatske ekipe postigle izvrsne rezultate: na Svjetskom natjecanju u 
Sydney-u Australija (drugo mjesto); na RoboCupu u Innsbrucku Austrija (dva prva i dva druga 
mjesta); na RoboBumu u Mariboru (3 hrvatske ekipe osvojile su prvo mjesto).  
 
Svojim stručnim znanjem pridonosi promicanju i unaprjeđenju tehničke kulture u udrugama 
tehničke kulture; tajnica je udruge Hrvatsko društvo za robotiku, predsjednica Nadzornog 
odbora Hrvatskog robotičkog saveza i članica DPTK Zagreba.   
 
Nagrađuje se za značajan dugogodišnji doprinos razvitku i unaprjeđivanju tehničke kulture te 
iznimne rezultate ostvarene u radu s učenicima u robotici. 
 
 

DELIBOR JAKIČIĆ, bac. spec. oecc., iz Slavonskog Broda, (predlagatelj: Zajednica tehničke 
kulture Grada Slavonskog Broda) 
  
Delibor Jakičić, ovlašteni instruktor ronjenja, aktivno se bavi ronilaštvom više od trideset 
godina. Tajnik je Kluba podvodnih aktivnosti „Marsonia“ u više mandata, organizator klupskih 
aktivnosti i jedan od voditelja tečajeva za nove članove kluba. Tijekom zimskih i ljetnih školskih 
praznika organizira ronilačke tečajeve za početnike na bazenima u Slavonskom Brodu te 
popularizira izazove ronjenja za sve generacije, poput Discovery ronjenja.  
Izuzetnim zalaganjem i organizacijskim vještinama pridonio je da je Klub podvodnih aktivnosti 
„Marsonia“ proglašen najboljim ronilačkim klubom u Hrvatskoj za 2018. i 2019. godinu.  
Voditelj je Postrojbe za zaštitu i spašavanje (112) u Brodsko-posavskoj županiji i aktivno 
sudjeluje u vježbama i akcijama spasilačke službe. Zbog izuzetnih zasluga na tom području, 
Brodsko-slavonska županija je u 2019. godini prepoznala značaj ronioca u sustavu zaštite i 
spašavanja te je između Županije i Kluba potpisan sporazum o trajnom sufinanciranju.  
 
U 2019. godini bio je organizator velikog kampa i ekološke akcije u zaštiti okoliša i rijeke Save 
u Slavonskom Brodu.  
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Član je udruge inovatora Brodsko-posavske županije; sudjeluje na domaćim izložbama 
inovacija (ARCA, INVENTUM). Podnositelj je dvije patentne prijave: Ronilački pojas za olovne 
utege sa sigurnosnom kopčom osiguranom od slučajnog samootkapčanja i Postupak 
obavljanja plaćanja administrativnih pristojbi putem mobilnog telefona SMS – porukom „SMS-
TAKSA“. 
 
Nagrađuje se za ostvarene zapažene rezultate u promicanju tehničke kulture u udrugama 
tehničke kulture Brodsko-posavske županije te unaprjeđenju inventivnog rada i tehničkog 
stvaralaštva u Republici Hrvatskoj. 
 
 
SANJA KOVAČEVIĆ, prof. proizvodno-tehničkog obrazovanja, učiteljica tehničke kulture u 
zvanju savjetnika u OŠ Augusta Šenoe Zagreb, iz Zaprešića, (predlagatelj: Zagrebačka zajednica 
tehničke kulture)  
 
Tijekom više od 30-godišnjeg kontinuiranog rada i djelovanja na području tehničke kulture, u 
redovnoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima i udrugama tehničke kulture, 
Sanja Kovačević ostvarila je iznimne rezultate na unaprjeđenju tehničkog opismenjavanja 
djece i mladih te razvitku i promicanju tehničke kulture u udrugama tehničke kulture.  
 
Od 1994. godine, u kontinuitetu, članica je Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja 
mladih tehničara Grada Zagreba, a od 2008. do 2018. godine sudjelovala je u radu Državnog 
povjerenstva za provedbu natjecanja mladih tehničara RH i bila autorica testova za sve tri 
razine natjecanja. Od 2014./2015. godine organizira i provodi Modelarsku ligu Grada Zagreba. 
 
Kao mentorica učenicima sudjeluje na svim razinama natjecanja mladih tehničara, robotičkim 
i informatičkim natjecanjima te na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija (INOVA – 
MLADI i INOVA - BUDI UZOR) na kojima su učenici ostvarili zapažene rezultate i osvojili zlatna 
i srebrna odličja te druge nagrade. 
 
Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja tehničke kulture Grada Zagreba od 2005. 
godine do danas, te organizira i provodi raznovrsne oblike stručnog usavršavanja učitelja 
tehničke kulture Grada Zagreba. 
 
Značajan je njezin dugogodišnji doprinos unapređivanju tehničke kulture u udrugama tehničke 
kulture – predsjednica je Društva pedagoga tehničke kulture Zagreba, te članica Saveza udruga 
pedagoga tehničke kulture Grada Zagreba i Saveza inovatora Zagreba.  
 
Od 2012. je autor ili koautor brojnih udžbenika i radnih i digitalnih materijala za nastavu 
tehničke kulture u osnovnim školama. Osobito uspješna bila je 2019. godine kada je bila 
koautor u udžbenicima, radnim i digitalnim materijalima „Svijet tehnike 5“ i „Svijet tehnike 6“.  
 
Nagrađuje se za iznimna postignuća u više od tri desetljeća djelovanja u području tehničke 
kulture, a osobito uspješno u odgoju i obrazovanju djece i mladih, te razvitku udruga tehničke 
kulture.  
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ZVONKO LJUBIĆ, sveučilišni specijalist prometa, dipl. ing., iz Čakovca, (predlagatelj: Društvo 
pedagoga tehničke kulture Međimurske županije, potpora: Zajednice tehničke kulture Grada 
Čakovca i Međimurske županije)  
 
Zvonko Ljubić radi u III. OŠ Čakovec i OŠ Orehovica kao učitelj tehničke kulture. U radu s 
učenicima koristi suvremene metode poučavanja te postiže izvanredne rezultate u više 
područja tehničke kulture. Njegovi učenici redovito osvajaju prva mjesta na županijskim 
natjecanjima i u vrhu su na državnim natjecanjima mladih tehničara, a njegov trud, rad i 
upornost s učenicima nagrađen je Oskarom znanja 2019. godine – 1. mjesto u elektrotehnici 
na 61. državnom natjecanju mladih tehničara u Poreču. Kao mentor učenicima uspješno 
sudjeluje i na regionalnom natjecanju Croatian Makers ligi, programiranju mBot robota, 
projektu ProMikro plus za darovitu djecu, te na državnom natjecanju Sigurno u prometu. 
 
Sudjelovao je u pripremama za otvaranje drugog Code kluba u Međimurskoj županiji čiji je 
voditelj i predavač, u organizaciji i vođenju kampova tehničke kulture u Međimurskoj županiji 
na kojima je voditelj različitih radionica iz elektrotehnike, microBit-a, mBot-a, 3D modeliranja 
s ispisivanjem i dr.  
 
Član je Županijskog povjerenstva za provođenje natjecanja mladih tehničara i organizator i 
voditelj županijske razine Modelarske lige.  
 
Svojim stručnim znanjem pridonosi promicanju i unaprjeđenju tehničke kulture u Zajednicama 
tehničke kulture Grada Čakovca i Međimurske županije te u Društvu pedagoga tehničke 
kulture Međimurske županije.  
 
Nagrađuje se za doprinos razvitku i unaprjeđivanju tehničkog odgoja i obrazovanja učenika u 
redovnoj nastavi i u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, te stručni rad i promicanje 
tehničke kulture u udrugama tehničke kulture Međimurske županije.   
 
 
MIRA RELJAC, prof. politehnike, učiteljica tehničke kulture u zvanju savjetnika u OŠ Čavle, iz 
Čavla, (predlagatelj: Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka, potpora: Zajednica tehničke 
kulture Rijeka) 
 
Mira Reljac aktivno sudjeluje kao mentorica učenicima u više kategorija i na svim razinama 
natjecanja mladih tehničara, na natjecanju Sigurno u prometu, a od 2013. godine i na kup 
natjecanju Robotrka na prstenac. Pod njezinim stručnim vodstvom i mentorstvom učenici su 
ostvarili zapažene rezultate na 61. županijskom natjecanju mladih tehničara u Rijeci: 1. mjesto 
u elektronici i 1. mjesto u robotici, a na 61. državnom natjecanju mladih tehničara u Poreču 3. 
mjesto u robotici.  
 
Mira Reljac aktivno promiče i popularizira tehničku kulturu u udrugama tehničke kulture 
Primorsko-goranske županije. Predsjednica je udruge Centar za robotiku Rijeke u trećem 
mandatu, te organizatorica i voditeljica radionica iz robotike za učenike i učitelje, a rad udruge 
prezentira na manifestacijama tehničke kulture Primorsko-goranske županije.  
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U 2019. g. proglašena je najboljom odgojno-obrazovnom djelatnicom u RH za ostvarene 
zapažene rezultate u mentorstvu učenicima na natjecanjima, vođenju radionica i projekata, 
radu u stručnim povjerenstvima i udrugama, unaprjeđenju rada škole, ali i obrazovnog sustava 
u cjelini. Dobitnica je Nagrade Ministarstva znanosti i obrazovanja i više nagrada i priznanja za 
dugogodišnji doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture u udrugama tehničke kulture 
Primorsko-goranske županije. 
 
Nagrađuje se za ostvarene zapažene rezultate u pedagoškom i stručnom radu s učenicima u 
izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, te unaprjeđenju i promicanju tehničke kulture u 
udrugama tehničke kulture Primorsko-goranske županije.  
 
 
DRAGAN STANOJEVIĆ, prof. proizvodno-tehničkog obrazovanja, učitelj tehničke kulture u 
zvanju savjetnika u OŠ Vjekoslava Paraća u Solinu i OŠ Petra Kružića u Klisu, iz Splita, 
(predlagatelj: Zajednica tehničke kulture Grada Splita)   
 
Od 2008. godine, kao mentor učenicima, sudjeluje na svim razinama natjecanja mladih 
tehničara, a od 2009. do 2016. godine, u kontinuitetu, pod njegovim mentorstvom učenici su 
osvajali prva mjesta na državnoj razini natjecanja, te drugo mjesto u 2017. godini.   
 
Voditelj je Županijskog stručnog vijeća učitelja tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije 
neprekidno od 2005. godine; a od 2009. do danas, član je Državnog povjerenstva za natjecanje 
mladih tehničara; tajnik je Državnog povjerenstva natjecanja Sigurno u prometu 2019.; član je 
Zajedničkog tima MZO i AZOO za provedbu kurikularne reforme „Škola za život“; vanjski je 
suradnik AZOO za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu te voditelj radionica i predavač 
na brojnim seminarima i stručnim skupovima za učitelje tehničke kulture. 
 
Od 2007. godine, neprekidno do danas, član je autorskog tima za izradu udžbenika tehničke 
kulture za učenike osnovnih škola „Čudesni svijet tehnike“ za 5., 6., 7. i 8. razred i „Svijet 
tehnike“ za 5. i 6. razred, te brojnih digitalnih materijala objavljenih na portalu E-sfera. Od 
2018. godine, kao član Državnog povjerenstva za natjecanje mladih tehničara, osmislio je 33 
radna zadatka za natjecanje učenika u području elektrotehnike.  
 
Nagrađuje se za ostvarene zapažene rezultate u dugogodišnjem pedagoškom, stručnom i 
publicističkom radu u tehničkoj kulturi te za doprinos razvitku udruga tehničke kulture 
Splitsko-dalmatinske županije. 
 
 
ALEKSANDAR TOMULIĆ, dipl. ing. strojarstva, iz Rijeke, (predlagatelj: Fotoklub Color, Rijeka; 
potpora: Zajednica tehničke kulture Rijeka)  
 
Aleksandar Tomulić sustavno se bavi fotografijom od 2004. godine. Aktivni je član nekoliko 
udruga: Fotokluba Color Rijeka i Fotokluba Pag, te Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka 
i Svjetske udruge za umjetničku fotografiju (FIAP). 
 
2010. godine dodijeljeno mu je zvanje Artist FIAP, a 2012. godine promaknut je u zvanje 
Excellence FIAP. 
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Izlagao je na 15 samostalnih izložbi te na preko 470 skupnih izložbi i dobio preko 260 nagrada 
i priznanja. Devet puta je uvršten u nacionalnu selekciju Hrvatskog fotosaveza na FIAP 
Biennalima i dva puta uvršten u recentni prikaz Hrvatske fotografije na izložbama Hrvatskog 
fotosaveza.  
Fotografije su mu objavljene u knjigama, na naslovnicama knjiga i kataloga te u fotografskim 
časopisima i na kalendarima.  
 
Održava fotografske tečajeve i radionice, a od 2015. godine prihvaćen je kao mentor iz 
područja fotografije u STARTUP Inkubatoru Rijeka. 
 
U 2019. godini izlagao je na dvije samostalne i 44 skupne izložbe na kojima je dobio 41 nagradu 
i priznanje, od kojih je za istaknuti: 4 zlatne medalje i zlatnu značku na FIAP i PSA salonima u 
Indiji i Srbiji, Godišnju nagradu Grada Rijeke za izvanredne rezultate i izuzetan doprinos 
promociji riječke fotografije u svijetu i nagradu „Apoksiomen“ za unapređenje kvalitete 
kulturnog stvaralaštva u Primorsko-goranskoj županiji.  
 
Nagrađuje se za osobit doprinos promicanju tehničke kulture i fotografske djelatnosti u 
udrugama tehničke kulture Primorsko-goranske županije.  
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POVELJA  
HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 2019. GODINE 

 
 

Društvo pedagoga tehničke kulture Split nagrađuje se za dugogodišnji doprinos  
razvitku i promicanju tehničke kulture i stručnog rada u udrugama tehničke kulture, te 
unaprjeđivanju tehničkog odgoja djece i mladih kroz izvanškolske i izvannastavne aktivnosti 
na području Splitsko-dalmatinske županije.  
 
Društvo pedagoga tehničke kulture Split osnovano je 1999. godine i danas okuplja 55 članova 
koji sudjeluju u radu klubova mladih tehničara i promicanju tehničke kulture u udrugama 
tehničke kulture na području Splitsko-dalmatinske županije.  
 
Od svoga osnutka Društvo djeluje kontinuirano. Članovi Društva osmišljavaju iz godine u 
godinu različite projekte kojima pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture u Splitsko-
dalmatinskoj županiji i šire. Najveći broj aktivnosti u neposrednoj je funkciji potpore radu 
županijskih stručnih vijeća. S ciljem stručnog usavršavanja članova organiziraju se seminari, 
metodičke radionice, škole i stručne ekskurzije.  
 
Članovi Društva kontinuirano provode pripremu i provedbu županijskog natjecanja mladih 
tehničara i natjecanja Mala modelarska liga, te sudjeluju u izradi pravila i propozicija za 
natjecanje mladih tehničara za sve tri razine.  
 
U 2019. godini članovi Društva održali su radionice iz modelarstva uporabnih tehničkih 
tvorevina (broj polaznika 46); obrade specifičnih modelarskih materijala – obrada stiropora 
(broj polaznika 40) i raketnog modelarstva (broj polaznika 32) u više osnovnih škola Splitsko-
dalmatinske županije. Članovi Društva sudjelovali su na dva stručna usavršavanja, stručnom 
skupu Primjeri dobre prakse, te posjetili Muzej drvene brodogradnje u Betini (stručna 
ekskurzija). 
 
Povelja se dodjeljuje za znakovit doprinos u promicanju tehničke kulture i stručnog rada u 
udrugama tehničke kulture, te razvitku i unapređivanju tehničkog odgoja djece i mladeži 
kroz izvanškolske i izvannastavne aktivnosti. 
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POČASNO ZVANJE INSTRUKTOR-SAVJETNIK 
 HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 2019. GODINE 

 
TIHOMIR JALŽETIĆ iz Osijeka, instruktor – trener ronjenja, predsjednik Društva za podvodne 
aktivnosti „Mursa“ Osijek.  
  
Tihomir Jalžetić više od četiri desetljeća aktivno se bavi ronilaštvom i popularizira podvodne 
aktivnosti na području Osječko-baranjske županije. Ovlašteni je Instruktor otvorenih voda i 
Instruktor Scuba Ranger – za edukaciju djece od osam godina pa naviše, te stručni nadzornik 
u podvodnim aktivnostima na razini Republike Hrvatske od 1998. godine. Iste godine osnovao 
je i registrirao Spasilačku službu u Osijeku.  
 
Od 1996. pa do 2017. g. u kontinuitetu osvaja prva mjesta u više disciplina na državnim i 
međunarodnim natjecanjima, te na natjecanjima u brzinskom plivanju perajama.  
 
Aktivan je u više udruga tehničke kulture: predsjednik je Društva za podvodne aktivnosti 
„Mursa“, član je upravnih tijela: ZTK grada Osijeka i Radiokluba „Osijek“. U suradnji sa ZTK 
grada Osijeka sudjeluje u projektima zimskih, proljetnih i ljetnih škola u Domu tehnike u 
Osijeku, u okviru kojih vodi „Malu školu ronjenja“. Jedan je od utemeljitelja Ljetnog kampa 
tehnike Orahovica i voditelj stručne radionice, na kojoj polaznici, osim osnova ronjenja, imaju 
priliku okušati se u snimanju podvodne fotografije. Organizira edukaciju djece i mladeži u 
plivanju i ronjenju na sportskim bazenima u Osijeku i okolici. 
 
Počasno zvanje Instruktor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se 
Tihomiru Jalžetiću u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima u području ronilaštva i 
podvodne fotografije. 
 
 

POČASNO ZVANJE MENTOR-SAVJETNIK 
 HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 2019. GODINE 

 
VIŠNJA CVEK, prof., učiteljica fizike i tehničke kulture s informatikom u zvanju mentora u OŠ 
Jagode Truhelke Osijek, iz Osijeka. Tajnica Društva pedagoga tehničke kulture Osijek i 
voditeljica Kluba mladih tehničara od 2014. godine do danas. 
 
Višnja Cvek aktivno sudjeluje kao mentorica s naprednim i darovitim učenicima na svim 
razinama natjecanja mladih tehničara, Modelarskoj ligi i Croatian Makers ligi. Pod njezinim 
stručnim vodstvom i mentorstvom učenici su ostvarili zapažene rezultate i osvojili niz nagrada 
i priznanja. 
  
Od 2015. je članica Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja mladih tehničara. 
 
Višnja Cvek promiče tehničku kulturu u udrugama tehničke kulture na području Osječko-
baranjske županije. Kao tajnica Društva pedagoga tehničke kulture Osijek organizatorica je i 
predavačica u više radionica: Edukacija iz područja robotike – mobilna i industrijska robotika, 
3D printer, Računalno crtanje 123DDesign i Sweet Home 3D za učitelje tehničke kulture 
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Osječko-baranjske županije. Koordinatorica je dvogodišnjeg EU projekta – Erasmus+, KA2 (od 
studenog 2018. do prosinca 2020.). 
 
Počasno zvanje Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se Višnji 
Cvek, učiteljici fizike i tehničke kulture s informatikom u zvanju mentora, u izvannastavnim 
i izvanškolskim aktivnostima u području robotike i automatike.  
 

 
POČASNO ZVANJE MENTOR-SAVJETNIK 

 HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 2019. GODINE 
 

NEVEN JERČINOVIĆ, prof. proizvodno tehničkog obrazovanja, učitelj tehničke kulture i 
informatike u zvanju savjetnika u OŠ „Trsat“ Rijeka, iz Rijeke. 
 
Neven Jerčinović radi kao učitelj tehničke kulture i informatike u OŠ „Trsat“ u Rijeci. Aktivno 
sudjeluje kao mentor učenicima na školskim, županijskim i državnim natjecanjima mladih 
tehničara, na natjecanju Sigurno u prometu i Infokupu. Voditelj je Kluba mladih tehničara kao 
i raznih sekcija koje okuplja u školi.  
Aktivno sudjeluje u organizaciji i provođenju natjecanja mladih tehničara na županijskoj razini 
- član je Županijskog povjerenstva.  
 
Dobitnik je Nagrade Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke za najuspješnijeg odgojno-
obrazovnog djelatnika za šk. god. 2011./2012.  
 
Počasno zvanje Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se Nevenu 
Jerčinoviću, učitelju tehničke kulture i informatike u zvanju savjetnika, u izvannastavnim i 
izvanškolskim aktivnostima u području informatike i strojarstva.  
 

 
POČASNO ZVANJE MENTOR-SAVJETNIK 

 HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 2019. GODINE 
 

TAMARA VALČIĆ, mag. ing. brodogradnje, učiteljica tehničke kulture u zvanju mentora u OŠ 
Šime Budinića Zadar, iz Zadra. 
 
Tamara Valčić radi kao učiteljica tehničke kulture u OŠ Šime Budinića u Zadru. Od šk. god. 
2011/2012. do danas kontinuirano sudjeluje kao mentorica učenicima na školskim, 
županijskim i državnim natjecanjima mladih tehničara iz više područja: graditeljstvo, 
fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, modelarstvo i maketarstvo i na 
natjecanju Sigurno u prometu. Osnivačica je i voditeljica Kluba mladih tehničara OŠ Šime 
Budinića.  
 
Od 2010. voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja tehničke kulture Zadarske županije, 
redovito provodi i koordinira poslove stručnog usavršavanja učitelja tehničke kulture u skladu 
s programom AZOO, te je predavačica na županijskim i stručnim skupovima učitelja tehničke 
kulture; predsjednica je Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja mladih tehničara od 
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2010. g.; predsjednica je Organizacijskog povjerenstva za provedbu Modelarske lige u 
Zadarskoj županiji i članica povjerenstva Šibensko-kninske županije.  
Aktivna je članica Društva pedagoga tehničke kulture Zadarske županije i Foto-video-kluba 
Zadar.  
 
Sudjelovala je s učenicima KMT-a u projektu HAZU-a „Upoznajmo hrvatsku znanstvenu 
baštinu“ „Tragovima Fausta Vrančića“, „Marin Getaldić – pogled u novo doba“; u projektu 
Hrvatskog fotosaveza „Zadar – portret grada Camerom Obscurom“ i edukatorica je u projektu 
obrazovanja učenika s posebnim potrebama OŠ Voštarnica. 
 
Jedna je od autora Radnih materijala za tehničku kulturu (5. i 6. razred) u izdanju Profil Klett. 
 
Počasno zvanje Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se Tamari 
Valčić, učiteljici tehničke kulture u zvanju mentora, u izvannastavnim i izvanškolskim 
aktivnostima u području modelarstva i maketarstva i foto tehnike.  
 

 
POČASNO ZVANJE MENTOR-SAVJETNIK 

 HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 2019. GODINE 
 
ZORAN VUKIĆ, prof. politehnike, učitelj tehničke kulture u zvanju savjetnika u OŠ kneza 
Trpimira Kaštel Gomilica, iz Kaštel Lukšića.  
 

Zoran Vukić je istaknuti voditelj odgojno-obrazovnih programa iz područja tehničke kulture od 
2003./2004. godine u kontinuitetu. Voditelj je Kluba mladih tehničara i Udruge mladih 
robotičara Split te predsjednik kategorije Soccer Weight i Soccer Open.   
 
Dugi niz godina vodi uspješno izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u više područja tehničke 
kulture: raketno modelarstvo, radioamaterizam, zrakoplovno modelarstvo i robotika. Učenici 
pod njegovim mentorstvom postižu izvrsne rezultate na državnim natjecanjima mladih 
tehničara (od 2000. – 2019.), na natjecanju Sigurno u prometu (od 2004. – 2019.) i na državnoj 
razini Modelarske lige. Ostvario je zapažene rezultate kao mentor učenicima na 
međunarodnim natjecanjima: Robocupjunior Austrija Linz 2018. (1. mjesto), RoboCup 
Montreal Canada 2018. (2. mjesto), RoboCup Japan 2017. Nagoya (1. mjesto) i Robofinist ST, 
Peteresburg 2017. (3. mjesto).    
 
Svojim stručnim radom pridonosi promicanju tehničke kulture na području Splitsko-
dalmatinske županije i na razini RH: član je Skupštine udruge Zvjezdano selo Mosor i 
dopredsjednik Hrvatskog robotičkog saveza. 
 
Počasno zvanje Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se Zoranu 
Vukiću, učitelju tehničke kulture u zvanju savjetnika, u izvannastavnim i izvanškolskim 
aktivnostima u području robotike i ostalih odgojno-obrazovnih programa u tehničkoj kulturi. 
 
 
 


