Na podlagi 13. alineje 28. člena Statuta ZDUS in sklepa UO ZDUS o ustanovitvi komisij za
mandatno obdobje 2015-2019 z dne 21.9.2015, je Upravni odbor na 4. redni seji, dne
16.2.2016 sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TEHNIČNO KULTURO ZDUS ZA MANDATNO
OBDOBJE 2015-2019
1. člen
Upravni odbor ZDUS skladno s 13. alinejo 28. člena Statuta in sklepom UO ZDUS o
ustanovitvi komisij za mandatno obdobje 2015-2019 z dne 21.9.2015, ustanavlja za mandatno
obdobje 2015-2019 Komisijo za tehnično kulturo, ki jo sestavlja 5 članov.
2. člen
Komisija ima predsednika in podpredsednika ter 3 člane.
Mandat komisije poteče z mandatom organov ZDUS. UO ZDUS lahko mandat podaljša za 4
mesece.
Upravni odbor ZDUS v Komisijo za tehnično kulturo imenuje:
Zap. št.
1
2
3
4
5

PZDU

Ime in priimek

Aktivi in klubi

Andrej Jus - predsednik
Vladimir Todorovič
Nevenka Vidmar
Mirko Majč
Viljem Šetar - podpredsednik
5

Gorenjska
Severna Primorska
Spodnje Podravje
Zgornje Podravje
skupaj članov

3. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
Komisija za tehnično kulturo deluje na področjih rokodelstva, modelarstva, maketarstva,
elektrotehnike, elektronike, strojništva, računalništva in informatike, fotografije in videa.
Na področju rokodelstva komisija, v skrbi za ohranjanje žive in umetne domače obrti, letno
organizira eno- in/ali več-dnevno rokodelsko delavnico za mojstre in mentorje, ki skrbijo za
društvene aktivnosti s tega področja.
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4. člen
Komisija izmed svojih članov določi delovno skupino, ki pripravlja gradiva, stališča in
mnenja iz posameznih področij v pristojnosti komisije. Delovna skupina v rokih in načinih, ki
jih določi ob njeni ustanovitvi, predloži gradivo komisiji v obravnavo in sprejem.
5. člen
Upravni odbor ZDUS lahko komisijo po potrebi številčno poveča ali pa jo po ukine.
6. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu, to je 17.2.2016.

Ljubljana, 16.2.2016

Predsednik ZDUS
Anton Donko
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