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TEHNIČKA KULTURA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI U 2008. GODINI  

 

U Gradu Zadru djeluje Zajednica 
tehničke kulture (ZTK) Zadarske županije 
koja je ujedno i Zajednica tehničke kulture 
Grada Zadra. Sjednište Zajednice, kao i 
većine udruga tehničke kulture, koje čine 
Zajednicu je Grad Zadar. Zajednica je 
upisana u Registar, temeljem Zakona o 
tehničkoj kulturi i Zakona o udrugama i to 
pod nazivom Zajednica tehničke kulture 
Zadarske županije . 
 

Udruge i oblici djelovanja koji čine 
Zajednice su slijedeći:  
  1. Aeroklub “Zadar” 
  2. Astronomsko astronautičko društvo   
     “Zadar” 
  3. CB radio klub “Donat” 
  4. Društvo energetičara “Zadar” 
  5. Foto kino video klub “Zadar” 
  6. Klub za podvodne aktivnosti “Zadar” 
  7. Radio klub “Zadar” 
  8. Društvo pedagoga tehničke kulture  
      “Zadar” 
  9. Društvo informatičara “Zadar” 
10. Radio klub “Jadera” 
11. Gorska služba spašavanja – Stanica  
      Zadar 
12. Foto klub “Kornat” iz Kukljice 
13. Udruga tehničke kulture Faust Vrančić  
      iz Obrovca 
14. Klubovi mladih tehničara u osnovnim  
      školama 
 

Rad s mladima i njihovo 
uključivanje u programe što ga ostvaruju 
naše udruge, jedan je od prioriteta ukupnog 
djelovanja Zajednice. U prilog tome 
svakako ide što smo u 2008. godini po 50. 
puta organizirali natjecanja mladih 
tehničara i 25. puta natjecanja učenika iz 
matematike, fizike, kemije, biologije, 
geografije, astronomije i informatike. 
Početna su školska natjecanja na kojima je 
sudjelovalo nekoliko tisuća učenika. Na 
županijskim natjecanjima u svih osam 

programa sudjelovalo je 656 učenika, a na 
državnim 73 učenika iz Zadarske županije. 
Natjecanja i susrete organizirali smo u 14 
škola, a sudjelovali su učenici iz 33 
osnovne i 13 srednjih škola. Više učenika 
postiglo je iznimne rezultate te se istaklo 
sposobnostima i usvojenim vještinama. 

Nastojanje i želju da dođe do 
osnivanja novih udruga tehničke kulture i 
većim centrima Zadarske županije izvan 
Grada Zadra nismo uspjeli do sada 
realizirati, pa to ostaje trajni zadatak. 
Predstavnici Zajednice i udruga obilazili su 
i obavljali kontakte, organizirali susrete, 
izložbe i predavanja u 2008. godini u 
Obrovcu, Biogradu, Ninu, Ražancu, Pagu, 
Preku, Salima, Kukljici... Postoje obećanja 
čelnih ljudi pojedinih gradova i općina te 
ravnatelja škola, kako će se nastojati 
osigurati osnovni uvjeti (prostor i inicijalna 
financijska sredstva) za početak rada 
budućih udruga. Za sada izvan Zadra 
djeluju Udruga tehničke kulture Faust 
Vrančić u Obrovcu i Foto klub „Kornat“ u 
Kukljici na otoku Ugljanu, koje mogu 
poslužiti kao primjer što je moguće postići u 
relativno skromnim uvjetima. UTK Faust 
Vrančić u 2008. godini bila je domaćin i 
organizirator 8. otvorenog prvenstva 
Dalmacije i Dalmacija kupa u raketnom 
modelarstvu za djecu i mladež. I ovaj put, 
Udruga se iskazala kao organizator, a njeni 
su članovi osvojili više pehara i medalja te 
prvo mjesto u kategoriji raketa s 
padobranom u pojedinačnoj konkurenciji.  
U Kukljici naša je Udruga po 13. puta 
organizirala međunarodnu izložbu 
umjetničkih fotografija „Otok i more“ i 
10. božićno – novogodišnju izložbu 
fotografija. 

Zajednica je samostalno ili u 
suradnji s drugim udrugama i 
organizacijama organizirala niz javnih 
predavanja. Navodimo neke od tema: 
„Primjena obnovljivih izvora energije“,  

 



 

 
„Zadarski akvatorij klimatski dragulj“, 

„Vjetrovi zadarskog akvatorija“, „Kakva nas 
klima očekuje u budućnosti?“, „Zadarske 
astronomske tablice“, „Prva hrvatska 
ženska ekspedicija na Himalaju“, „Najnovija 
istraživanja u Sunčevu sustavu“, „Pluton i 
vanjski dio Sunčeva sustava“ i druge. 
Projekti naših udruga Aeroklub „Zadar“, 
Radio kluba „Zadar“ i CB radio kluba 
„Donat“ dobili su novčanu potporu Hrvatske 
zajednice tehničke kulture iz sredstava od 
igara na sreću i nagradnih igara za tehničku 
kulturu u 2008. godini. Nastavljena je 
višegodišnja suradnja udruga i 
zajednica tehničke kulture koje djeluju na 
Jadranskoj obali, s tim da je u 2008. godini 
održan jedanaesti po redu susret, tematski 
posvećen radu s mladima. Susret je održan 
u Puli u vrijeme održavanja 50. državnog 
natjecanja mladih tehničara, a naša 
zajednica bit će domaćin susreta 2010. 
godine i to najvjerojatnije u Parku prirode 
Vrana. 

U Zadru smo 8. svibnja organizirali 
radni dogovor predstvanika HZTK, ZTK 
Zadarske županije i Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje – Područni ured u 
Zadru, te predstavnika šest naših udruga.  

 
 
 
 
 
 

 
Uzajamno smo se informirali o ulozi 

organizacija tehničke kulture u sustavu 
zaštite i spašavnja (ZIS), nakon čega je 
pokrenuto evidentiranje  potencijala u 
udrugama od interesa za ZIS. 

Radio klub „Zadar“ u 2008. godini 
obilježio je 60., a CB radio klub „Donat“ 20. 
obljetnicu uspješnog djelovanja. Za 
svaku našu udrugu moguće je istaknuti 
našto značajno i jedinstveno iz rada u 2008. 
godini, no neizostavno je ukazati na više 
ekoloških akcija Kluba za podvodne 
aktivnosti „Zadar“, protupožarna izviđanja 
Aerokluba te dojave o nesrećama članova 
radio klubova.U akcijama spašavanja 
Gorske službe spašavanja – Stanica Zadar 
u 42 intervencije u 2008. godini spašeno je 
38 ljudskih života, a mnogima pružena 
stručna i medicinska pomoć. 

Postoji vrlo dobra suradnja s 
nadležnim uredima i službama u Gradu 
Zadru i Zadarskoj županiji pa očekujemo 
da će u 2009. godini biti moguće rješiti 
pitanje, za sada neodgovarajućeg, prostora 
za naš daljnji rad, kao i povoljnije ukupne 
uvjete organiziranog djelovanja u tehničkoj 
kulturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prikaz letenja zrakoplovnih modelara na gradskoj rivi 
 
 

Pripremio: Željko Čizmić, tajnik ZTK Zadarske županije 
Zadar, 22. siječnja 2008. 


