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O b r a z l o ž e nj e
Natjecanja, susreti i smotre izvannastavnih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola iz područja
sporta i tehničke kulture odvijaju se po programu Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za
strukovno obrazovanje i Hrvatskog školskog sportskog saveza u drugom polugodištu svake
školske godine, a započinju školskim natjecanjima tijekom siječnja. Najuspješniji učenici sudjeluju
na županijskoj razini, a najbolji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i susreta.
Svrha natjecanja i smotri koje se organiziraju od školske do državne razine je predstavljanje
rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika/ca i njihovih mentora/ica na
određenom području kao poticanje i motiviranje na sudjelovanje te njihovo međusobno natjecanje.
Škole iz grada Rijeke svake godine dokazuju visoku kvalitetu rada s učenicima koji u velikom broju
sudjeluju na državnim natjecanjima, smotrama i susretima i postižu izvrsne rezultate. Za postizanje
vrhunskih rezultata učenika potrebno je stručno vodstvo njihovih profesora te dodatni intenzivni i
kontinuirani rad izvan redovnog nastavnog procesa, ali tu je i trud i rad učenika kao i podrška
roditelja.
Odredbom članka 16. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj
24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni
tekst i 2/20) utvrđene su uz ostale nagrade Grada Rijeke i nagrade učenicima i njihovim mentorima
za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
te nagrada mentorima za već navedena posebna postignuća njihovih učenika.
Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine donijelo Odluku o
nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim
natjecanjima, susretima i smotrama („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18)(u daljnjem tekstu:
Odluka o nagradama), te na sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o nagradama („Službene novine Grada Rijeke“ broj 19/19). Odlukom o
nagradama se uređuju nagrade Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na natjecanjima te
uvjeti, postupak i način njihove dodjele. Nagrade se dodjeljuju učenicima i odgojno obrazovnim
radnicima koji su pripremali učenika za natjecanja, susrete i smotre - mentorima osnovnoškolskih i
srednjoškolskih ustanova na području grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i
međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Nagrade su: godišnja nagrada, pisano
priznanje i plaketa, a koje se dodjeljuju sukladno Odluci o nagradama za postignuća učenika
(pojedinačno ili ekipno) koji osvoji jedno od prva tri mjesta ili ekvivalentno postignuće na državnoj ili
međunarodnoj razini i to na sljedeći način:
 mentoru se uz pisano priznanje dodjeljuje godišnja nagrada u novčanom obliku,
 učeniku (pojedinačno i svakom članu ekipe) se uz pisano priznanje dodjeljuje i prigodni
poklon,
 za postignuće ekipe koja broji šest i više učenika dodjeljuje se i zajednička plaketa za
ustanovu.
Izuzetno, osvojena diploma na državnoj smotri ili susretu vrednuje se u razini osvojenog trećeg
mjesta obzirom da se ta postignuća učenika na istima ne rangiraju.
Sukladno Odluci o nagradama, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu uputio je pisani
poziv osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima na području grada Rijeke kako bi isti
dostavili prijedloge svojih kandidata (učenika i mentora) koji su imali postignuća u školskoj
2019./2020. godini.
U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu osigurana su proračunska sredstva za ovu namjenu.
Grad Rijeka, uvažavajući izvrsnost, želi već tradicionalno javno odati priznanje učenicima i njihovim
mentorima za njihov rad i izvrsna postignuća u školskoj 2019./2020. godini. Na žalost, ove godine
zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19, neće se organizirati tradicionalna
prigodna svečanost, već će se naknadno, u suradnji sa ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova,
učenicima i njihovim mentorima dodijeliti nagrade, priznanja, plakete za ekipe i prigodni pokloni.

POSTIGNUĆA UČENIKA I NJIHOVIH MENTORA NA DRŽAVNIM I MEĐUNARODNIM
NATJECANJIMA, SUSRETIMA I SMOTRAMA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI:
SPORT I TEHNIČKA KULTURA
U školskoj 2019./2020. godini 38 prosvjetnih radnika riječkih odgojno - obrazovanih ustanova
pripremali su oko 1050 učenika i 92 skupina (ekipa), od kojih su mnogi osvojili jedno od prva tri
mjesta na državnoj i/ili međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri iz sljedećih područja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sportska natjecanja
astronomija
informatika
strojarska konstrukcija
obrada materijala
film

plasman sportaša
PLASMAN
UČENIKA

EKIPNO
POSTIGNUĆE

POJEDINAČNO
POSTIGNUĆE

UKUPNO

1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
Ukupno

1
4
1
6

-

1
4
1
6

plasman tehničara
PLASMAN
UČENIKA

EKIPNO
POSTIGNUĆE

POJEDINAČNO
POSTIGNUĆE

UKUPNO

1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
Ukupno

-

3
3
1
7

3
3
1
7

U privitku ovog materijala su Tablice 1. i 2. s imenima i podacima o prosvjetnim radnicimamentorima kao i učenicima koji su postigli I., II. ili III. mjesto na državnoj i/ili međunarodnoj razini
natjecanja, susreta i smotri u školskoj 2019./2020. godini iz područja sporta i tehničke kulture.
Odlukom o nagradama utvrđena je visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika i to
kako slijedi:
 za osvojeno prvo mjesto na državnoj razini, u iznosu od 1.500,00 kuna,
 za osvojeno drugo mjesto na državnoj razini, u iznosu od 1.000,00 kuna,
 za osvojeno treće mjesto na državnoj razini, u iznosu od 500,00 kuna,
 za osvojeno prvo mjesto na međunarodnoj razini, u iznosu od 3.000,00 kn,
 za osvojeno drugo mjesto na međunarodnoj razini, u iznosu od 2.500,00 kn,
 za osvojeno treće mjesto na međunarodnoj razini, u iznosu od 2.000,00 kn.
Ukoliko se godišnja nagrada dodjeljuje grupi mentora, novčani iznos dijeli se na jednake dijelove.
Sukladno odredbi članka 5. stavka 3. Odluke o nagradama, istoj osobi (mentoru) se može dodijeliti
samo jedna godišnja nagrada i pisano priznanje za postignuće samo jednog najviše rangiranog
učenika (pojedinačno ili ekipno) u školskoj godini.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku da donese sljedeći

Z a k lj u č a k
1. Prihvaća se prijedlog Odluke o dodjeli nagrada učenicima i odgojno obrazovnim radnicimamentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima,
susretima i smotrama u školskoj 2019./2020. godini iz područja sporta i tehničke kulture, u
predloženom tekstu.
2.

Sredstva u ukupnom iznosu od =7.020,00 kuna osigurana su u Proračunu Grada
Rijeke za 2021. godinu, i to za uslugu tiskanja priznanja, izrade plaketa i nabavu prigodnih
poklona za učenike, u okviru Razdjela 007-Odjel gradske uprave za sport i tehničku
kulturu, Programa: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi, Aktivnosti: Sufinanciranje
manifestacija, postignuća, obljetnica i prijevoza sportaša, na poziciji PR00819 ostali
nespomenuti rashodi poslovanja.

3.

Sredstva za godišnju novčanu nagradu mentora osigurana su u Proračunu Grada
Rijeke za 2021. godinu, u okviru Razdjela 007-Odjel gradske uprave za sport i tehničku
kulturu, i to za područje sporta unutar Programa: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi,
Aktivnosti: Sufinanciranje manifestacija, postignuća, obljetnica i prijevoza sportaša, na
poziciji PR03746 naknade građanima i kućanstvima u novcu , u iznosu od =5.000,00 kuna,
te za područje tehničke kulture unutar Programa: Javne potrebe u tehničkoj kulturi,
Aktivnosti: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća, na poziciji PR03745 naknade
građanima i kućanstvima u novcu, u iznosu od =9.500,00 kuna.

4. Sredstva iz točke 2. i 3. ovoga Zaključka isplatiti će se po nalogu pročelnika Odjela gradske
uprave za sport i tehničku kulturu.
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu da u suradnji s Uredom Grada
organizira dodjelu priznanja učenicima i njihovim mentorima-odgojno obrazovnim radnicima
za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i
smotrama u školskoj 2019./2020. godini.

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća
učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama („Službene novine
Grada Rijeke“ broj 9/18 i 19/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, __. __________ 2021. godine,
donio je
ODLUKU O DODJELI NAGRADA
učenicima i odgojno obrazovnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika
na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
u školskoj 2019./2020. godini
iz područja sporta i tehničke kulture
I.
Odgojno obrazovnim radnicima - mentorima za postignuća učenika (pojedinačno ili ekipno) na
državnoj ili međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri u školskoj 2019./2020. godini:


za područje SPORTA, dodjeljuje se godišnja nagrada i pisano priznanje kako slijedi:

-

za osvojeno prvo mjesto učenika na državnoj razini natjacanja

Armando Pejnović
-

za osvojeno drugo mjesto učenika na državnoj razini natjacanja

Ivan Marenčić
Petra Vukoša
Oleksandr Tiškivski
-

za osvojeno treće mjesto učenika na državnoj razini natjacanja

Mirna Bačić


za područje TEHNIČKE KULTURE, dodjeljuje se godišnja nagrada i pisano priznanje kako
slijedi:

-

za osvojeno prvo mjesto učenika na međunarodnoj razini natjacanja

Joso Šarlija,
-

za osvojeno prvo mjesto učenika na državnoj razini natjacanja

Neven Jerčinović,
Sanja Sochor,
-

za osvojeno drugo mjesto učenika na državnoj razini natjacanja

Karmen Toić Dlačić i Svetlana Mauhar Jurković,
Gabrijela Krišković,
Petar Jelača
-

za osvojeno treće mjesto učenika na državnoj razini natjacanja

Neven Jerčinović,
Petar Jelača
Dolores Kapovi.,

II.
Učenicima za njihova postignuća (pojedinačno ili ekipno) na državnoj i/ili međunarodnoj razini
natjecanja, susreta i smotri u školskoj 2019./2020. godini:


za područje SPORTA, dodjeljuje se pisano priznanje i prigodan poklon (učeniku i svakom
članu ekipe) te zajednička plaketa za ustanovu (za postignuće ekipe koja broji šest i više
učenika) kako slijedi:

-

za osvojeno prvo mjesto učenika / ekipe na državnoj razini natjecanja

ekipa OŠ Brajda u gimnastici (djevojčice),
-

za osvojeno drugo mjesto učenika / ekipe na državnoj razini natjecanja

ekipa OŠ Brajda u gimnastici (dječaci),
ekipa OŠ Kantrida u plivanju (djevojčice),
ekipa OŠ Kantrida u plivanju (dječaci),
ekipa SŠ Prva sušačka hrvatska gimnazija u plivanju (mješovito),
-

za osvojeno treće mjesto učenika / ekipe na državnoj razini natjecanja

ekipa SŠ Salezijanska klasična gimnazija u košarci (djevojke).


za područje TEHNIČKE KULTURE, dodjeljuje se godišnja nagrada i pisano priznanje kako
slijedi:

-

za osvojeno prvo mjesto učenika na međunarodnoj razini natjecanja

Valentina Ban i Natali Ban,
-

za osvojeno prvo mjesto učenika na državnoj razini natjecanja

Jakov Tomasić,
Karlo Tomović
-

za osvojeno drugo mjesto učenika na državnoj razini natjecanja

Borna Čizmarević,
Marin Kupanovac,
Petar Dušević,
-

za osvojeno treće mjesto učenika na državnoj razini natjecanja

Sven Haramina
Massimiliano Marcel,
Simeon Stefanović.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,
GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko Obersnel

Tablica 1. Učenici i odgojno obrazovni radnici-mentori, koji su postigli I. – III. mjesto
na državnoj i međunarodnoj razini natjecanja (prvenstvima) u SPORTU u
školskoj 2019./2020. godini

Prvo mjesto – državna razina:

Redni
broj

1.

OSNOVNE ŠKOLE

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

Armando Pejnović

ŠKOLA

OŠ Brajda

Drugo mjesto – državna razina:

Redni
broj

1.

2.

3.

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

Armando Pejnović

Ivan Marenčić

Petra Vukoša

NAZIV NATJECANJA

Državno prvenstvo
ŠŠD OŠ u gimnastici
za djevojčice

IME I PREZIME
NATJECATELJA

Ekipa:
Ana Budimir
Mirna Hontić
Mila Prpić
Bruna Schubert
Tara Pia Zekić

OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA

OŠ Brajda

OŠ Kantrida

OŠ Turnić

NAZIV NATJECANJA

Državno prvenstvo
ŠŠD OŠ u gimnastici
za dječake

Državno prvenstvo
ŠŠD OŠ u plivanju
za djevojčice

Državno prvenstvo
ŠŠD OŠ u plivanju
za dječake

IME I PREZIME
NATJECATELJA
Ekipa:
Vinko Gracija Deković
Leopold Vinko Deković
Roko Marjanović
Andrej Molek
Dominik Pleše
Ekipa:
Lana Dangubić
Mara Klaričić
Hana Knežević
Klara Morić
Marta Morić
Viktorija Olić
Lana Stupar
Irina Travica
Lana Vale
Ekipa:
Mauro Bobanović
Dario Bobanović
Ivan Čulina
Luka Čemeljić
Leon Čemeljić
Nikola Sušanj
Karlo Tadejević
Duje Tomić
Niko Žutelija

Drugo mjesto– državna razina:

Redni
broj

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

Oleksandr Tiškivski

1.

SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA

Prva sušačka hrvatska
gimnazija

Treće mjesto - državna razina:

Redni
broj

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

Mirna Bačić

1.

NAZIV NATJECANJA

Državno prvenstvo
ŠŠD SŠ u plivanju
(mješovito)

IME I PREZIME
NATJECATELJA

Ekipa:
Ivan Barišić
Hana Dovolić
Lorenza Kobaić
Neo Križan
Marija Maduna
Leonard Martinis
Meri Mataja
Tin Mijatov
Sara Vucelić

SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA

Salezijanska klasična
gimnazija

NAZIV NATJECANJA

Državno prvenstvo
ŠŠD OŠ u košarci
za djevojke

IME I PREZIME
NATJECATELJA
Ekipa:
Elena Bašić
Petra Bošnjak
Zara Doričić
Ivona Kajfeš
Evelyn Korman
Ivana Krajina
Lorena Leoni
Mara Maržić
Erna Miani
Tea Paurević
Ivana Soldo
Josipa Tuftan

Tablica 2. Učenici i odgojno obrazovni radnici - mantori, koji su postigli I. – III. mjesto
na na državnoj i međudržavnoj razini natjecanja, susreta i smotri u
TEHNIČKOJ KULTURI u školskoj 2019./2020. godini
Prvo mjesto – državna razina:

Redni
broj

1.

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

Neven Jerčinović

OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA

NAZIV NATJECANJA

OŠ Trsat

62. državno natjecanje mladih
tehničara

IME I PREZIME
NATJECATELJA

Karlo Tomović

Prvo mjesto– međunarodna razina:

Redni
broj

1.

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

ŠKOLA

Dom mladih

Joso Šarlija

Prvo mjesto– državna razina:

Redni
broj

1.

Međunarodno natjecanje filmske
revije mladeži i Four river film
festival

ŠKOLA

NAZIV NATJECANJA

Srednja škola za
elektrotehniku i
računalstvo

Državno natjecanje iz informatike

Drugo mjesto – državna razina:

Redni
broj

NAZIV NATJECANJA

IME I PREZIME
NATJECATELJA

Valentina Ban i
Natali Ban

SREDNJE ŠKOLE

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

Sanja Sochor

SREDNJE ŠKOLE

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

IME I PREZIME
NATJECATELJA

Jakov Tomasić

OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA

NAZIV NATJECANJA

IME I PREZIME
NATJECATELJA

1.

Karmen Toić Dlačić
i Svetlana Mauhar
Jurković

OŠ Fran Franković i
Dom mladih

Državno natjecanje iz informatike

Borna Čizmarević

2.

Gabrijela Krišković

OŠ Zamet

Državno natjecanje iz informatike

Marin Kupanovac

Drugo mjest– državna razina:

Redni
broj

1.

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

Petar Jelača

SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA

NAZIV NATJECANJA

Gimnazija Andrije
Mohorovičić Rijeka

Državno natjecanje iz astronomije

Treće mjesto – državna razina:

Redni
broj

1.

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

Neven Jerčinović

IME I PREZIME
NATJECATELJA

Petar Dušević

OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLA

NAZIV NATJECANJA

OŠ Trsat

62. državno natjecanje mladih
tehničara

IME I PREZIME
NATJECATELJA

Sven Haramina

Treće mjesto – državna razina:

Redni
broj

IME I PREZIME
NASTAVNIKA MENTORA

1.

Petar Jelača

2.

Dolores Kapović

SREDNJE ŠKOLE

ŠKOLA

NAZIV NATJECANJA

IME I PREZIME
NATJECATELJA

Gimnazija Andrije
Mohorovičića Rijeka

Državno natjecanje iz astronomije

Massimiliano Marcel

Srednja škola za
elektrotehniku i
računalstvo

Državno natjecanje iz informatike

Simeon Stefanović

