
 Već dugi niz godina obraćam 
se prigodnim riječima – tekstom 
u povodu natjecanja i smotri 
mladih tehničara  
Republike Hrvatske.
Teško je uvijek pronaći i 

riječima izraziti nešto novo i 
obuhvatnije o sustavu općeg 
osnovnog obrazovanja  
hrvatske škole. No, kao čelnik  
Hrvatske zajednice tehničke  
kulture, uvijek imam obvezu  
naglasiti neophodnost u  
opstojnosti predmeta Tehnička 
kultura (Tehnički odgoj), 
posebice o njegovoj obveznosti 
u redovitom školskom sustavu. 
Možda nikada – kao danas, u 

stoljeću tehnike i tehnologije, 
nitko se ne približava više 
od nas u tehničkoj kulturi i 
tehničkom odgoju u  
zadovoljavanju potreba i inte-
resa mladih za ovaj predmet. 
Kad kažem nas – to smo 

svi mi u velikoj obitelji mladih 
tehničara, pedagoga tehničke 
kulture te svi oni koji kroz 
udruge, zajednice, saveze i 
Hrvatsku zajednicu tehničke 
kulture, a kroz izvannastavni i 
izvanškolski organizirani sustav 
u dragovoljnom radu pokrivamo 
sve veći interes mladih za 
znanjem i bavljenjem različitim 
oblicima i područjima tehnike. 
Naša je obveza naglasiti još 

jednom da je tehnička kultura 
dio opće kulture i realna  
kategorija suvremenog društva 
čija je osnovica u opstojnosti  
tehnološko-gospodarski razvoj. 
Tehnička kultura danas  

nužan je uvjet obrazovanja 
mladih, uvjet života i rada ljudi, 
posebice razvoja gospodarstva, 
a time i čitava društva.  
Nikada, kao danas, narodi koji 
tehničku kulturu prihvaćaju 
kao društveno dobro, razvijenu 
tehničku kulturu, u svim njenim 
sastavnicama smatraju  
nacionalnim blagom.
 Ponovno naglašavam da  

ukoliko u redovitom sustavu 
općeg obrazovanja tehničko-
tehnološka pismenost i vještine 
(tehnička kultura) nemaju  
dovoljnu pozornost (npr.  
satnicom obrazovanja), onda 

svi mi koji sudjelujemo  
u izvannastavnom i 
izvanškolskom sustavu  
moramo biti regulirani i priznati 
partneri države i sustava, 
odnosno zemlje koja nastoji  
biti razvijena. 
Tako i na našim  

natjecanjima i smotrama  
upravo komplementarni  
programi za učenike u  
izvannastavnim i izvanškolskim 
aktivnostima, kroz udruge 
tehničke kulture, omogućavaju 
oslobađanje i razvitak 
stvaralaštva mladih, prepozna-
vanje i razvoj darovitih. 
Ovdje je uloga Hrvatske  

zajednice tehničke kulture i svih 
njenih sastavnica nemjerljiva. 
Imajući na umu sve ovo,  
Hrvatska zajednica tehničke  
kulture u posljednje vrijeme  
sve više ulaže u različite  
oblike djelovanja među  
mladima, u opću promidžbu 
tehničke kulture, organizirajući  
brojne ljetne i zimske škole,  
radionice, kampove, seminare i 
savjetovanja u suradnji s  
nacionalnim savezima 
tehničke kulture te gradskim 
i županijskim zajednicama 
tehničke kulture. 
Posebnu pozornost Hrvatska  

zajednica tehničke kulture  
poklanjala je, i to će nastaviti s 
državnim natjecanjem mladih 
tehničara, u kojem će se jedna-
ko vrednovati H i P-kategorija  
natjecanja i smotra mladih  
poduzetnika, i u kojem se, 
pored učenika koji se natječu u 
predmetu Tehnička kultura, po 
redovitom školskom 
programu, natječu i članovi 

udruga, klubova mladih 
tehničara i centara tehničke 
kulture. Kroz integralna  
natjecanja svih mladih 
tehničara potvrđuje se i 
činjenica da time pružamo 
većem broju mladih i nadarenih 
u tehnici približavanje  
izvrsnosti i kreativnosti.
I na kraju, posebno priznanje  

i zahvala mnogim našim  
pedagozima i mentorima u 
tehničkoj kulturi za sva njihova 
odricanja i skromnost te  

samozatajnost, na  
nemjerljivom doprinosu i 
očuvanju kontinuiteta smotri  
i natjecanja mladih tehničara 
Hrvatske, u tako dugom  
periodu, od 56 godina. 
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