ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Kebetova 9, 1000 Ljubljana.

ZAPISNIK SEJE KOMISIJE ZA TEHNIČNO KULTURO
(mandatno obdobje 2011-2015)
8. 12. 2011, ob 10. uri, v prostorih ZDUS-a

Prisotni člani komisije so bili: Andrej Jus, Franc Slavinec, Robert Štern, Jožef Bitežnik,
Ivan Polanec, Alojz Gobec
Opravičeno odsotna: Slavica Jelenc
Vabljen: Anton Donko, dr. Mateja Kožuh Novak
Prvo sejo Komisije za tehnično kulturo je sklicala predsednica ZDUS-a, dr. Mateja Kožuh
Novak, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
1. Konstituiranje Komisije za tehnično kulturo za mandatno obdobje 2011 – 2015
2. Izbor predsednice/predsednika Komisije
3. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad. 1
Konstituiranje Komisije za tehnično kulturo za mandatno obdobje 2011 – 2015
Gospa predsednica ZDUS-a je pozdravila prisotne, zaželela Komisiji uspešno delo in zaradi
drugih obveznosti opravičila svojo odsotnost. Gospod Donko je seznanil prisotne s sklepom
Upravnega odbora ZDUS o imenovanju Komisije za tehnično kulturo, predstavil področje
njenega delovanja, omenil rezultate njenega dotedanjega dela in pozval člane, da se
predstavijo komisiji. Poleg osebne predstavitve so člani predstavili tudi svoja videnja delovanja
v komisiji. Iz predstavitev članov je ugotoviti, da bi različnost ugodne teritorialne zastopanosti in
izkazan interes za delovanje, pogojevala uspešno delo komisije.
Ad. 2
Izbor predsednika oz. predsednice Komisije
Podpredsednik ZDUS-a je predlagal, da člani komisije izmed članov izberejo oz. izvolijo
predsednika oz. predsednico. Poleg tega je povedal, da vodstvo ZDUS predlaga za funkcijo
gospoda Lojzeta Gobca, ki je komisijo uspešno vodil minulo mandatno obdobje. Gospod Gobec
se je zahvalil za izraženo zaupanje in predlagal, da ga ne izvolijo. Navedel je vrsto opravičil in
drugih razlogov (starost, oddaljenost od Ljubljane.) Izrazil je pripravljenost za nadaljnje uspešno
delovanje v Komisiji in pripravljenost prevzema funkcije podpredsednika Komisije. Predlagal je,
da člani komisije za predsednika izvolijo človeka, ki pozna področje tehnične kulture in je doma
blizu sedeža ZDUS-a. Najprimernejši se mu zdi gospod Andrej Jus iz Ljubljane, ki je bil
profesionalen sodelavec na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije večino aktivnega delovanja
(službe) je organiziral in izvajal dela na področju tehnike in še danes sodeluje s to organizacijo.

Predlagani je upokojenec s področja Ljubljane. Gospod Gobec je s predlaganim doslej
sodeloval okrog 25 let na področju dela z mladimi, in je pripravljen, kot podpredsednik
sodelovati tudi v bodoče.
Gospod Donko je prisotne seznanil, da je gospod Jus nima mandata ljubljanske PZDU.
Komisija je ugotovila, da je bil gospod Jus imenovan za člana Komisije in zato vprašanje
mandata ne more biti ovira za prevzem funkcije.
Gospod Jus, ki je upokojenec, je seznanil prisotne z obveznostmi na različnih področjih in
predlagal, naj bi gospod Gobec prevzel predsednikovanje Komisije vsaj za eno leto, na kar bo
on lažje opravljal funkcijo.
V razpravi so prisotni podprli predlog gospoda Gobca in dosegli dogovor o prevzemu funkcije
predsednika gospoda Jusa in podpredsednik gospod Alojz Gobec.
Po končani obravnavi je bil sprejet soglasen sklep:
SKLEP: Za predsednika Komisije za tehnično kulturo se imenuje g. Andrej Jus.
G. Gobec bo v pravem letu mandata intenzivneje opravljal vodstvene funkcije in s tem
razbremenil predsedujočega.

Ad. 3
Razno
1. Programska izhodišča za delo Komisije
Gospod Gobec je predstavil programska izhodišča za delo Komisije na področju tehnične
kulture starejših ljudi, ki jih je sprejela Komisija v prejšnjem mandatnem obdobju. Predstavil jim
je tudi področja, katerim je bilo namenjenih največ aktivnosti. Članom je predlagal, naj se z
vsebino seznanijo in izberejo področje, ki jim je blizu. Predlagal je tudi, naj bi si člani komisije v
razdelili področja delovanja v komisiji. V razpravi je bila izkazana vrsta predlogov za realizacijo
programa in njegovo dopolnitev.
SKLEP: Sprejmejo se predstavljena programska izhodišča za delo Komisije. Člani se bodo z
njimi seznanili in do prihodnje seje pripravili dopolnitve in predloge za realizacijo. Člani naj bi se
tudi odločili za prevzem področja intenzivnega delovanja.
2. Gospod Bitežnik in gospod Gobec sta predstavila delo na področju fotografije v minulem
mandatu. Poudarila sta, da je ostalo področje tečajev digitalne fotografije v PZDU kljub
večkratnem razpisu in financiranju nerealiziran. Posebej kvaliteten in vzorčen 40 urni tečaj je
izvedlo DU Mozirje. Z akcijo kaže nadaljevati tudi v bodoče.
3. Razstave fotografij na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Izvedeni sta bili razstavi
umetniške fotografije realizaciji Severno primorske pokrajinske zveze in Koroške pokrajinske
zveze didaktično – metodična razstava tečaja digitalne fotografije v izvedbi DU Mozirje. Obe sta
bili pripravljeni na visoki kvalitetni stopnji. Žal pa so nastali problemi s strani organizatorja.
Zaradi visokih stroškov pri izvedbi razstav in kvalitete opravljenega dela je bilo predlagano
delno kritje stroškov.
SKLEP: 200€ se iz sredstev digitalne fotografije izplača Severno Primorski PZDU, Koroški
PZDU in DU Mozirje.

Pisna priznanja se podelijo: Severno Primorski PZDU, Koroški PZDU in DU Mozirje in avtorjem
razstavljenih fotografij. Komisija se pridruži kot podpisnik priznanj razstavljavcem fotografij
DU Mozirje.
4. Dosedanji predsednik Komisije gospod Gobec, da so dosedanji člani zavzeto in uspešno
opravili svoje delo, zato bi jim kazalo izreči zahvalo. Člani so soglasni s predlogom, zato je bil
sprejet
SKLEP: Članom komisije iz prejšnjega mandata je potrebno poslati pisno zahvalo za uspešno
sodelovanje. Pismu je potrebno priložiti knjigo Starejši voznik (knjigo nam bo poslala
gospa Majda Zorec Karlovšek)
5.Pravna pomoč članom
Gospod Robert Štern iz PZDU Celje je menil, da so upokojenci pogosto v zagati kako pravnoupravno rešiti svoje probleme. Menil je, da bi upokojenske organizacije morale nuditi tovrstno
pomoč.
SKLEP: Vodstvu ZDUS-a predlagamo, da preko organiziranosti dela v PZDU-jih in DU-jih nudi
upravno-pravno pomoč članom.
Seja je bila ob 12. uri zaključena.
Zapisnikar in podpredsednik:
Alojz Gobec

V Ljubljani, 22. 12. 2011

Predsednik:
Andrej Jus

