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61. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA, POREČ, 25. DO 28. OŽUJKA 2019. 

Državna razina 61. natjecanja mladih tehničara održana je u Poreču od 25. do 28. ožujka 

2019. godine u Hotelu Pical, a domaćin natjecanja bila je OŠ Vladimira Nazora iz Vrsara. 

Na natjecanju su sudjelovala 252 učenika osnovnih škola od 5. do 8. razreda. 

Glavni organizator natjecanja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i 

obrazovanje. Uz njih Natjecanje mladih tehničara (NMT) organizira Hrvatska zajednica 

tehničke kulture. Suorganizatori natjecanja su županijski i gradski uredi za prosvjetu, 

kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, osnovne škole, županijske i gradske 

zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture. Provedbu natjecanja podržali su i 

Hrvatski foto savez, Hrvatski robotički savez i Hrvatski radioamaterski savez. 

 

Mladi tehničari natjecali u jednom od dvanaest područja tehničke kulture: maketarstvu i 

modelarstvu, graditeljstvu, obradi materijala, strojarskim konstrukcijama, elektrotehnici, 

elektronici, robotici; automatici, fotografiji, modelarstvu uporabnih tehničkih tvorevina, 

radiokomunikacijama te u robotskom spašavanju žrtve.  

Natjecanje je na svim razinama obuhvatilo pisanu provjeru znanja, izradu tehničke 

tvorevine i predstavljanje tehničke tvorevine. Ključnu ulogu u natjecanjima sve tri razine 

imaju učitelji i mentori mladih tehničara u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture 

bez čije stručnosti, entuzijazma, strpljivosti i predanosti ovo natjecanje ne bi moglo biti 

provedeno. 

 

Mladi radioamateri izradili su kratkovalni amplitudno-modularni odašiljač te su tražili 

„unesrećenu osobu“ radiogoniometrom. 
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Najuspješniji mladi tehničari na 61. natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske 

(školska godina 2018./2019.) iz područja natjecanja RADIOKOMUNIKACIJE (5. do 8. 

razred) su: 

 

1. Kruno Marićak, 8. razred, OŠ Vladimir Nazor, Đakovo, mentorica: Sanja Vidović, 

KMT Nazorovci 

2. Mario Mitov, 8. razred, OŠ Gripe, Split, mentor iz udruge: Rolando Milin, Radio klub 

Marjan, mentor iz škole: Andrija Čaljkušić 

3. Slobodan Popović, 7. razred, OŠ Ludbreg, Ludbreg, mentorica: Marina Hrnčić 

Hrvatska zajednica tehničke kulture nagradila je svih dvanaest prvoplasiranih mladih 

tehničara besplatnim sudjelovanjem na Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u Nacionalnom 

centru tehničke kulture u Kraljevici tijekom ljeta 2019. godine. 

Hrvatski radioamaterski savez poklonio je najboljim mladim tehničarima sudjelovanje u 

ovogodišnjem Ljetnom radioamaterskom kampu za djecu i mlade na otoku Prviću ili na 

Pazinskom radioamaterskom kampu za djecu i mlade. 

 

 

 


