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ČAKOVEC, 5. travnja 2013. 
 
 

DRUGA OBAVIJEST O  
5. DRŽAVNOM NATJECANJU IZ OBRAZOVNOG SEKTORA GRAFIČKA  

TEHNOLOGIJA  I  AUDIOVIZUALNO OBLIKOVANJE 
 

 

Organizator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za strukovno obrazovanje 
i obrazovanje odraslih, Graditeljska škola Čakovec i Državno povjerenstvo natjecanja. 
 
Državno natjecanje se održava u četvrtak 18. travnja i petak 19. travnja 2013. u 
Graditeljskoj školi Čakovec. 
Sudionici natjecanja su učenici koji se obrazuju za zanimanja u Obrazovnom sektoru GT i 
AVT, a prema kriterijima utvrđenima za svako područje natjecanja. 
 
Područja natjecanja: grafička tehnologija i multimedija. 
 
Smotra radova fotografije i grafičkog dizajna je prateće događanje natjecanja. Školska povjerenstva 
moraju do 10. travnja 2013. godine putem VETIS-ova sustava prijaviti sudionike smotre fotografija i 
grafičkog dizajna, te radove poslati na adresu škole domaćina, pečat pošte najkasnije 10. travnja 
2013. godine. 
 
Tema natjecanja i smotre je „Bajke“. Izložba fotografija i grafičkih radova biti će postavljena 
prije otvorenja natjecanja. 
 
ORGANIZACIJA NATJECANJA 
 
Natjecanje se provodi prema Uputama za natjecanje, Protokolu natjecanja, Programu natjecanja i 

Etičkom kodeksu ponašanja na natjecanjima. Svi sudionici natjecanja obvezni su pročitati sve upute 

prema kojima se priprema i provodi Državno natjecanje te se ponašati u skladu s njima. Upute će biti 

postavljene  i  dostupne na web stranici škole domaćina na adresi : www.gsc.hr 

Program natjecanja koji će sudionici dobiti neposredno prije natjecanja obvezujući je za sve 

sudionike natjecanja. 
 
Natjecanje na državnoj razini sastoji se od dva dijela: 
 
1. Rada (i elaborata) na zadanu temu „Bajke“, izrađuje se u školi uz vodstvo mentora i prema 

uputama Državnog povjerenstva iz Prve obavijesti školama. Radovi će biti izloženi u školi 

domaćinu i ne vraćaju se autorima.  
 
2. Praktičnog zadatka koji se rješava samostalno na Državnom natjecanju. Zadatak će se 

izrađivati programima iz Adobe CS5 programskog paketa.  

MM (Adobe flash CS5 + ActionScript 3.0, Adobe Illustrator CS5 i/ili  Photoshop CS5). Za MM će 

biti zadana: računalna grafika, rad u AdobeFlash CS5, ActionScript 3.0.  

Natjecatelji iz područja multimedije moraju sa sobom donijeti slušalice.  
 

GT (Adobe Illustrator CS5 i/ili  Photoshop CS5 i/ili Adobe InDesign CS5). 

http://www.ss-graditeljska-ck.skole.hr/natjecanjegtiav
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Prosudbeno povjerenstvo donosi ljestvicu poretka natjecatelja na temelju bodova iz rada na 

zadanu temu i praktičnog zadatka u omjeru 50:50. 
 
Prosudbena povjerenstva zadržavaju pravo diskvalifikacije pojedinog natjecatelja i rada koji 

će biti dostavljen Državnom povjerenstvu na prosudbu ukoliko: prosude da se pri izradi rada i 

elaborata natjecatelji nisu pridržavali kriterija po kojima se izrađuje rad i piše elaborat, radovi 

na poslužitelju i u gotovom obliku nisu istovjetni ili rad i elaborat nisu dostavljeni na vrijeme i 

na oba načina. O nemogućnosti daljnjeg natjecanja Državno povjerenstvo će obavijestiti 

školu diskvalificiranog rada. 

 
SLANJE RADOVA DRŽAVNOM POVJERENSTVU 
 
Rad treba poslati Državnom povjerenstvu najkasnije  10. travnja 2013. godine na dva načina: 
 
1. Poštom na adresu škole domaćina: Graditeljska škola Čakovec, Športska 1, 40 000 

Čakovec (pečat pošte najkasnije 10.04.2013.), na omotnici napisati: Za natjecanje GT i 

AVT. Radovi se šalju u obliku (dijelovi rada) koji je za pojedino područje naveden u prvoj 

obavijesti, a uz radove  je potrebno dostaviti i ispunjene sastavnice. Ispunjene sastavnice 

se prilažu u printanom obliku u paketu uz radove. Za lakše prepoznavanje radova smotre 

(fotografije i grafički radovi) molimo priložiti print na A4 sa slikama radova uz podatke 

tako da ih možemo povezati sa sastavnicama, te u tom slučaju ne treba imati i posebne 

sastavnice zalijepljene na poleđini rada. 

Državno povjerenstvo ne odgovara za gubitak i/ili eventualna oštećenja pristiglih radova, 

elaborata,  fotografija i grafičkih radova nastalih uslijed transporta istih od škole 

natjecatelja do škole domaćina natjecanja, te je radove potrebno adekvatno zapakirati. 
  

2. Postavljanjem na web poslužitelj škole domaćina najkasnije 10. travnja 2013. do 24:00 
sata. 
Radovi postavljeni na web poslužitelj i poslani poštom na adresu škole domaćina moraju 

biti istovjetni. Slanje radova poštom i postavljanje na web poslužitelj je obvezujuće što 

znači da se ne može izabrati samo jedan od načina dostave radova. Ako se rad ne pošalje 

poštom i ne postavi na web poslužitelj u zadanom roku natjecatelj će biti diskvalificiran s 

daljnjeg natjecanja.  

Napomena: Na web poslužitelj se ne postavljaju radovi prijavljeni za smotru 

(fotografije i grafički radovi) već se oni samo šalju poštom! 
 
 
UPUTE ZA POSTAVLJANJE RADOVA NA WEB POSLUŽITELJ 
 
Na web poslužitelj škole domaćina svi učenici/timovi iz svih područja obavezni su postaviti 

svoje radove. Prema uputama iz prve obavijesti školama, na poslužitelj se postavlja prema 

područjima: 
 
Grafička tehnologija  GT: 
 
Fotografiju brošure (JPEG), sve stranice brošure (PDF), te elaborat (PDF)    
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Multimedija  MM: 
 
Kompletan rad u jednom od formata navedenih u prvoj obavijesti (swf; .mov; .wmf; .avi; 

.mp4.) i elaborat (PDF).  

 

Postupak postavljanja radova na web poslužitelj 

Svaka škola će od ASOO-a ili škole domaćin na svoju službenu e-mail adresu dobiti podatke 

za pristup web poslužitelju (ime poslužitelja, korisničko ime i lozinku) u ponedjeljak ujutro 

08.04.2013. Škole će prema svojim kriterijima zadužiti osobu koja će odgovarati za 

postavljanje radova na web poslužitelj, a preporuka je da to bude mentor natjecatelja iz 

područja multimedije. 
 
Na web poslužitelju su napravljene mape za svako područje u kojem se škola 

natječe i u te mape treba kopirati datoteke prema zahtjevima svakog područja. 

(Mape GT i MM ili samo MM). 
 
Pristup podacima s weba biti će moguć uz lozinku koju će do roka za predaju  
radova imati samo škole, a nakon toga i prosudbena povjerenstva radi pregleda radova.  
 
Preporučamo da svaka škola odmah po primitku pristupnih podataka provjeri ispravnost 

podataka i mogućnost postavljanja sadržaja na web poslužitelj. 
 
Moguće probleme s pristupom poslužitelju kao i sva ostala pitanja vezana uz postavljanje 

radova na web poslužitelj treba uputiti na adresu e-pošte člana škole domaćin: 

radovi@ss-graditeljska-ck.skole.hr 
 
Ukoliko škola do 09.04.2013. ne testira postavljanje sadržaja na poslužitelj i ne prijavi mogući 

problem, DP će smatrati da je svaka škola u mogućnosti postaviti sadržaj na web poslužitelj, 

a ukoliko to ne učini do 10.04.2013. u 24:00 sata smatrat će se da rad nije u roku dostavljen 

DP-u i bit će diskvalificiran. 
 
OBAVIJESTI ŠKOLE DOMAĆINA 
Molimo sve škole da do 10.04.2013 školi domaćin dostave informaciju o planiranom dolasku 
učenika i mentora na mail škole: gsc@skole.t-com.hr  koji nisu u natjecateljskim kategorijama 
zbog rezervacije noćenja i/ili prehrane. Škola koja prijavi dolazak učenika i mentora 
(nenatjecateljske discipline) sama snosi troškove dolaska, smještaja i prehrane tih učenika i 
mentora. Smještaj sudionicima natjecanja (učenici i mentori u disciplinama grafička 
tehnologija, multimedija i članovi Državnog povjerenstva) za vrijeme natjecanja je osiguran 
na sljedeći način: svim natjecateljima je osiguran smještaju u hotelu za noćenje 18.na19.4. , a 
sudionicima natjecanja koji dolaze iz Zadra i Splita, zbog udaljenosti od mjesta održavanja 
natjecanja, osigurano je i noćenje 17.na18.4. Detaljne informacije o dolasku na natjecanje, 
smještaju  i hodogramu natjecanja bit će objavljene na mrežnim stranicama škole domaćina 
neposredno prije natjecanja, a najkasnije 15. travnja 2013. 
 
 
Hvala!  
Državno povjerenstvo i škola domaćin!
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