Komisija za tehnično kulturo
20.12.2020

Program dela Komisije za tehnično kulturo za 2021
1. Aktivnosti tehnične kulture
Ustvarjalno stičišče 2021
 Koncept in udeleženci so že določeni v 2020
 Objava natečaja za vezeni prtiček in ocenitev, ocenitev voščilnic
 Aktivnosti se začnejo po odločitvi vodstva ZDUS o terminu DMS 2021
Tehnična kultura v PZDU
 Sestanek z vodstvi PZDU Severnaprimorska, Spodnjepodravje, Pomurje,
Osrednjaslovenska – predsednik KTK
 Sestanek s predsedniki komisij in koordinatorji, ki obravnavajo tehnično kulturo v
PZDU – popis rokodelskih sekcij, uskladitev programa dela, rokodelske razstave in
delavnice, fotografske aktivnosti, varnost v prometu – program in sklic virtualnega
sestanka pripravi predsednik KTK
 KTK bo vzpodbujala PZDU in DU v katerih imajo rokodelske in foto sekcije, ki slavijo
jubilej svojega dela, da se jim podelijo priznanja ZDUS

2. Rokodelske aktivnosti
Cilji
Ohranjanje etnografske, kulturne in tehnične dediščine med upokojenci rokodelci,
prenos znanja na sovrstnike in predvsem mlade v prikazu rokodelskih izdelkov in znanja
na različnih rokodelskih razstavah in delavnicah, obveščanju javnosti o rokodelskih
aktivnostih in dogodkih in povezave z drugimi rokodelskimi organizacijami v Sloveniji in
tujini.
Evidenca rokodelskih sekcij po DU – računalniški program Rokodelci
 Testiranje programa v izbranih DU – 1. kv.2021
 Program izvedbe popisa rokodelskih sekcij po DU v PZDU – obravnava na seji KTK
Srečanje z vodji rokodelskih sekcij
 Izvedba srečanj z vodji rokodelskih sekcij v PZDU ( člani KTK )
Rokodelske razstave in srečanja
 Sodelovanje pri organizaciji rokodelskih razstav po PZDU ( uskladitev terminov ) in
vzpodbujanje organizacije rokodelskih razstav po DU
 Organizacija letnega srečanje rokodelcev v DU Kočevje v juniju 2021
Rokodelske delavnice Delfin 2021 Izola
 Termin RDD 2021 je 13. do 17.12.2021 Hotel Delfin Izola ( namestitev je že
rezervirana )
 Sodelovanje največ 140 udeležencev in 35 gostov iz zamejstva
 Izvedba 14 + 2 delavnici ( stalne delavnice fotografija, voščilnice, kulinarika, 2
delavnici za spremljevalce )
 Priprava časovnice organizacije RDD 2021 ( program, izbor delavnic, razpis za vodje
delavnic, razpisi za udeležence, sodelovanje zamejcev, dopolnilni program,
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stroškovnik ) – predlog pripravi delovna skupina Suhadolnik, Bevc, Bizjan – 28.
februar 2021
Prenos rokodelskega znanja
 Vzpodbujanje prenosa znanja v OŠ in vrtcih v DU
 Povezava z šolami, ki imajo prenos znanja v učnem programu – Waldorfska šola
 Objavljanje izdelave izdelkov in tehnik v različnih publikacijah, spletu
Povezovanje z drugimi rokodelskimi organizacijami
 Povezava z Zvezo delovnih invalidov Slovenije – organizacija skupnih dogodkov
 Sodelovanje s Konzorcijem rokodelskih centrov Slovenije in sodelovanje z OZS –
skupni projekti, ideja o skupni vseslovenski rokodelski razstavi
 Sodelovanje z rokodelci v tujini – prilagoditev različnim dogodkom
Natečaji za rokodelske izdelke
 Zaključek poziva za izdelavo rokodelskega izdelka s humanitarno noto – izdelava,
poročila s fotografijami in objava v medijih
 Izvedba kvartalnih natečajev za rokodelske izdelke za razstavo v ZDUS – časovnica,
teme in ocenjevalna komisija je že določene; objava o izboru izdelkov v medijih
Promocija rokodelskih aktivnosti
 Objave o rokodelskih dogodkih in aktivnostih v različnih medijih – revija Vzajemnost –
rokodelci se predstavijo, ZDUS Plus, Novičke ZDUS, FB Delfinke in Delfinci, ostali
mediji – zadolžitev članov KTK za objave
Priprava rokodelske zakonodaje
 Sodelovanje na sestankih medresorske vladne komisije, priprava pripomb na gradiva
in predloge razpisov, sodelovanje s strokovnjaki na področju rokodelstva

3. Fotografija
Cilji
Vključevanje ljubiteljskih fotografov upokojencev v fotografske krožke in sekcije,
prenašanje svojega znanja na sovrstnike, organizacija in sodelovanje na različnih
fotografskih natečajih, razstavah in delavnicah
Evidentiranje fotografskih sekcij po DU
 Priprava vprašalnika za popis fotografov in izvedba ( po popisu rokodelskih sekcij )
Fotografske razstave
 Sodelovanje pri organizaciji fotografskih razstav po PZDU in DU
Fotografski natečaji
 Izvedba kvartalnih fotografskih natečajev za razstavo v ZDUS – časovnica, teme in
ocenjevalna komisija je že določeno
 Izvedba občasnih fotografskih natečajev v ZDUS

4. Varnost v prometu
Cilji
Ozaveščanje, izobraževanje in vključevanje starejših pri razvoju večje varnosti v cestnem
prometu na nivoju DU, PZDU in ZDUS
Sodelovanje z AVP
 Organizacija sestanka z AVP in določitev skupnih aktivnosti ( sodelovanje AVP na
DMS, koordinacija programa Sožitje, javni razpis in izvedba delavnic Varni starejši
pešci v prometi, ostalo )
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Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO za 2021
 Prijava na Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO za 2021 pri AVP na temo
Starejši pešci varni v prometu ( nadaljevanje projekta iz 2018, 2019 in 2020 )
 Izvedba skupaj 7 delavnic v DU ( Jezersko, Gorišnica, Postojna – prestavitev iz 2020 ),
izbor 4 delavnic v DU skupaj z PZDU (Dolenjska, Šaleška, Pomurje, Severnaprimorska
– kriterij statistika prometnih nesreč starejših pešcev po občinah) - časovnica – razpis,
želje izbranih DU
Ostali dogodki
 Aktivnosti po dogovoru z AVP in drugimi organizacijami

5. Finančni načrt KTK
Rokodelstvo in fotografija
 Plan finančnih sredstev za tehnično kulturo za 2021 je 6000 EUR; poraba bo odvisna
od aktivnosti ( večina sredstev bo za izvedbo RDD 2021; udeležbo zamejcev smo
prijavili na razpis Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu )
Varnost v prometu
 Plan finančnih sredstev za Projekt Starejši pešci varni v prometu bo odvisen od
razpisa ( 70% stroškov krije AVP, 30% ZDUS )

6. Delo KTK
Seje KTK
 KTK bo imela v 2021 najmanj 4 seje ( med epidemijo bodo virtualne seje; termini in
način sej pa bomo prilagajali aktivnostim in temam )
Usklajevanje aktivnosti
 Večina aktivnosti v programu rokovno ni opredeljena, ker bomo aktivnosti komisije
za tehnično kulturo sprotno prilagodili in uskladili glede na epidemiološke in druge
razmere.
Predsednik KTK
Branko Suhadolnik l.r.
Člani Komisije za tehnično kulturo so v zvezi s Programom KTK na svoji 7. seji soglasno
sprejeli naslednje sklepe:
27. 1. Člani KTK so potrdili program dela KTK v 2021, ki se bo sprotno prilagajal
epidemiološkim in drugim razmeram.
27.2. Člani KTK so imenovali delovno skupino v sestavi Branko Suhadolnik,
Zdenka Bevc in Branka Bizjan, ki bo pripravila program delavnic, predlog
razpisov, časovnice in stroškovnik za izvedbo RDD 2021 Rok je 28.2.2021.
27.3. Člani KTK so odločili, da bodo delavnice trajale tri dni na posamezno temo
brez dnevne menjave udeležencev po delavnicah.
27.4. Člani KTK so odločili, da razpis za vrste delavnice na RDD 2021 ne bo
usmerjen ampak bodo udeleženci lahko prijavili teme po svojem
izboru ( izdelki, način izdelave ); to velja tudi za kulinariko in voščilnice (
izjema pa je delavnica za fotografijo )
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Program dela KTK 2021 je bil sprejet na 7.seji KTK 29.12.2020.
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