
 

 
 
U skladu s člankom 62. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture i na prijedlog Povjerenstva za 
prosudbu iskaza interesa zajednica tehničke kulture za sudjelovanjem u obilježavanju 75. obljetnice 
Hrvatske zajednice tehničke kulture dana 10. ožujka 2021. godine donosi se 
 

ODLUKA 
o potpori zajednicama tehničke kulture za sudjelovanjem u obilježavanju 75. obljetnice 

Hrvatske zajednice tehničke kulture 
 

Na temelju Javnog poziva za iskazivanje interesa zajednica tehničke kulture za sudjelovanjem u 
obilježavanju 75. obljetnice Hrvatske zajednice tehničke kulture, gradske i županijske ZTK mogle su 
se izravno uključiti u obilježavanje 75. obljetnice HZTK u 2021. godini i to organiziranjem javnih 
događanja ili sudjelovanjem na javnim događanjima u gradovima ili županijama u kojima ZTK 
djeluju. Javna događanja moraju se provesti uživo, a to mogu biti: radionica, festival, demonstracija, 
izložba, sajam i slično, kao i kombinacija navedenih aktivnosti. 

Javni poziv je bio otvoren od 29. siječnja do 19. veljače 2021. godine, a sve gradske i županijske ZTK 
su o njemu obaviještene 29. siječnja izravno putem elektroničke pošte, elektroničkog biltena i 
internetske stranice HZTK. 

Ciljevi održavanja javnih događanja u gradu ili županiji u kojoj pojedina zajednica tehničke kulture 
djeluje su: isticanje članstva u HZTK, odnosno da je ZTK dio velike „obitelji“ Hrvatske zajednice 
tehničke kulture koja kontinuirano djeluje kao krovna organizacija tehničke kulture u Hrvatskoj već 
75. godina, upoznavanje građana, suradnika, odgojno-obrazovnih djelatnika, lokalne i regionalne 
uprave, medija, podupiratelja i donatora sa širokim spektrom programa javnih potreba u tehničkoj 
kulturi na lokalnoj razini te postignućima ZTK i njezinih udruga članica te povećanje broja korisnika, 
suradnika i podupiratelja ZTK. 

Od ZTK koja će dobiti potporu u iznosu do 8.000,00 kuna očekuje se da: što više građana posjeti 
događanje na kojem će ZTK istaknuti 75. obljetnicu HZTK i svoje članstvo u HZTK, događanje bude 
objavljeno u lokalnim medijima, dostavi kratki izvještaj o svakom održanom događanju i dostavi 
završni izvještaj o namjenskom korištenju financijskih sredstava i održanim događanjima. 

U skladu s uvjetima Javnog poziva 25 zajednica tehničke kulture dostavile su iskaze interesa na 
propisanom obrascu i u roku. Na prijedlog Povjerenstva za prosudbu iskaza interesa zajednica 
tehničke kulture za sudjelovanjem u obilježavanju 75. obljetnice Hrvatske zajednice tehničke 
kulture odobrava se potpora u iznosu od 8.000,00 kuna za svaku prijavljenu zajednicu tehničke 
kulture kako slijedi: 
 

Red. 
br. 

Naziv ZTK Naziv ili vrsta javnog događanja Mjesto 
održavanja 
događanja 

Okvirno 
vrijeme 

održavanja 

u 2021.* 

1. ZTK grada 
Varaždina 

Dani otvorenih vrata udruga TK i Dan 
TK u Varaždinu 

prostori ZTK i 
udruga, 
Varaždin 

21. - 23.5. i 
5.6. 

2. ZTK Daruvar Tjedan tehničke kulture Daruvar 13. - 18.9. 

3. ZTK grada Belog 
Manastira 

15. dani TK u Belom Manastiru i Dani 
otvorenih vrata 

Beli Manastir  20. - 22.5. 

4. ZTK grada 
Bjelovara 

Obilježavanje Dana Grada Bjelovara i 
75. obljetnice HZTK 

Bjelovar 25. - 29. 9. 

5. ZTK grada 
Čakovca 

Dan TK grada Čakovca Čakovec jedan dan 
(subota) 
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6. ZTK grada 
Dubrovnika 

75 godina TK u Centru za mlade 
Dubrovnik, radionice i natjecanje iz 
robotike i programiranja na Lokrumu 

Centar za 
mlade Du 
Maslinik na 
otoku Lokrum 

8. i 9. 4., 
19. i 20. 6. 

7. ZTK Osijek 50. Zmajevi nad gradom   1 dan 

8. ZTK grada Sl. 
Broda 

Ljeto u Brodu i Dani TK Dom tehnike 15.6. -
15.8.; 25. -
28.11. 

9. ZTK grada Splita Festival tehničke kulture 2021. Sportska 
dvorana OŠ Bol 

11. i 12.11. 

10. ZTK Istarske 
županije 

Izložba o Pomorskoj baštini od 
tradicionalne do moderne 

Istra (Rovinj, 
Poreč ili Pazin) 

27.8. - 2.9. 

11. ZTK grada 
Karlovca 

Sajam udruga i održavanje radionica Karlovac rujan 

12. ZTK Karlovačke 
županije 

Dani Ozlja, Duga Resa i Ogulina i 
održavanje radionica 

Ozalj, Duga 
Resa i Ogulin 

30.4., 29.6., 
14.9. 

13. ZTK Krapinsko-
zagorske ž. 

Prezentacija aktivnosti Srednja škola 
Krapina 

23.8. 

14. ZTK grada Kutine Radionice robotike, prezentacija o 
HZTK i ZTK Kutine 

Gl. grad. trg, 
ZTK Kutina 

lip. - srp. i 
srp. –kol. 

15. ZTK grada Malog 
Lošinja 

Izložba ZTK Lošinj i HZTK, Dani TK Grad. čitaonica, 
Trg RH 

ruj. – pros. 

16. ZTK Međimurske 
županije 

Dani TK Međimurske županije  Grad Prelog  2. - 4.7.,  

17. ZTK Primorsko-
goranske ž. 

Obiteljske radionice, 50+, Moje vještine 
- pokazne radionice 

NCTK, Riječki 
Korzo 

lip. - srp. i 
srp. - kol. 

18. ZTK Pula 75. god. HZTK i 150. god. Zvjezdarnice 
u Puli 

Zvjezdarnica u 
Puli 

17.9. 

19. ZTK Rijeka 15 god. suradnje s Tehniškim muzejom 
Slovenije 

Pom. i povij. 
muzej u Rijeci 

1. - 8.6. 

20. ZTK Splitsko-
dalmatinske ž. 

Astronomsko društvo, Radio klub, 
Fotoklub, Oldtimer 

Makarska, 
Supetar, Hvar, 
Solin 

3/4 
kvartal, 
jedan dan 

21. ZTK Valpovo-
Belišće 

Dani tehnike, Radionica ,,Ljudi˝  Belišće, 
Valpovo 

1. - 15.6., 1. 
- 10.10. 

22. ZTK Varaždinske 
županije 

Prezentacija materijala o razvoju TK u 
Varaždinskoj županiji, WEB 

Novi Marof do 
prosinca 

23. ZTK Vukovarsko-
srijemske ž. 

75. obljetnice HZTK, popularizacija 
robotike 

Dom tehnike 
Vinkovci 

4 sata 

24. ZTK Zadarske 
županije 

Smotra udruga članica ZTK ZDŽ Obrovac, 
Bibinje ili 
Benkovac 

svibanj, 5 
dana 

25. ZTK grada Požege Dani otvorenih vrata tehničke kulture 
grada Požege (tijekom Aurea festa) 

Požega 2 dana u 
rujnu ili 
kolovozu 

 

Nakon objave ove Odluke ZTK će potpisati ugovor na temelju kojeg će im biti dostavljena odobrena 
sredstva. 
 

Zdenka Terek, dipl. oecc., 
glavna tajnica HZTK, v. r. 


