Komisija za tehnično kulturo
17.1.2022

Povzetek programa dela Komisije za tehnično kulturo za
2022
Člani KTK ZDUS so program dela za 2022 sprejeli na 9.seji 13.1.2022.

1. Aktivnosti tehnične kulture
Ustvarjalno stičišče 2022 v okviru DMS 2022
 Koncept in udeleženci se bodo določili po predlogu vsebine DMS 2022
Tehnična kultura v PZDU
 Sestanek s predsedniki komisij/koordinatorji za TK v vseh PZDU – 25. jan 2022 - zoom
Teme: Predstavitev programa dela KTK ZDUS 2022, predstavitev računalniškega
programa Združeni ustvarjamo, organizacija sestankov z vodji sekcij po PZDU, pregled
izvedbe Rokodelskih/fotografskih razstav po PZDU in usmeritve , promocija – članki
za Vzajemnost, aktivnosti na področju zeliščarstva, pobude za predloge za jubilejna
priznanja ZDUS – udeležba vseh članov KTK, sklicatelj predsednik KTK

2. Rokodelske aktivnosti
Srečanje z vodji rokodelskih sekcij po PZDU
 Izvedba srečanj z vodji rokodelskih sekcij po PZDU – izdelava podrobnega načrta za 17
sestankov ( v DPZDU, GPZDU in ZPPZDU po 2 sestanka ), izvedba glede na razmere,
zaključek v roku 3 mesecev – sodelujejo vsi člani KTK, predsedniki/koordinatorji za TK
po PZDU, vodi predsednik KTK
 Teme sestankov: podrobna predstavitev RP Združeni ustvarjamo, predstavitev
programa KTK za 2022, posnetek stanja na področju rokodelstva v posameznih
okoljih, prenos znanja
Računalniški program Združeni ustvarjamo
 Vpisi podatkov v rokodelskih sekcijah – aktivnosti v 2019
 Pomoč pri izpolnjevanju podatkov – člani KTK
 Povzetki vseh podatkov – priprava za ev. razpise MG
 Nadgradnja programa za popis vodij delavnic
Rokodelske razstave in srečanja
 Sodelovanje pri organizaciji rokodelskih razstav po PZDU ( uskladitev terminov )
 Vzpodbujanje organizacije rokodelskih razstav po DU – enotna informatika o terminih
razstav
 Organizacija letnega srečanje rokodelcev v DU Ajdovščina 9. junija 2022 ( DU
Ajdovščina soglaša z organizacijo srečanja )
 Sodelovanje na rokodelskih delavnicah Koroške in Šaleške PZDU – junij 2022
Rokodelske delavnice Delfin 2021 Izola
 Termin RDD 2022 je 12. do 16.12.2022 Hotel Delfin Izola ( namestitev je že
rezervirana )
 Sodelovanje največ 140 udeležencev
 Sodelovanje rokodelcev iz zamejstva – Avstrija, Italija
 Izvedba 14 + 2 delavnici
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stalne delavnice: digitalna fotografija, voščilnice, kulinarika, polstenje, vezenje,
izdelava lesenega izdelka, okraski, nakit: predlogi iz vprašalnika - ročna poslikava,
pirhi, kaligrafija, kvačkanje, izdelava mila, krpanke
2 delavnici za spremljevalce – Simbioza, humanitarni projekt )
 Priprava časovnice organizacije RDD 2022 ( program, izbor delavnic, razpis za vodje
delavnic, razpisi za udeležence, sodelovanje zamejcev, dopolnilni program,
stroškovnik )
Prenos rokodelskega znanja
 Vzpodbujanje prenosa znanja v OŠ in vrtcih, med vrstniki v DU – informacijo o
izvedbah po DU
 Objavljanje izdelave izdelkov in tehnik v različnih publikacijah, spletu
Povezovanje z drugimi rokodelskimi organizacijami
 Sodelovanje s Konzorcijem rokodelskih centrov Slovenije in sodelovanje z OZS –
skupni projekti, rokodelska zakonodaja
 Sodelovanje z rokodelci v tujini – prilagoditev različnim dogodkom
Natečaji za rokodelske izdelke
 Zaključek Natečaja Naj nam bo toplo – izdelava, poročila s fotografijami in objava v
medijih
 Izvedba kvartalnih natečajev za rokodelske izdelke za razstavo v ZDUS po časovnici za
2022:
1.kvartal – Pirhi ( že objavljeno ), 2. kvartal – Voščimo, 3. kvartal – Poletna
sanjarjenja, 4.kvartal – Novoletni okraski;
ocenjevalna komisija je nespremenjena; objava o izboru izdelkov v medijih ZDUS
 Prenos rokodelskih razstav iz ZDUS v MORS – termini za razstave v dveh vitrinah 17.1.
do 28.2.2022 in 22.4. do 2.9.2022
Promocija rokodelskih aktivnosti
 Mesečne objave v reviji Vzajemnost Rokodelci se predstavijo: januar – Kostanjevica
na Krasu ( že objavljeno ), februar – Poročilo o RDD 2021, predsednik KTK, marec –
intervju z Lucijanom Grudino DU Dobrovo ( že pripravljeno ), april – izbor DU iz PZDU
Koroška, maj – intervju z rokodelcem/ko iz PZDU Koroška, junij – izbor DU iz PZDU
Celje, julij/avgust – intervju z rokodelcem/ko iz PZDU Celje, september – izbor DU iz
Spodnjepodravske PZDU, oktober – intervju z rokodelcem/ko iz
SpodnjepodravskePZDU, november – izbor DU iz Zgornjepodravske PZDU, december
– intervju z rokodelcem/ko iz Zgornjepodravske PZDU
 Objave o dogodkih v medijih ZDUS Plus, Novičke ZDUS, FB Delfinke in Delfinci, ostali
mediji – mesečni prispevki članov KTK
 KTK bo posredovala pobudo vsem rokodelkam/cem v sekcijah za sodelovanje v
objavi svojih izkušenj, znanj in spominov na spletnem portalu Zapisi spomina
 Tekoče obveščanje o rokodelskih dogodkih po mailu, FB Delfinke in delfinci
Priprava rokodelske zakonodaje
 Sodelovanje v predstavitvi predlogov rokodelske zakonodaje na MG, izdelava
pripomb

3. Fotografija
Fotografske razstave
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 Sodelovanje pri organizaciji fotografskih razstav po PZDU in DU
 Vključitev fotografskih razstav pri rokodelskih razstavah PZDU( kjer je možno )
Fotografski natečaji
 Izvedba kvartalnih fotografskih natečajev za razstavo v ZDUS po časovnici za 2022:
1.kvartal ( že razpisano ) – Zimske radosti, 2. kvartal – Pomladno prebujanje, 3.
kvartal – Naše ulice zvečer, 4. kvartal – Vode – bogastvo Slovenije;
imenovana je ocenjevalna komisija v sestavi: Vili Šetar – predsednik, Nevenka
Vidmar, Marica Rošker - članici
 Prenos fotografskih razstav iz ZDUS v MORS – termini za razstave za cca 50 fotografij
so 17.1. do 28.2.2022 in 22.4. do 2.9.2022 – fotografije in čas menjave določa
predsednik komisije
Fotografske delavnice
 Izvedba testne fotografske delavnice za fotofon za vodje/člane rokodelskih sekcij –
Vili Šetar, Nevenka Vidmar

4. Varnost v prometu
Sodelovanje z AVP
 Organizacija sestanka z vodstvom AVP in določitev skupnih aktivnosti v 2022
 Izvedba predavanj delavnic skupaj v projektu Sožitje – zoom, v živo – tekoče
planiranje
Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO za 2022
 Prijava na Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO za 2022 pri AVP na temo
Starejši pešci varni v prometu
 Izvedba skupaj 5 delavnic v DU: Gorišnica, Postojna – nadomestilo iz 2021, izbor ene
delavnice v Šaleški PZDU, Severnoprimorski PZDU, PZDU Ljubljana z okolico – kriterij
statistika prometnih nesreč starejših pešcev po občinah

5. Zeliščarstvo
Izobraževanje, razstavljanje in svetovanje upokojencem o zeliščih in njihovih izdelkih
 Evidentiranje zeliščarskih sekcij po PZDU – skupaj z člani zadolženimi za TK po
PZDU
 Sestanek vseh vodij zeliščarskih sekcij – načrtovanje skupnega programa dela
 Vzpodbujanje zeliščarskih razstav skupaj z rokodelskimi razstavami, sodelovanje
na sejmu Narava zdravje Ljubljana
 Srečanje zeliščarjev v 2022 – izbor DU, obisk zeliščnega vrta, posvet o nabiranju
zelišč
 Organizacija predavanja o zeliščih, izdelkih – RDD 2022, sejem
 Prijave za proračunska sredstva za MG za ohranjanje in razvoj rokodelstva – 2022 –
150.000 EUR, 2023 – 1.500.000 EUR
Fotografija
 Prijava na razpise JSKD za izvedbo fotografskih razstav, delavnice – feb 2022
Varnost v prometu
 Prijava na razpise AVP za sofinanciranje projektov – Varni starejši pešci v CP
Usklajevanje aktivnosti
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 Večina aktivnosti v programu rokovno ni opredeljena, ker jih bomo prilagajali in
uskladili glede na epidemiološke in druge razmere.
Predsednik KTK
Branko Suhadolnik l.r.
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