Breg, 29.10.2020
Komisija za tehnično kulturo ZDUS

Zapisnik
5.virtualne seje Komisije za tehnično kulturo ZDUS, ki je bila 29.10.2020 od 10.00 do 11.30
po zoomu.
Navzoči: Zdenka Bevc, Branko Suhadolnik, Viljem Šetar, Marija Turk, Nevenka Vidmar –
člani komisije
Janez Sušnik, Vera Pečnik, Janez Strojan – vabljeni gosti
Sejo je vodil predsednik Komisije za tehnično kulturo ZDUS ( KTK ) Branko Suhadolnik.
Člani KTK so prejeli predlagani dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnikov tretje redne in četrte dopisne seje KTK – Branko Suhadolnik
2. Poročilo o realizaciji programa KTK za leto 2020 – Suhadolnik Branko
3. Spremembe terminov organizacije rokodelskega srečanja v Delfinu 2020 – Branko
Suhadolnik
4. Predlogi razpisov za fotografije in ročna dela v 2021 – Branko Suhadolnik
5. Predlogi za priznanja ZDUS – Branko Suhadolnik
Člani KTK so po elektronski pošti skupaj dobili pisno gradivo ( Zapisnika 3. in 4. seje KTK,
Poročilo o realizaciji Programa KTK v 2020, Gradivo z obrazložitvami in predlogi sklepov )
Člani KTK so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
AD 1
 Člani KTK so brez razprave soglasno sprejeli sklep št. 15:
15. Člani KTK potrjujejo zapisnik 3. redne seje KTK od 23.12.2019 in četrte dopisne seje KTK
od 10.2.2020
AD 2
 Predsednik KTK je predstavil vse aktivnosti v zvezi z realizacijo programa KTK 2020 v
obdobju 1.1. do 26.10.2020.
 Na osnovi predstavitve in razprave so člani KTK soglasno sprejeli sklep št. 16:
16. Člani KTK so se seznanili z realizacijo programa KTK za obdobje od 1.1. do 26.10.2020.
Program ne bo realiziran v celoti zaradi epidemioloških ukrepov v 2020.
Nerealizirane naloge naj KTK ZDUS vključi v Program dela KTK 2021 z upoštevanjem
epidemioloških ukrepov in finančnih pogojev delovanja KTK v 2021.
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AD 3
 Predsednik KTK je predstavil razmere v zvezi z organizacijo rokodelskega srečanja v
Hotelu Delfin v 2020.
 Na osnovi predstavitve in razprave so člani KTK soglasno sprejeli naslednje štiri sklepe
po št. 17:
17.1.Izvedba rokodelskega srečanja v 2020 ( 14. do 18./20.12.2020 ) ostane odprta do
27.11.2020. V kolikor bodo epidemiološke razmere takrat dovoljevale organizacijo
srečanja, ga bomo izvedli v skrčeni oblik še letos v terminu od 14. do 18.12, oz. za tiste s
turističnimi boni pa od 14. do 20.12.2020.
17.2. Če epidemiološke razmere ne bodo omogočile izvedbo rokodelskega srečanja v
decembru letos, ga bomo prestavili v 2021 in sicer: od 1. do 5.marca 2021 oz. od 1. do
7.marca 2021 za tiste s plačilom s turistični boni. Število udeležencev ostane enako kot so
že prijavljeni. Vsebina srečanja bo KTK pripravila do 31.1.2021 – Branko Suhadolnik
17.3. V Programu KTK 2021 bo tudi organizacija standardnih Rokodelski delavnic Delfin
2021 v terminu od 13. do 17.decembra 2021. Izvedena je že rezervacija namestitve za 150
udeležencev. Okvirni program bo KTK pripravila do 31.1.2021 – Branko Suhadolnik
17.4. KTK bo sprejela v okviru programa KTK za 2021 tudi odločitev za alternativno obliko
in vsebino rokodelskih delavnic Delfin v Izoli v 2021 in sicer ali:
- dva rokodelska dogodka po max 80 udeležencev – prvi v marcu 2021 ( prenešeno srečanje
iz 2020 s polovico upoštevanih prijav ) in drugi v decembru 2021 ( udeležba druge polovice
prijav za 2020 ) ali
- dva rokodelska dogodka s polno udeležbo do max 150 udeležencev – v marcu 2021 (
preneseno srečanje iz 2020 ) in v decembru 2021.
Odločitev bo KTK sprejela do konca 2020 in bo odvisna od epidemioloških razmer in
razpoložljivih finančnih sredstev za delovanje KTK v 2021.
AD 4
 Predsednik KTK je predstavil razloge za pripravo razpisov za fotografije in rokodelske
izdelke ( stalna razstava izbranih izdelkov in fotografij na sedežu ZDUS v Ljubljani )
 Na osnovi predstavitve predloga in razprave so člani KTK sprejeli naslednji tri sklepe
št. 18:
18.1. KTK ZDUS bo v svoj program dela za 2021 vključila tudi organizacijo in izvedbo
kvartalnih razpisov za rokodelske izdelke in fotografije, ki bi bili razstavljeni v prostorih
vodstva ZDUS v Ljubljani, Kebetova 9 in kasneje tudi v PZDU in DU po Sloveniji.
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18.2. Predlog vsebine razpisov za fotografijo bosta pripravila Vili Šetar in Nevenka Vidmar
in predlog vsebine razpisov za rokodelske izdelke pa Zdenka Bevc in Marija Turk. Rok za
izdelavo predlogov razpisov je 30.11.2020.
18.3. Koordinacijo priprave predlogov bo izvajal Predsednik KTK ZDUS Branko Suhadolnik
AD 5
 Predsednik KTK je predstavil predloge in aktivnosti za podelitev posebnih spominskih
plaket za obletnice delovanja rokodelskih in fotografskih skupin, sekcij in krožkov v
DU v ZDUS ter ostalih vrst priznanj ZDUS.
 Na osnovi predstavitve in razprave so člani KTK sprejeli naslednje tri sklepe št. 19:
19.1. Člani KTK priporočajo Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve in
UO ZDUS, da podelijo posebne spominske plakete za obletnice delovanja rokodelskih in
fotografskih skupin v DU v skladu z 26.členom Pravilnika o priznanjih ZDUS naslednjim
skupinam v Društvih upokojencev ZDUS:
- DU Javornik – Koroška Bela – sekcija ročnih del – za 40 let aktivnega in uspešnega
delovanja
- DU Lendava – krožek ročnih del – za 20 let aktivnega in uspešnega delovanja
- DU Malečnik – foto skupina – za 10 let aktivnega in uspešnega delovanja
19.2. KTK bo posredovala pobudo vsem PZDU ( vodstvu in njihovim komisijam, ki pokrivajo
področje tehnične kulture ) za pridobitev podatkov o obletnicah aktivnega in uspešnega
delovanja rokodelskih in fotografskih sekcij v DU po PZDU za pripravo predloga za
podelitev posebne spominske plakete ZDUS in ostalih priznanj ZDUS – Suhadolnik Branko
19.3.Člani KTK bodo aktivno sodelovali skupaj z vodstvi in njihovimi komisijami, ki
pokrivajo področje tehnične kulture v PZDU, v pripravi priporočil predlogov za različne
vrste priznanj ZDUS na področju tehnične kulture, ki jih bo sprejemala KTK ZDUS (
Suhadolnik – Gorenjska, Zasavje, Ljubljana z okolico, Bevc – Celje, Šalek, Koroška, Šetar –
Zgornjepodravje, Spodnjepodravje, Pomurje, Turk - Dolenjska, Posavje, Vidmar –
Severnaprimorska, Južnaprimorska )
Zapisal: Branko Suhadolnik
Predsednik KTK ZDUS
Branko Suhadolnik l.r.
Zapisnik so člani KTK potrdili na 6.virtualni seji 4.12.2020.
Ko/člani KTK ZDUS, Janez Sušnik, Vera Pečnik,
Janez Strojan, Nika Antolašič, Kaja Klun
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