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Pregled realizacije programa Komisije za tehnično kulturo v
2020
Zaradi epidemije je bilo večina aktivnosti na različnih področjih prekinjenih
ali odpovedanih.
1. Rokodelske aktivnosti
Evidenca rokodelcev po DU
 Sprejet je bil dogovor z izvajalcem A-soft o izdelavi statističnega programa ZDUS na
temo rokodelstva
 Uskladili smo statistični obrazec in predali seznam rokodelskih sekcij po DU in PZDU
 Program bo izdelan do 15.2.2021, sledi testiranje in izbrali smo 13 sekcij v DU za
testiranje
Rokodelski dogodki
Ustvarjalno stičišče 2020 je bilo v okviru DMS 2020 preloženo v 2021
 Na podlagi sprejetega koncepta smo izvedli izbor ( skupaj z PZDU ) vseh sodelujočih
DU po vseh kategorijah in smo jih po odpovedi tudi obvestili, da ostanejo udeleženci
na naslednjem US v 2021
 ocenjevanje prejetih voščilnic bo v letu 2021, natečaj za vezene prtičke pa bomo
ponovili, ker smo nekaterim prijavljene izdelke vrnili avtorjem
Rokodelske razstave po PZDU
 Planirali smo razstave v vseh 13 PZDU z udeležbo čim večjega števila DU
 Zaradi epidemije je bila izvedena samo razstava v PZDU Dolenjska (22. februarja 2020
sodelovalo je 12 DU, 34 udeležencev )
 Vse ostale razstave so bile odpovedane, v Šaleški PZDU so izvedli virtualno razstavo
po spletu,
Rokodelske razstave po DU
 Po podatkih DU so bile v 2020 naslednje rokodelske razstave v DU: Vinska Gora, Loški
Potok, Radeče, Polzela, Gorica pri Slivnici, Črnomelj ( Anica Jesih ), Brestanica,
Javornik-Koroška Bela, Pivka, Šentjur
Dvodnevna rokodelska delavnica
Izvedba dvodnevne rokodelske razstave v DU Zgornja Kungota je bila odpovedana
Letno rokodelsko srečanje
Letno enodnevno srečanje rokodelcev je bilo načrtovano v DU Novo Mesto v juniju
2020 in odpovedano zaradi epidemije
Rokodelski dogodek v tujini
Nismo izvajali nobenih aktivnosti
Rokodelske delavnice Delfin 2020 Izola
Zaradi epidemije je bilo načrtovano samo rokodelsko srečanje od 14. do 18./20.
decembra 2020, ki pa je bilo s sklepom na 6.seji KTK dokončno odpovedano
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Sodelovanje rokodelcev na vseslovenskih rokodelskih prireditvah
Ni bilo nobenih aktivnosti ( neodzivnost ZDIS )
Stalne razstave DU po občinah
Pobuda občinam za prostore za stalne rokodelske razstave DU po Sloveniji v
nagovorih po rokodelskih razstavah - stalna aktivnost pri razstavah v 2021
Objave rokodelskih aktivnosti v medijih
Mesečne objave v Vzajemnosti v 2020 – Rokodelci se predstavijo ( ena stran ) –
Loški Potok, Brestanica, Javornik-Koroška Bela, Ajdovščina, Mislinja-Foto firbci, Rečica
ob Savinji, Gorišnica, Fram, nov - Litija, dec – Ljutomer,
2021 - Paka, Pivka, Podgorica-Šentjakob, Medvode
Občasne objave v ZDUS plus
Aktiviranje FB strani Delfinke in Delfinci; veliko objav rokodelk na svojih FB straneh
Obveščanje o vseh rokodelskih dogodkih – mailing, Novičke ZDUS,
Sodelovanje v Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije in OPZ Slovenije
Izmenjava informacij na področju rokodelske zakonodaje
Sodelovanje v pripravi rokodelske zakonodaje
Posredovali naše pripombe v zvezi z rokodelstvom ministru na MG 15.1.2020
Sodelovali smo bili na 5.seji Medresorske delovne skupine 24.1.2020 ( tudi
predsednik Sušnik )
Sestali smo se z ministrom Počivalškom dne 8.10.2020 in mu predstavili rokodelske
aktivnosti v ZDUS in problematiko
Prijave na razpise MG
Sredstva prenesena v proračun 2022 – 150.000 EUR, 2023 – 1.500.000 EUR
Prenos rokodelskega znanja
Prejeli smo poročila o prenosu znanja na vrstnike po sklepu RDD 2019 ( organizatorji
in vodje so bili udeleženci RDD 2019, ki so pripravili poročila in foto dokumentacijo ) Brestanica-Kožuh I., Odranci – Vegič E., Žabnica – Orehar A., Šmartno pri SG –
Prevorčnik D., Slovenj Gradec – Korbus N., Grosuplje – Andročec A., Kranj-Kraljič M.,
Mokronog-Trebelno- Žagar P., Kropa – Petrač M., Brežice – Boh V., Gorica pri Slivnici
– Seničar I., Makoter – Ljutomer
Razgovor o možnosti sodelovanja z Waldorfsko šolo in gimnazijo v Ljubljani o
sodelovanju naših rokodelcev v njihovem učnem programu ročnih del
Rokodelski natečaji
Izvedli smo natečaj za izdelavo rokodelskega izdelka s humanitarno noto ( vezenje
motiva na krpo in brisačo ); prijava 57 udeleženk iz 41 DU; prejele so set materiala, ki
ga bodo izvezle in nato podelile upokojencem v svoji okolici skupaj s koordinatorji iz
Programa Starejši za starejše
Objavili smo prvi kvartalni razpis za izdelavo rokodelskih izdelkov in izbrani izdelki
bodo razstavljeni v prostorih ZDUS; določeni so motivi za razpise v 2021, časovnica za
trajanje razpisa, pripravo in čas razstave, ki bo trajala 3 mesece in člani ocenjevalne
komisije
Ostale rokodelske aktivnosti
Predsednik KTK je dal pobudo rokodelkam in rokodelcem za izdelavo zaščitnih mask v
okviru sekcij, DU, drugih društev in sami; odziv je bil zelo velik ( informacije po mailu
in osebno )
Prikaz rokodelskih aktivnosti 1.10.2020 ob dnevu starejših in obisku predsednika
Državnega zbora Igorja Zorčiča ( udeležba 6 rokodelcev )
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 Založba Kmečki Glas nam je donirala knjigo Papirnato cvetje
 KTK je dala priporočilo, da se 3 sekcijam v DU Lendava in DU Javornik Koroška Bela (
sekcija ročnih del ) in DU Malečnik ( foto sekcija ) podeli priznanje za njihove jubileje
 Vodstvo ZDUS je zagotovilo nabavo 2 vitrin za razstavo rokodelskih izdelkov v ZDUS (
izdelki iz kvartalnih razpisov, razstava rokodelskih izdelkov iz PZDU )

2. Fotografija







Evidentiranje fotografskih sekcij po DU
Popis bomo izvedli po zaključku rokodelskega popisa
Fotografske razstave
Po podatkih je bila fotografska razstava v DU Ajdovščina,
Fotografske delavnice
Ni podatkov o delavnicah po DU
Fotografska delavnica na RDD je prestavljena v 2021
Fotografski natečaji
Izvedli smo Fotografski natečaj ZDUS Beremo skupaj in izbor najboljših fotografij;
izbor je izvedla ocenjevalna komisija Kraljič, Šetar, Vidmar
Ocenjevalna komisija je izbrala in nagradila fotografije natečaja Dom za US 2020 (
skupaj 22 fotografij za razstavo in so že pripravljene za razstavo )
Objavili smo prvi kvartalni razpis za fotografijo - Z ročnimi deli si krajšamo čas in
izbrane fotografije bodo razstavljene v prostorih ZDUS – določeni so motivi za razpise
v 2021, časovnica za trajanje razpisa, pripravo in čas razstave, ki bo trajala 3 mesece
in člani ocenjevalne komisije
Ostalo
Vodstvo ZDUS je zagotovilo nabavo opreme za razstavo fotografij v ZDUS ( fotografije
iz kvartalnih razpisov, ostalo ).

3. Varnost v prometu
Sodelovanje z AVP
Dne 8.januarja 2020 smo imeli sestanek z vodstvom AVP – teme: sodelovanje AVP na
DMS 2020, organizacija delavnic Varni starejši pešci ( razpis AVP ), organizacija
kolesarske delavnice ( DU Tržič ), usklajevanje na področju delavnic v programu
Sožitje
Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO za l 2020/2021
 Prijava na Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO za l. 2020/2021 pri AVP na
temo Starejši pešci varni v prometu ( nadaljevanje projekta iz 2018 in 2019 ) –
Prijava na prvi razpis v 18.2. 2020 za izvedbo 6 delavnic vendar je bil preklican;
prijavili smo se na ponoven razpis 28.8.2020 za izvedbo 4 delavnic ( DU Polzela,
Gorišnica, Jezersko, Postojna )
Izvedli smo samo delavnico v DU Polzela 18.9.2020 ( zaradi epidemije samo 19
udeležencev ),
Projekt Sožitje
 AVP je izvedla delavnice za večjo varnost v cestnem prometu v januarju in februarju
2020 v DU: Bled, Polzela, Cerkno, Piran ( predsednik KTK je sodeloval na delavnici v
DU Bled )
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Ostali dogodki
 Pripravljen je bil načrt izvedbe kolesarske delavnice v DU Tržič konec maja 2020, ki je
bila odpovedana
 Sestali smo se s sekretarjem ZŠAM in opredelili možna področja sodelovanja

4. Finančni načrt KTK
 Plan finančnih sredstev za rokodelstvo za 2020 je bil 6000 EUR; vsa poraba je bila
vključena v stroške ZDUS za Javni razpis za sofinanciranje rekreativnih, športnih in
kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v 2020, ki ga je
razpisalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 Plan FN za Projekt Starejši pešci varni v prometu – ponovljen razpis prijava 28.8.2020
plan 2320 EUR ( razpis: 1624 EUR - AVP, 696 EUR – ZDUS ) – realizacija 932 EUR ( 653
AVP, 279 ZDUS )
 Financiranje statističnega programa za rokodelstvo ( plačilo po pogodbi z A-soft v
višini 5.704 EUR + DDV ).

5. Ostalo
Predstavitev aktivnosti tehnične kulture po PZDU
Predsednik KTK je imel razgovore in predstavitve tehnične kulture v PZDU : UO PZDU
Posavje, UO PZDU Dolenjska, predsednik PZDU Zasavje, Predsednica PZDU Celje,
Komisija KTK in predsednik PZDU v PZDU Koroška, vodstvo PZDU Šaleška,
podpredsednica PZDU Gorenjska; novi predsednik GPZDU, predsedujoči v PZDU ZP;
Ustanovitev KTK v CPZDU; razgovor s predsednico PZDU Pomurje ( vsebina sestankov
je opisana v poročilih Branka Suhadolnika ).

Predsednik KTK ZDUS
Branko Suhadolnik l.r.
Člani Komisije za tehnično kulturo so na svoji 7. seji 29.12.2020 soglasno sprejeli naslednji
sklep:
26. Člani KTK so potrdili Poročilo o realizaciji programa KTK v 2020
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