
  
 
 
Zapisnik 
 
Sa sjednice Upravnog odbora ZTK Kutina koja je održana 20.10.2016 u Kutini. Sjednica je započela s 
radom u 18.00 sati, a završila s radom u 19.30 sati. 
 
Nazočni članovi Upravnog odbora: Zvonimir Lernatić, Marko Nježić, Zdenko Bogadi,Ivan Mikulić, 
Vlatka Vidiček-Dam, Stjepan Vidiček,Darko Petranović, Darko Ozimec, Anđelino Engler,Goran 
Šporčić 
 
Predsjednik ZTK Kutina Zvonimir Lenartić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i zahvaljuje na 
odazivu. Utvrđuje da je na sjednici prisutno 9 članova Upravnog odbora te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke. 
 
Predložen je : DNEVNI RED 
 
1.Verifikacija zapisnika sa UO od 25.04.2016.god. 
2. Informacija o aktivnostima u zajednici i udrugama do kraja 2016.godine 
3. Informacije o produljenju ugovora sa Gradom Kutina u vezi prostora. 
4. Informacije o financiranju Zajednice i transferima prema udrugama. 
5. Ostala pitanja 
 
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad.1 
Verifikacija zapisnika s UO od 25.04.2016.god. 
 
Izvjestitelj:Lernatić 
Predsjednik Lernatić daje osvrt na zapisnik s prethodne sjednice i predlaže usvajanje. 
Na zapisnik sa sjednice UO od 25.04.2016.godine nije bilo primjedbi pa se predlaže usvajanje 
zapisnika. 
ODLUKA: Usvaja se prijedlog predsjednika jednoglasno. 
 
Ad.2 
Informacija o aktivnostima u zajednici i udrugama do kraja 2016.godine 
Uvod: Lernatić 
Sa skromnim sredstvima izvršavate svoje programe, što je za pohvalu, a nadam se da će tako biti do 
kraja ove 2016.godine. 
 
RADIO KLUB 
Izvjestitelj:Bogadi 
Konstantno se odrađuju natjecanja koja organiziraju drugi klubovi. Odradili smo vježbu civilne zaštite 
na Banovljanskom jezeru, natjecanje Kutinska dunja 2016 i Lipički kontest i osvojili prvo mjestu u 
kategoriji klubova FM vrsta rada. Pred nama je zimski period,ostalo nam je još za odraditi hamfest 
Kutinska dunja 2016 i urediti okoliš na lokaciji Betlehem i Mramor brdo prije zime. Provjeriti opremu 
i popraviti oštećenje na antenskom sistemu. 
 



OSA 
Izvjestitelj:Ozimec 
U srpnju članovi AK Osa sudjelovali su na aeromitingu u Daruvaru pod nazivom "Zemlja - Zrak 2016" 
gdje su prisutnim posjetiteljima pokazali svoje modele i vještine letenja. 
Održavaju se tečajevi RC modelarstva za što je AK Osa nabavio i jednu jedrilicu kao poklon jednog 
člana sa FlyFreak foruma koju je Darko Ozimec dovršio i osposobio za tečajeve. 
AK Osa sudjeluje na manifestaciji Ljetna razbibriga gdje, kao i svake godine, uspijeva zainteresirati i 
razveseliti velik broj kutinske djece. 
U kolovozu se nastavljaju tečajevi te druženja sa članovima i gostima koji posjećuju letjelište Voloder 
sa ultralakim letjelicama. 
U rujnu članovi AK Osa sudjeluju na Gariglazbijadi u Garešnici gdje su održali mali aeromiting za 
posjetitelje te dogovorili suradnju za pomoć pri organizaciji 1. kutinskog F1N natjecanja. 
AK Osa organizira veliko druženje modelara za Volodersku jesen gdje i tečajci pokazuju svoje 
vještine. 
Krajem mjeseca članovi AK Osa sudjeluju na 3D Print Show Sisak. 
U listopadu članovi odlaze u Austriju u posjet najpoznatijem europskom sajmu modela i modelarske 
opreme s ciljem nabavke jeftinih dijelova... 
Članovi AK Osa sudjeluju na Modelarskom aeromitingu Lučko 2016.. 
Krajem mjeseca AK Osa organizira i provodi prvo kutinsko natjecanje u F1N klasi te, po prvi put u 
Hrvatskoj, u papirnatim modelima – 1. Indoor Open Kutina 2016.. Antonio Ozimec (član AK Osa, 
junior) osvojio je 1. mjesto u papirnatim modelima kategorije mlađi juniori te 2. mjesto u kategoriji do 
18 godina. U ukupnom plasmanu Darko Ozimec osvojio je 1. mjesto e Filip Farago 3. mjesto. U 
kategoriji limači, Jakov Kovačić i Marin Pešut osvojili su 1. i 2. mjesto. U klasi F1N-150, Antonio 
Ozimec osvojio je 2. mjesto u kategoriji mlađi juniori te 3. mjesto u kategoriji do 18 godina. U F1N 
klasi, Antonio Ozimec osvojio je 1. mjesto u kategoriji mlađi juniori te 2. u kategroiji do 18 godina. 
Početkom studenog AK Osa organizira kestenijadu uz održavanje tečajeva za RC tečajce te druženje sa 
modelarima i pilotima iz okolnih gradova. 
Početkom prosinca, članovi AK Osa sudjelovali su na Valpovo Indoor Open gdje je Antonio Ozimec 
ponovo osvojio visoka mjesta u obje kategorije. U kategoriji do 15 godina, Antonio Ozimec osvojio je 
1. mjesto u obje kategorije (F1N i F1N-150). U kategoriji do 18 godina, Antonio Ozimec osvojio je 3. 
mjesto u obje kategorije (F1N i F1N-150). 
Za završno natjecanje Kupa Hrvatske, članovi AK Osa odlaze u Vukovar na Indoor Open Vukovar 
gdje je Antonio Ozimec odnio novu pobjedu te time i zapečatio pobjedu u Kupu Hrvatske. U kategoriji 
do 15 godina F1N-150, Antonio Ozimec osvojio je 1. mjesto te do 18. godina 3. mjesto. U F1N klasi 
do 15 godina, Antonio Ozimec osvojio je 1. mjesto te do 18. godina 2. mjesto. Ovim natjecanjem je 
završio i Kup Hrvatske gdje je Antonio Ozimec osvojio 1. mjesto u kategoriji F1N-150 do 15 godina te 
1. mjesto do 18. godina. U F1N kategoriji do 15 godina Antonio Ozimec osvojio je 1. mjesto te 3. 
mjesto do 18 godina. 
Za blagdane, AK Osa nagradio je juniore, članove, sa poklon paketima za kraj sezone. 
Bogadi: Pomoć zajednice će biti u donaciji 1.000,00 kn za rad s djecom i mladima. 
 
FOTO KLUB 
Izvjestitelj:Vidiček 
Održane su filmske večeri povodom Kutinskog ljeta (tri dana ). Odrađen je jedan projekt s jednom 
učenicom iz škole V.Vidrića -  osoba s posebnim potrebama snimala svoja zapažanja. Organizirana 
radionica s romskom djecom iz iste škole -  Sve boje osmjeha sve boje riječi, ugostili smo romski 
KUD i upriličili izložbu u Arkus klubu. Snimali smo fotografije u Lonjskom polju u znak Vlahe 
Bukovca. Predstavljanje 3-DE printera i praktični rad. 
 
AD.Ivan Štefek 
Izvjestitelj:Vlatka Vidiček-Dam 
Nabavljen je novi prijenosni teleskop koji se koristi za promatranje i snimanje astrofotografija. Mladi 
kolega Ivan Lugar bio je na seminaru u Korenici i svoje znanje prenio zainteresiranim članovima 



kluba. Zvjezdarnica je pokrečena u donaciji grada i izvana je pofarbana prostorija zvjezdarnice. Na 
ovogodišnjem državnom prvenstvu naša učenica osvaja peto mjesto na temu planeti Sunčanog sustava 
u Kutini. Sunce će biti u dvorištu Zvjezdarnice i ostale planete će biti razmještene po gradu po 
udaljenosti i veličini po stvarnim proporcionalnim veličinama. Planira se i štampanje karte koja bi za 
potrebe Turističke zajednice u Kutini koja bi ponudila svojim gostima kao jednu novu atrakciju u 
gradu. Bilo je puno obilazaka djece iz kutinskih škola pa i iz Osnovne škole Banova Jaruga. U svibnju 
2017. planira se državno natjecanje iz astronomije. 
 
MCK 
Izvjestitelj:Engler 
Odradili smo isto vježbu snimanje iz zraka u sklopu civilne zaštite u Banovi. Sudjelovali smo na 
Ljetnoj razbibrizi u gradu. Bili smo na aeromitingu u Austriji kao promatrači. Auto modelari očekuju 
utrku jer su neke utrke otkazane zbog lošeg vremena. Automodelarski savez nas je tražio da pišemo 
projekt i plan rada za budućnost, pa očekujemo pomoć za buduće utrke. Zemljište za automodelarsku 
pistu nismo još odabrali u gradu pa se nadamo da će to biti ostvareno do iduće sezone natjecanja. Mali 
je problem i oko termina i slobodnih dana pa je teško i okupiti mlade i držati na okupu. Kupili smo isto 
3-DE printer i pokušali raditi i printati neke stvari. Radimo i na robotici M-Boot i sudjelujemo na 
natjecanju. 
 
BIT 
Izvjestitelj:Mikulić 
Završena je mala škola logo programiranja. Sudjelovali smo na natjecanju i osvojili odlične 
rezultate.Tin Pranjić ostvario prvo mjesto u svojoj kategoriji. Poslije tog natjecanja broj djece se 
povećao i sad imamo djece koliko i računala, pa neki rade na svojim računalima. Projekt informatičke 
radionice potpomogao je Hrvatski informatički savez. 
 
Klub SAM, Mladi tehničari O.Š. 
Izvjestitelj:Šporčić 
Svjetsko prvenstvo u robotici. U školi nastavljamo rad na filmu i robotici. Pripremamo se za Robocop 
koji će biti u Zagrebu krajem godine. Napisao sam projekt koji obuhvaća film i robotiku, ali traži se 
udruga koja je registrirana za audio filmsku djelatnost što ZTK Kutina nije registrirana. 
 
Ad.3. 
Izvjestitelj: Bogadi 
Informacije o produljenju ugovora s gradom Kutina u vezi prostora. 
 
U gradsku upravu poslani su svi traženi dokumenti i čekamo poziv za produljenje ugovora za 
korištenje gradskog prostora. Po informacijama koje smo dobili neslužbeno, sve će ostati kao i po 
prijašnjem ugovoru. Gradu će se plaćati režijski troškovi po kvadraturi prostora koji koristimo. 
 
Ad.4. 
Izvjestitelj: Bogadi 
Informacije o financiranju Zajednice i transferima prema udrugama. 
 
U proteklom razdoblju od grada smo prihodovali dva transfera po 20.000,00 kn. Zahtjev za treći 
transfer će ići krajem mjeseca. Očekujem od svih udrugama mi pošalju opravdanja sredstava po 
drugom transferu kako bi ispunili uvjet za podnošenje trećeg transfera. Od ŽZTK prihodovali smo 
10.000.00 kn i očekujemo još pomoć kod financiranja rada s djecom i mladima što planiramo pomoći 
klubovima po školama i Aero klubu za organizaciju državnog natjecanja. 
 
Ad.5. 
Izvjestitelj:Lernatić 
Ostala pitanja 



 
HZTK slavi 70 godina i povodom toga jubileja pozvani smo da predložimo nekoliko kandidata za 
Povelju HZTK. Potaknuti uspjesima naših učitelja i mentora na raznim natjecanjima, a ujedno da 
potaknemo daljnji rad predlažemo da Povelje HZTK dobiju Vlatka Vidiček – Dam, Irena Tošić, Goran 
Šporčić i dopredsjednik ZTK Kutina Marko Nježić. Povelje će biti podijeljene na Skupštini ZTK 
Kutina. 
Pod razno, još bih pohvalio tajnika Zajednice na samoinicijativnom preuređenju tajništva, premještaj 
namještaja i bojanju zidova. U ime Upravnog Odbora pohvaljujem na inicijativi. 
 
Izvjestitelj:Bogadi 
Molim da mi udruge pošalju svoje planove za rad u 2017.godini kako bi mogli osmisliti i predložiti 
plan rada i financijski plan ZTK Kutina za 2017.godinu. Isti plan mora usvojiti Skupština ZTK Kutina, 
a što predlažem da se način i termin održavanja Skupštine odredi na sljedećoj sjednici Upravnog 
Odbora ZTK Kutina. 
 
Izvjestitelj:Nježić 
Za informaciju svima obznanjujem da je tekst o tehničkoj kulturi ove godine u Zbornik Moslavine ušlo 
preko trideset stranica teksta. Očekuje se tisak zbornika. 
 
 
Tajnik ZTK Kutina                                                           Predsjednik ZTK Kutina  

                                                   
Zdenko Bogadi                                                            Zvonimir Lernatić  dipl.ing.stroj. 
 


