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„Čuvajmo pomorsku 
baštinu“                         
Organizacija radionica 
brodomaketarstva u 
klubovima mladih 
tehničara/udrugama 
brodomaketara u 
Dubrovniku, 
Makarskoj/Splitu, 
Rijeci, Zagrebu na 
Ljetnoj školi u Kraljevici

Cilj našeg programa je razvijanje i promicanje brodomaketarstva u Republici Hrvatskoj.

Kako bismo ga dostigli provodit ćemo obrazovne aktivnosti za djecu i mlade.

Program ćemo provoditi diljem Republike Hrvatske tijekom cijele godine u suradnji s udrugama

članicama Hrvatskog saveza brodomaketara, obrazovnim institucijama, Nacionalnim centrom u

Kraljevici i HZTK.

Kroz ovu aktivnost pružit će se udrugama brodomaketara u Dubrovniku, Makarskoj, Splitu, Zadru,

Rijeci, Kraljevici i Zagrebu pomoć i podrška u osmišljavanju njihovih programa rada te kasnije podrška

u provedbi istih. Aktivnosti će se provoditi kontinuirano tijekom godine, a sve s ciljem omogućavanja

djeci i mladima da izvan formalnog sustava školovanja steknu znanja i vještine o pomorstvu i

brodomaketarstvu, čime se ujedno osigurava kvalitetnije i primjenjivije obrazovanje djece i mladih u

Hrvatskoj, gdje je pomorska baština nepravedno zapostavljena u sustavu formalnog obrazovanja. Na

taj način doprinosimo razvijanju interesa i sposobnosti kod djece, učenika i mladih i općeg građanstva

u skladu s hrvatskom tradicijom, potičemo ih na kvalitetnije iskorištavanje slobodnog vremena te se

potiče njihov interes za tehniku i tehnička zanimanja, ali i potencira jačanje privrede i kulture u svim

segmentima koji se isprepliću oko tradicionalnog broda kao što su brodogradnja, proizvodnja brodske

opreme, brodske odjeće i obuće, turizam, ugostiteljstvo, školstvo, muzeji, suveniri i knjige. U svakom

od navedenih gradova, u radionice koje osim teorijskog znanja o hrvatskoj pomorskoj baštini uključuju

i praktičan rad izrade maketa brodova od različitih materijala (papir, drvo, lim,...) bit će uključeno

najmanje 100 mladih.

Također, radi privlačenja djece i mladih, ali i osuvremenjivanja struka koje brodomaketarstvo potiče,

poput brodogradnje, program uključuje eksperimentalne radionice 3D modeliranja za 7. i 8. razred

osnovnih te srednjih škola.

45.000,00

45.000,00

Radionice 3D 
modeliranja i 
brodomaketarstva

Program radionica 3D modeliranja i maketarstva spaja suvremenu tehnologiju i vještinu 3D
modeliranja na računalu s tradicionalnom praksom brodomaketarstva, kojom učenike usmjerava i
priprema za upis tehničkih škola i fakulteta. Učenici 7. i 8. razreda osnovnih te srednjih škola upoznat
će se s brodomaketarstvom kroz kombinirane radionice računalnog 3D modeliranja i maketarstva.
Program će se u 2018. godini, ljetnom polugodištu, provoditi u Rijeci, s namjerom da se, s
usavršenim nastavnim planom, preda na korištenje članicama saveza te Hrvatskoj zajednici tehničke
kulture. Program će se zbog potrebne informatičke opreme provoditi u suradnji s Centrom tehničke
kulture Rijeka.

14.000,00

14.000,00

Edukacija 
brodomaketara 

Edukacijom brodomaketara koji žele sudjelovati na natjecanjima i provoditelja obrazovnih programa
želi se podići razina kvalitete izrade maketa brodova, te bolji plasman natjecatelja na međunarodnim
natjecanjima. Cilj je povećanje broja brodomaketara sposobnih sudjelovati na natjecanjima te time i
broj povećanja sudionika na natjecanjima.Za sudjelovanje na natjecanjima nužno je poznavanje
nacionalnih i NAVIGA pravila.
Radi uspješnijeg širenja prakse, rezultata i umrežavanja brodomaketara, biti će uložen dodatan rad
kako bi Hrvatski savez brodomaketara bio prisutniji u medijima, te dodatno javnosti predstavio rad i
trud brodomaketara, kao i njihovih radova, u svrhu čega će se povećati prisutnost na društvenim
mrežama, posebice Facebooku.
Kao rezultat ove aktivnosti očekuje se uspješno educiranje najmanje 20 brodomaketara i 5 edukatora.
Program će se realizirati u Rijeci. Uz to, kao posredan učinak očekuje se i razmjena iskustava i ideja
među sudionicima edukacije te produbljivanje suradnje među brodomaketarima i njihovim udrugama.

18.000,00

18.000,00
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Sudjelovanje HSB u 
međunarodnoj 
organizaciji NAVIGA i 
na Svjetskom 
natjecanju

Članstvo u NAVIGA-i omogućuje HSB-u, odnosno hrvatskoj brodomaketarskoj reprezentaciji

sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima, odnosno europskom i svjetskom natjecanju, čime se

bitno donosi razvoju brodomaketarstva na međunarodnoj razini, kao i razvoju međunarodne suradnje

među brodomaketarima i njihovim organizacijama te promociji hrvatskog brodomaketarstva i

pomorske tradicije. Hrvatska reprezentacija brodomaketara sudjeluje na natjecanjima sudjeluje od

1998.g.(minimalno 3, a maksimalno 6 članova - broj članova ovisi o rezultatima na državnom

natjecanju), te će ovisno o rezultatima, sudjelovati i na svjetskom natjecanju 2018. godine. U

listopadu 2018. godine održava se godišnja skupština međunarodne organizacije NAVIGA.

Prisustvovanje na godišnjoj skupštini nužno je radi sudjelovanja u donošenju odluka i prikupljanja

informacija o radu NAVIGA-e, nadolazećim svjetskom natjecanju te ostalih događanja i novosti u

svijetu brodomaketarstva, kao i radi održavanja i razvoja međunarodne suradnje.

30.000,00

30.000,00

67.000,00

Cilj našeg programa je razvijanje i promicanje brodomaketarstva u Republici Hrvatskoj, kroz
organizaciju državnog natjecanja, izložbi i sudjelovanje na Festivalu tehničke kulture.
Od svibnju 2018. godine u Rijeci će biti održano 23. Državno natjecanje brodomaketara prema
pravilima NAVIGA-e. Očekujemo da će na Državnom natjecanju sudjelovati 25 brodomaketara iz
cijele Hrvatske s minimalno 40 izložaka. Na samom natjecanju će sudjelovati brodomaketari iz
Hrvatske. Visokim plasmanom na Državnom natjecanju brodomaketari ostvaruju pravo ulaska u
odabir za sudjelovanja na Svjetskom natjecanju 2018. godine kao članovi hrvatske reprezentacije.
Nakon samog natjecanja u Rijeci će se otvoriti Hrvatska ocjenska izložba maketa brodova „Rijeka
2018“. Organizaciju Državnog natjecanja ćemo provesti s udrugama članicama a u partnerstvu sa
CTK Rijeka, te u suradnji sa Hrvatskom zajednicom tehničke kulture. HZTK će informirati Hrvatsku
udrugu minijaturista, zajednice tehničke kulture i druge udruge koje se bave maketarstvom o
Državnom natjecanju brodomaketara kako bi ih potaknula na sudjelovanje na Državnom natjecanju
brodomaketara. U Rijeci će biti otvorena Hrvatska ocjenska izložba maketa brodova „Rijeka 2018“ na
kojoj će se uz natjecateljske brodove moći vidjeti i makete brodova van konkurencije te dječji radovi.
Izložba će biti otvorena u svibnju 2018. godine. Izložba će biti postavljena u prostorima partnerske
organizacije CTK Rijeka.
U razdoblju između lipnja i kolovoza 2018. održat će se svjetsko natjecanje brodomaketara u
organizaciji međunarodne organizacije NAVIGA, na kojem HSB redovito sudjeluje. Sudjelovanje na
navedenom natjecanju najvažniji je brodomaketarski događaj godine, te je od ključnog značaja za
razvoj brodomaketarsta, održavanje i razvoj međunarodne suradnje. Na natjecanju će sudjelovati
hrvatska reprezentacija brodomaketara - (od minimalno 3, a maksimalno 6 članova - broj članova
ovisi o rezultatima na državnom natjecanju).
Potom će se izabrati najbolji izlošci s Državnog natjecanja te će se izložba transportirati u još dva
hrvatska grada koji izrazito njeguju brodomaketarstvo i pomorsku baštinu– Split i Dubrovnik. Putujuća
izložba maketa brodova boravit će u Splitu u svibnju, te dubrovniku u lipnju 2018. godine. U svakom
gradu bit će održano svečano otvaranje izložbe, a sama izložba imat će popratni program
(predavanja, prezentacije, okrugli stolovi, radionice za djecu). Izložbu ćemo organizirati u suradnji s
članicama HSB-a – CTK Rijeka, Nave Dumins, Leut Makarska. U udrugama članicama bit će također
otvorene izložbe maketa brodova – u planu je organizacija minimalno 5 izložbi maketa brodova.
Izložbe će se organizirati u suradnji s članicama HSB-a te odgojno-obrazovnim institucijama. U
suradnji sa članicama HSB će sudjelovati na Festivalu tehničke kulture u Križevcima od 26. do 27.
listopada 2018. godine.

"U oku zaljubljenika 
brodova i mora" - 
Državno natjecanje, 
izložba i sudjelovanje 
na Festivalu tehničke 
kulture                            

67.000,00
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Upravljanje i 
organizacijski razvoj

Cilj našeg programa je razvijanje i promicanje brodomaketarstva u Republici Hrvatskoj.
Članstvo u HZTK je od iznimne važnosti jer omogućuje izravno uključivanje u mrežu organizacija
tehničke kulture, te se na taj način osigurava skrb o razvitku i promicanju tehničke kulture i
ravnopravnosti brodomaketarske djelatnosti kao sastavnog dijela tehničke kulture.
Organizaciju i provedbu aktivnosti HSB će provesti u suradnji sa brodomaketarskim udrugama, HZTK
i partnerstvu sa CTK Rijeka. HSB će u partnerstvu sa CTK Rijeka pružiti potporu članicama u
prikupljanju sredstava putem javnih natječaja potrebnih za realizaciju programa i projekata u 2018.
godini.
U ožujku 2018. HSB će provesti operativno planiranje u suradnji sa udrugama brodomaketara
članicama HSB. U sklopu izrade operativnog plana predvidjeti će se i aktivnosti kojima će se krajem
2018. izraditi Strateški plan za razdoblje od 2019. do 2020. godine.
Budući da postoji potreba osnivanja udruga brodomaketara, te da je potrebna pomoć u osnaživanju
udruga (posebice u Splitskoj, Zadarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji), HSB će u prvoj polovici
2018. godine pružiti inicijatorima osnivanja novih udruga svu potporu (savjetodavnu, administrativnu,
pravnu) za ostvarenje ovog cilja. Osnivanjem novih brodomaketarskih udruga utjecat će se kako na
popularizaciju brodomaketarstva u tom dijelu države, tako i na smanjivanje regionalnih nejednakosti u
RH.
Radi potreba redovnog rada HS-a, te u svrhu ispunjavanja zakonskih i statutarnih obveza HSB-a,
održat će se najmanje četiri sastanka Izvršnog odbora (u veljači, svibnju, rujnu i prosincu 2018.
godine), koji ima 5 članova. Dva sastanka održat će se redovnim, a dva elektroničkim putem (po
potrebi, bit će sazvani i održani i dodatni sastanci). U 2018. održat će se najmanje dvije sjednice (u
ožujku i prosincu 2018. godine). Skupštine HSB-a u Rijeci (skupština ima 7 članica iz različitih
dijelova Hrvatske – Dubrovnik, Split, Makarska, Zagreb). Cilj održavanja sjednica je, osim
zadovoljenja zakonskih i statutarnih zahtjeva, informirati članice o ostvarenim rezultatima, planiranje i
provedba programskih aktivnosti, usklađivanje programa na nivou RH.

13.000,00

13.000,00

Održavanje i vođenje 
Internet stranice 
www.hsb.hr

Cilj našeg programa je razvijanje i promicanje brodomaketarstva u Republici Hrvatskoj.
HSB ima svoju Internet stranicu (www.hsb.hr) , čiji je cilj informiranje članica i šire javnosti o radu
HSB-a i brodomaketarstvu općenito. Održavanje i aktualiziranje stranice uključuje troškove zakupa
domene, ažuriranja stranice, i prijevod. U narednom razdoblju HSB će povećati vidljivost rada kroz
veću prisutnost na društvenim mrežama.
Program će realizirati u partnerstvu s CTK i suradnji sa članicama.

10.000,00

10.000,00

Plaće i naknade Administrativna osoba na pola radnog vremena na razdoblje od 12 mjeseci 77.000,00

SVEUKUPNO: 274.000,00
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