Komisija za tehnično kulturo ZDUS
Ljubljana, 28.9.2019

Zapisnik
1. seje Komisije za tehnično kulturo - KTK v mandatnem obdobju 2019-2023, ki je bila v
sredo 25. Septembra 2019 od 10.00 do 12.30 v sejni sobi ZDUS, Kebetova 9, Ljubljana
Navzoči: Janez Sušnik ( delno ), Vera Pečnik ( delno ), Branko Suhadolnik, Zdenka Bevc,
Viljem Šetar, Marija Turk, Nevenka Vidmar, Branka Bizjan, Janez Strojan, Karmen Šparovec
Dnevni red 1. Seje:
1. Konstituiranje KTK ( izvolitev predsednika in namestnika predsednika KTK )
2. Poročila
Poročila o delu KTK v obdobju 2015 – 2019
Poročilo o izvedbi ustvarjalnega stičišča 2019
3. Program dela KTK
Program dela KTK 2019 – 2023
Program dela KTK okt – dec 2019
Finančni načrt KTK 2019
Evidentiranje rokodelcev v ZDUS
Rokodelske delavnice Delfin 2019 – program, Razpis za mentorje, Delavnica za
vodje delavnic, FN RDD 2019
Rokodelske razstave po PZDU 2019
Varnost v prometu – sporazum z AVP, delavnice o VP
Način dela KTK
4. Priprava rokodelske zakonodaje
5. Razno
 Vsi vabljeni so prejeli gradivo za vse točke dnevnega reda po elektronski obliki,
na seji pa še v pisni obliki.
 Vsi člani KTK so na seji prejeli tudi odpravek sklepa UO ZDUS od 23.9.2019 o
imenovanju v KTK ZDUS za obdobje 2019-2023.
AD 1
 Prvo sejo KTK je začela podpredsednica ZDUS Vera Pečnik in predstavila
dnevni red seje ter dala pobudo navzočim za predlaganje predsednika in
namestnika predsednika KTK.
 Na podlagi predlogov članov KTK, je KTK soglasno sprejela naslednji sklep št. 1:
Za predsednika KTK se imenuje Branka Suhadolnika,
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Za namestnico predsednika KTK se imenuje Zdenko Bevc Škof.
 Oba sta se prisotnim zahvalila za izkazano zaupanje.
 Podpredsednica ZDUS je predala besedo novemu predsedniku KTK, ki je
prevzel vodenje prve seje.
AD 2
 Predsednik KTK je predstavil povzetke poročil o delu KTK v preteklem obdobju,
o rokodelskih aktivnostih v 2018 in o izvedbi Ustvarjalnega stičišča na Dnevih
medgeneracijskega sožitja v maju 2019 v Ljubljani s predlogi za dopolnitve v
2020.
 Na podlagi predloga gradiva in razprave je KTK sprejela soglasno naslednji
sklep št.2:
KTK sprejema vsa predlagana poročila o aktivnostih v preteklem obdobju.
AD 3
3.1. Program dela KTK
 Predsednik KTK je predstavil skupaj predlog programa dela KTK v obdobju
2019 – 2023, predlog programa dela okt – dec 2019 in predlog Finančnega
načrta 2019.
 Delo KTK bo potekalo na treh področjih:
- Rokodelstvo
- Fotografija
- Varnost v prometu
 Predsednik KTK je podrobno predstavil aktivnosti na posameznih področjih.
 V razpravi je Vili Šetar omenil, da imajo PZDU premalo finančnih sredstev za
svoje delo kar posledično pomeni tudi težavo pri realizaciji programov v
tehnični kulturi.
 Pri obravnavi programa se je pridružil predsednik ZDUS Janez Sušnik, ki je
pojasnil predloge financiranja PZDU letos in v bodoče.
 Predsednik KTK je predstavil tudi eno od najpomembnejših dolgoročnih nalog
evidentiranje rokodelcev in rokodelskih sekcij ter fotografov in fotografskih
sekcij po DU. Podatek o rokodelcih v ZDUS je zelo pomemben pri prijavah na
ev. razpise.
 ZDUS bo imenoval programsko komisijo za izvedbo Dnevom
medgeneracijskega sožitja 2020 v kateri bo sodeloval tudi predsednik KTK.
Predlog vsebine US je predstavljen v poročilu o US 2019 s katero se KTK
strinja.
 Člani KTK so predlagali, da morajo biti razstave fotografij na US profesionalno
pripravljene in razstavljene ( kakovost fotografij, okvirji, način razstave, opisi ).
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 Po zaključeni razpravi je KTK soglasno sprejela naslednje sklepe pod št. 3:
3.1. KTK sprejema program v predlagani vsebini za obdobje 2019 – 2023
3.2. KTK sprejema program v predlagani vsebini za obdobje okt – dec 2019
3.3. KTK sprejema Finančni načrt za 2019, ki znaša 4824 EUR ( 4200 EUR za RDD
2019, 624 EUR za delo KTK ).
3.4. Predsednik KTK bo pripravil predlog vsebine popisnega lista za evidentiranje
rokodelcev in fotografov – Suhadolnik – 20.10.2019
3.5. Predsednik KTK bo obveščal člane KTK je delu programske komisije DMS na
področju rokodelstva in fotografije in in z njimi usklajeval predlog scenarija
nastopa.
3.2. Rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019
 Predsednik KTK je skupaj predstavil program RDD 2019, predlog razpisa za
mentorje, izvedbo delavnice za vodje delavnic na RDD 2019 in FN RDD 2019
 RDD 2019 bodo od 18. Do 22.12.2019 v hotelu Delfin v Izoli. V programu bo 14
različnih delavnic za mentorje in 2 delavnici za spremljevalce. Skupaj bo na
RDD 2019 125 udeležencev v različnih oblikah. V dopolnilnem programu
bomo imeli rokodelsko razstavo, predavanje o vodenju delavnic, predavanje
AVP o varnosti v prometu, predstavitev DU Piran, ogled muzeja in
tradicionalni zaključek RDD z razstavo in programom.
 V začetku oktobra bo objavljen razpis za udeležence RDD 2019 na spletni
strani ZDUS in mailing listi.
 Dne 8.10.2019 bo v ZDUS Ljubljana delavnica za vse vodje delavnic na RDD
2019 na kateri bodo podrobno predstavljeni vsi izdelki in predana navodila o
postopkih nabave materiala, izdelava gradiva in programu RDD.
 Finančni načrt za RDD 2019 znaša 4200 EUR ( stroški – 67% nastanitev v hotelu
Delfin, 20% stroški materiala za delavnice, 13% ostalo )
 V razpravi je Marija Turk predlagala, da se rokodelska razstava iz RDD 2019
prenese na razstavo na US 2020.
 V izvedbi RDD 2019 bodo sodelovali vsi člani KTK ( razen Vilija Šetarja, ki bo
vodja delavnice ) in Branka Bizjan ter Janez Strojan. Predsednik KTK bo
pripravil seznam nalog za izvedbo RDD za posamezne člane KTK.
 Po predstavitvi gradiva in razpravi so člani KTK soglasno sprejeli naslednje
sklepe pod št.4:
4.1. KTK potrjuje program RDD 2019
4.2. KTK soglaša s predlogom razpisa za mentorje, ki se objavi 30.9.2019 na spletni
strani ZDUS in po mailing listi
4.3. KTK potrjuje FN za RDD v višini 4200 EUR.
4.4. V organizaciji izvedbe RDD 2019 bodo sodelovali: Branko Suhadolnik – vodja,
Zdenka Bevc, Marija Turk, Nevenka Vidmar, Branka Bizjan, Janez Strojan.
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3.3. Rokodelske razstave v PZDU 2019
 Predsednik je predstavil program rokodelskih razstav po PZDU v 2019. Letos
bo skupaj 10 razstav ( 5 je že izvedenih, 5 jih bo v oktobru in novembru, ne
bodo organizirane v PZDU Celje, Južnaprimorska, Osrednjaslovenska ).
 Cilj v naslednjem letu je, da vse PZDU organizirajo svojo razstavo.
 Člani KTK so soglasno sprejeli sklep št. 5:
Člani KTK bodo vzpodbujali čim večjo udeležbo DU na rokodelskih razstavah in
obisk teh razstav iz svojih okolij.
3.4. Varnost v prometu
 ZDUS bo letos skupaj z AVP organiziral preventivne delavnice Starejši pešči
varni v prometu.
 Delavnice bodo:
- DU Zgornja Kungota 16.10.2019 – Hiša vseh generacij Kungota
- DU Prevalje 17.10.2019 – Občina Prevalje ( mala dvorana )
- DU Brežice 6.11.2019 – Mladinski center Brežice
- DU Zagorje 8.11.2019 – DU Zagorje
 Člani KTK so soglasno sprejeli naslednja sklepa pod št. 6:
6.1. Predsednik KTK bo članom KTK posredoval vabila na preventivne delavnice o
varnosti v prometu starejših.
6.2. Člani KTK bodo promovirali čim večjo udeležbo upokojencev na teh delavnicah
iz svojih okolij.
3.5. Način dela KTK
 Predsednik KTK je predstavil način dela KTK v mandatnem obdobju 20192023.
 Člani KTK koordinirajo z naslednjimi PZDU: Branko Suhadolnik –
Osrednjaslovenska, Gorenjska, Zasavje, Nevenka Vidmar – Južna primorska,
Severnaprimorska, Marija Turk – Dolenjska, Posavje, Zdenka Bevc – Celje,
Šaleška, Koroška, Viljem Šetar – Spodnjepodravje, Zgornjepodravje, Pomurje.
 Prva naloga bo posvet z vsemi predsedniki PZDU in vodje komisij, ki pokrivajo
tehnično kulturo v PZDU – rokodelstvo, fotografija, varnost v prometu z
namenom predstavitev programov, predlaganje skupnih aktivnosti in
oblikovanje učinkovite povezave med ZDUS in PZDU na področju tehnične
kulture
 Člani KTK so soglasno sprejeli naslednja sklepa pod št. 7:
7.1. Člani KTK so soglašali s predlaganim načinom dela KTK
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7.2. Predsednik KTK bo pripravil predlog programa srečanja in uskladil
termine sestanka s predstavniki PZDU na katerih bodo sodelovali tudi člani
KTK zadolženi za posamezno področje.
AD 4
 Predsednik KTK je predstavil aktivnosti na področju sprejemanja sprememb v
zakonodaji, ki se navezuje na rokodelstvo. Iz ZDUS je na sestankih sodeloval
predsednik KTK.
 Člani KTK so prejeli poročilo Medresorske vladne komisije in predlog pripomb
na to poročilo, ki jih je pripravil Branko Suhadolnik
 Člani KTK so sprejeli naslednja sklepa pod št. 8:
8.1. Člani KTK soglašajo z vsebino pripomb na poročilo Medresorske vladne
komisije
8.2. Predsednik KTK oblikuje dokončni predlog pripomb, ki ga bo na
Medresorsko komisijo poslalo vodstvo ZDUS.
AD 5
 Zapisnik 1. Seje bo pripravil Branko Suhadolnik
 Člani KTK izpolnijo prejeti list o osebnih podatkih prostovoljca in ga dostavijo v
tajništvo ZDUS
 Člani KTK bodo prejeli tudi časovnico o prostovoljstvu za l.2019 v katero
vpisujejo podatke, ki se nanašajo na delo na področju tehnične kulture.
 Strokovno pomoč KTK nudi Karmen Šparovec tel 01 519 50 86, mail
karmen.sparovec@zdus-zveza.si
Zapisal:
Branko Suhadolnik
Kopija: navzoči, Nika Antolašič
Priloge: Poročilo o delu KTK 2015-2019, Program dela 2019-2023, Program dela okt – dec
2019, Program RDD 2019, Razpis za mentorje na RDD 2019, Način dela KTK

Člani KTK so zapisnik potrdili na 3.seji KTK 20.12.2019.
Predsednik KTK
Branko Suhadolnik l.r.
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