Komisija za tehnično kulturo
18.9.2019

Program dela Komisije za tehnično kulturo za obdobje 2019 ( oktober –
december )

1. Rokodelske aktivnosti
2. Fotografija
3. Varnost v prometu
1.



2.







Obisk vseh PZDU – okt - dec
Sestanek s predsedniki, člani UO oz. predsedniki komisij za TK, VP, fotografijo
Predstavitev programa KTK ZDUS, uskladitev aktivnosti po PZDU
Iz KTK prisotni: predsednik KTK, član KTK odgovoren za regijo ( obisk usklajuje
predsednik KTK )
Rokodelske aktivnosti
2.1. Evidenca rokodelcev po DU
Evidentiranje rokodelcev po PZDU, DU, sekcije – uskladitev vprašalnika, dogovor na
sestanku z PZDU
2.2. Rokodelski dogodki – razstave, delavnice
Organizacija rokodelskega dogodka Ustvarjalno stičišče Ljubljana – maj
Sprejem programa US za leto 2020 – razstava, delavnice, kulinarika, medgeneracijsko
sodelovanje, rokodelske posebnosti, razstave slik, fotografij, voščilnic, ostalo, DU se
predstavi, razpisi za razstave ( osnova poročilo US 2019 )
Iskanje izvirnih rokodelcev in izdelkov po PZDU
Iskanje primerov o odličnem medgeneracijskem sodelovanju po PZDU
Sodelovanje rokodelcev iz tujine
Predlogi za razpise fotografijo, voščilnice, ostalo
Obisk rokodelskih razstav PZDU
Gorenjska Kokrica 26 – 27.10.2019, Severnaprimorska Ajdovščina – 25.10.2019,
Zgornjepodravje Lovrenc na Pohorju 18. Do 20.10.2019, Šaleška Velenje 26.10.2019,
Pomurje nov 2019, Južnaprimorska – ne, Celje ?
Rokodelske delavnice Delfin Izola – 18. Do 22.december 2019
Izveden izbor 14+2 delavnic – izdelki in vodje delavnic ( zapisnik sestanka )
Izvedba delavnice za vodje delavnic 8.10.2019 na ZDUS
Udeležba maksimalno do 125 udeležencev ( 70 mentorjev – po 5 na delavnico, 14 + 2
mojstrov, 5 OO, do 34 spremljevalcev )
V OO so vključeni vsi člani KTK
Razpis za udeležence RDD bo objavljen v oktobru
Vključene delavnice fotografija, voščilnice, kulinarika
2 delavnici za spremljevalce – mobilniki, verižni eksperiment
Spremljajoči dogodki – predavanja – vodenje delavnice, varnost v prometu - AVP, DU
se predstavi ali sodelovanje DU iz tujine, pohod po Izoli, zaključni večer
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Organizacija avtobusnega prevoza MS – Izola – MS ( udeleženci razen mojstrov
plačajo prevoz )
2.3. Objave rokodelskih aktivnosti v medijih
Dogovor z mediji za rokodelske kotičke
Pogoste objave na lokalnih medijih
Aktivnejše objave na FB Delfinci
2.4. Sodelovanje v Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije in OPZ Slovenije
Vključitev v KRC
Dogovor o skupnem projektu za 2020 – financiranje MZG
2.5.
Sodelovanje v pripravi rokodelske zakonodaje
Priprave predlogov in pripomb v pripravi zakonodaje – izobraževanje, davki in
prispevki
2.6. Prijava na mednarodne razpise
Izbor rokodelskih organizacij in DU doma in v tujini
Iskanje ustreznih razpisov v RS in v EU

3. Fotografija
3.1. Evidentiranje fotografskih sekcij po DU
 Skupaj s vprašalnikom za rokodelstvo – uskladitev vprašalnika
3.2. Fotografske razstave
 Obisk fotografskih razstav po PZDU – pridobiti podatke
3.3. Fotografski tečaji
 Fotografska delavnica na RDD 2019 v Izoli
4. Varnost v prometu
 Sodelovanje z AVP na osnovi sklenjenega dogovora med ZDUS in AVP in organizacija
delavnic in predavanj v: DU Brežice – 6.11.2019, DU Zagorje ob Savi – 8.11.2019, DU
Prevalje – 17.10.2019, DU Zgornja Kungota – 16.10.2019; udeležba predsednik KTK in
član KTK za določeno PZDU
 Predavanje o varnosti v prometu na RDD 2019 v Izoli – 19.12.2019
5. Finančni načrt KTK 2019
 Finančni plan za l. 2019 je: Prihodki ZDUS 4824 EUR, odhodki RDD 2019 – 4200 EUR,
delo KTK 624 EUR
Predsednik KTK
Branko Suhadolnik
Program dela KTK 2019 okt – dec je bil sprejet na 1.seji KTK 25.9.2019.
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