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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA TEHNIČNO KULTURO
( KTK ) ZDUS ZA LETO 2019
1. Delo KTK v 2019
 Vsebina dela KTK ZDUS so področja: rokodelstvo, fotografija in
varnost v prometu
 KTK ZDUS iz prejšnjega mandata v obdobju od 1.1. do
25.9.2019 ni delovala in tudi ni pripravila poročila o svojem
delu do konca mandata vendar so se določene aktivnosti na
področju tehnične kulture izvajale v povezavi s sklepi drugih
organov ZDUS in na podlagi tradicionalni letnih dogodkov oz.
dogovorov iz leta 2018.
 Nova KTK je bila imenovana na seji UO ZDUS dne 23.9.2019 in
konstituirana na prvi seji dne 25.09.2019. Sestava KTK ZDUS:
Branko Suhadolnik, Zdenka Bevc, Vili Šetar, Marija Turk,
Nevenka Vidmar.
 Nova KTK ZDUS je v letu 2019 imela tri seje.
- Prva seja je bila dne 25.9.2019 v prostorih ZDUS Ljubljana na
kateri sta bila izvoljena predsednik KTK – Branko Suhadolnik in
namestnica predsednika – Zdenka Bevc. Na tej seji smo
obravnavali in sprejeli: Poročilo o delu KTK 2015 – 2019
( izdelal Branko Suhadolnik ), Poročilo o izvedbi Ustvarjalnega
stičišča 2019 na DMS 2019 in Program dela KTK 2019 – 2023,
Program dela KTK okt – dec 2019, Način dela KTK, Finančni
načrt KTK 2019, Program in razpis za udeležence na RDD
2019, Program evidentiranja rokodelcev, Program o varnosti v
prometu, Pregled rokodelskih razstav po PZDU in Informacijo o
pripravi sprememb rokodelske zakonodaje.
- Druga dopisna seja je bila sklicana dne 2.11.2019 na temo:
Sprejem poročila o zaključku razpisa za udeležence RDD 2019
in Potrditev koncepta Ustvarjalnega stičišča 2020 na DMS
2020 v Ljubljani. Vsi člani KTK so potrdili oba predloga.
- Tretja seja je bila sklicana v času izvedbe RDD 2019 dne
20.12.2019 v Hotelu Delfin v Izoli. Obravnavali in sprejeli smo:
potrditev zapisnikov 1. in 2.seje KTK, Preogram dela in
Finančni načrt KTK za 2020 in Predlog postopka evidentiranja
rokodelcev
- Vsi sprejeti sklepi na vseh treh sejah so bili že realizirani.
2. Aktivnosti
2.1. Rokodelske aktivnosti
Vizija rokodelstva: ohranjanje etnografske in kulturne
dediščine, prenašanje znanja predvsem na mlade, promocija
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rokodelstva na različnih razstavah in delavnicah ter
aktivnosti za pripravo ustrezne rokodelske zakonodaje
Na področju rokodelstva so bile v letu 2019 naslednje
aktivnosti:
- Sodelovanje s čebelarsko zvezo Slovenije – marec in
april 2019 ( dogovor v letu 2018 )
 ČZS je izdala Brošuro Čebele Ustvarjalne ideje 2 v kateri je 6
naših rokodelk pripravilo gradivo o izdelavi različnih izdelkov
za mlade čebelarje
 Vodili smo rokodelske delavnice za mlade čebelarje na sejmu
APISlovenija v Celju
- Organizacija in izvedba Ustvarjalnega stičišča 2019 na
Dnevih medgeneracijskega sožitja v Ljubljani od 19. do
21.5.2019 – Komisija za program DMS 2019 (Branko
Suhadolnik je izdelal posebno podrobno poročilo o US
2019)
 Vsebina US 2019 je bila: rokodelske razstave DU iz vseh 13
PZDU in 2 zamejskih društev ( Monošter, Zagreb ), rokodelske
delavnice iz vseh 13 PZDU in zamejskega društva ( Monošter ),
razstava izvirnih rokodelskih izdelkov 4 DU iz 3 PZDU, peka
dobrot 7 DU iz 6 PZDU, medgeneracijski prikaz 3 DU iz 3 PZDU,
9 Rokodelskih centrov iz Konzorcija rokodelskih centrov
Slovenije, Hotel Delfin s prikazom rokodelskih, fotografskih in
likovnih aktivnosti ter razstava voščilnic, fotografij in čipk
prispelih na podlagi natečaja in slike iz Slikarske kolonije Delfin
2019.
 Udeleženci so razstavili različne čudovite rokodelske
mojstrovine, za obiskovalce so izvedli zanimive delavnice,
peka dobrot je privabila veliko obiskovalcev, zelo zanimivi so
bili unikatni rokodelski izdelki in medgeneracijski prikaz
sodelovanja učencev in upokojencev.
 Posebnost je bila, da so se vsak dan zamenjali vsi udeleženci
na vseh stojnicah
 Skupaj je sodelovalo 231 udeležencev iz 66 DU iz vseh 13
PZDU in zamejstva in 9 Rokodelskih centrov.
 Nagradili smo najboljše ustvarjalce voščilnic, fotografij in čipk
 Za večino udeležencev predvsem iz vzhodne in osrednje
Slovenije smo organizirali posebne avtobusne prevoze.
 Obisk je bil odličen; z zanimanjem je US obiskalo tudi nekaj
politikov in poslancev
 Skupaj z KRC smo organizirali tudi okroglo mizo Rokodelci smo
o implementaciji Nacionalnega zavezništva o rokodelstvu
 Imamo tudi fotodokumentacijo o US 2019 in veliko je bilo objav
na družbenih omrežjih
- Organizacija srečanja rokodelcev v izvedbi DU Radlje ob
Dravi dne 20.9.2019 v Radljah ob Dravi ( dogovor na
RDD 2018 )
 Peto tradicionalno letno srečanje rokodelcev je organiziralo DU
Radlje ob Dravi, ki je pripravilo rokodelsko razstavo sekcije
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Nagelj, kulturni program in ogled kulturnih in turističnih
znamenitosti kraja
Srečanja se je udeležilo 48 rokodelk in rokodelcev iz 18 DU iz 8
PZDU, iz DU Radlje pa je sodelovalo 23 upokojenk in
upokojencev
Stroške udeležbe so krili udeleženci sami.
Izvedba 7. Rokodelskih delavnic Delfin 2019 ( RDD 2019
), ki so bile od 18. do 22. decembra 2019 v Hotelu Delfin
v Izoli – KTK ( Branko Suhadolnik je izdelal posebno
podrobno poročilo )
Izbor delavnic za RDD 2019 smo naredili na sestanku
2.9.2019, ki ga je sklicala Podpredsednica ZDUS Vera Pečnik
na osnovi prijav iz razpisa objavljenega v juliju 2019
Program RDD 2019, izvedbo delavnice za izbrane vodje
delavnic in razpis za udeležence je pripravila in izvedla KTK v
septembru in oktobru 2019
Na RDD 2019 je bilo 14 delavnic za mentorje: kaligrafija –
Milena Dimec, vezenje – Tončka Dvojmoč, kvačkanje – Marija
Golob, polstenje – Emi Gregorčič, rože iz vrvice – Silva Gutman,
voščilnice – Vanja Jarc, nakit – Mojca Kraljič, kulinarija – Mara
Podržaj, jaslice – Majda Repnik, pletarstvo – Franc Sever,
fotografija – Viljem Šetar, nakit-perlice – Marija Šmidovnik,
košarica – Danica Tisnikar, klekljanje – Zdenka Trobec in 2
delavnici za spremljevalce: uporaba mobilnih telefonov – Petra
Plana Simbioza Ljubljana in verižni eksperiment – Stane Arh.
Na vsaki delavnici za mentorje je sodelovalo po 5 udeležencev
vse tri dni, na delavnicah za spremljevalce pa je bilo skupaj 40
udeležencev
Skupaj je bilo na RDD 2019 140 udeležencev – 18 vodij
delavnic, 70 mentorjev, 46 spremljevalcev in 6 članov OO; 31
moških in 109 žensk iz 60 DU iz vseh 13 PZDU; povprečna
starost 68,7 let; prvič na RDD 2019 je bilo 27 udeležencev;
med udeleženci je bilo tudi 7 predsednikov DU.
V času RDD 2019 je bila tudi rokodelska razstava 28
udeležencev RDD
OO so sestavljali: Branko Suhadolnik – vodja, Zdenka Bevc,
Marija Turk, Nevenka Vidmar, Branka Bizjan in Janez Strojan
V programu RDD 2019 so bili tudi naslednji dogodki:
predavanje o pripravi in izvedbi rokodelske delavnice – Milena
Dimec, predavanje o varnosti v cestnem prometu – AVPRS Sebastijan Turk, DU Piran se predstavi – klekljarice, mešani
pevski zbor, društvo Anbot ( pletenje istrskih košar, kaligrafija,
izdelava rož ), noše Rose Klementine iz Portoroža, solinarska
družina iz italijanske skupnosti in še DPS Zarja iz DU
Ajdovščina.
Predzadnji večer smo organizirali prireditev z zaključno
rokodelsko razstavo izdelkov narejenih na RDD in bogat
kulturno zabavni progam v izvedbi udeležencev RDD 2019
skupaj z Marjetko Popovski.
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 RDD 2019 so obiskali: Franc Vesel- državni sekretar za malo
gospodarstvo, Franc Stanonik – predsednik MDS z pripravo
sprememb rokodelske zakonodaje, Janez Sušnik – predsednik
ZDUS, Vera Pečnik – podpredsednica ZDUS, Jožko Čuk – član
SS ZDUS, predsedniki PZDU: Edi Sever, Mirko Miklavčič, Franc
Vedenik
 V času RDD 2019 je bil tudi izveden poskusni popis
rokodelcev; vsi udeleženci RDD 2019 so izpolnili tudi anketo s
priporočili za izvedbo RDD 2020
 Za udeležence iz vzhodne Slovenije smo izvedli avtobusni
prevoz
 Vsi dogodki so bili fotodokumentirani in tudi sprotno objavljeni
na družbenih omrežjih; TV Koper je pripravil prispevek z govori
gostov, ki je bil objavljen v Primorski kroniki 23.12.2019; pisna
prispevka pa sta bila objavljena v ZDUS Plus in reviji
Vzajemnost
 Vse udeležence RDD 2019 smo zadnji dan seznanili tudi s
programom rokodelstva v 2020, ki ga je sprejela KTK na svoji
3. seji v Izoli
- Rokodelske razstave PZDU
 Cilj KTK je, da bi bile rokodelske razstave v vseh PZDU; lani so
bile razstave v 10 PZDU ( niso bile v PZDU: Osrednjaslovenska,
Celje in Južnaprimorska ); člani KTK smo obiskali vse razstave
 Prvič so bile razstave v PZDU: Spodnjepodravje – Ptuj, Koroška
– Slovenj Gradec, Šaleška – Velenje in Pomurje – Murska
Sobota; v ostalih PZDU so bile razstave v: Dolenjska –
Dolenjske Toplice, Gorenjska – Kokrica, Zgornjepodravje –
Lovrenc na Pohorju, Zasavje – Rimske Toplice, Posavje – Krško,
Severnaprimorska – Ajdovščina; na vseh razstavah je
razstavljalo 79 DU
- Obveščanje o rokodelskih dogodkih
 Rokodelci obveščajo o različnih dogodkih na družbenih
omrežjih ( FB Delfinke in delfinci); Branko Suhadolnik obvešča
po mailing listi o rokodelskih dogodkih – razstave, festivali,
delavnice, ostalo ( preko 50 obvestil v 2019 )
- Spremembe v zakonodaji o rokodelstvu
 ZDUS je pripravil pripombe in predloge gradivu, ki ga
obravnava Medresorska delovna skupina pri Vladi RS za
področje rokodelstva
 Branko Suhadolnik se udeležuje sestankov omenjene skupine
in usklajuje tematiko z KRCS in OZS
2.2. Fotografija
Spodbujanje
fotografije
med
upokojenci
v
obliki
izobraževanja in fotografskih razstav
- Izvedba razpisa in razstave ter nagraditve najboljših fotografij
na US 2019
- Izvedba fotografske delavnice na RDD 2019
- Obiski fotografskih razstav v PZDU Severnaprimorska v
Ajdovščini in v PZDU Zgornjepodravje v Dravskem Dvoru
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2.3. Varnost v prometu
ZDUS ima med prioritetami tudi skrb za varnejšo mobilnost
starejših kot ene najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu
Z AVP smo podpisali dogovor, da bomo sodelovali pri
usposabljanju in informiranju starejših v vseh oblikah
cestnega prometa
- Program SOŽITJE – za večjo varnost v cestnem prometu
 AVP je po neposrednem dogovoru z DU izvedla delavnice za
večjo varnost v cestnem prometu skupaj s Policijo, DARS,
Fortox in RK v 31 DU v vseh 13 PZDU
AVP je izvedla predavanje tudi na RDD 2019
- Projekt Varni starejši pešci v cestnem prometu
 ZDUS je na podlagi odobrene prijave na Javni razpis o
financiranju NVO v AVP izvedel 4 delavnice na temo Starejši
pešci varni v prometu v DU: Zgornja Kungota, Prevalje,
Brtežice in Zagorje ob Savi ( podrobno poročilo je pripravila
Dijana Lukič )
3. Finančno poročilo
- Stroški za rokodelstvo in fotografijo so bili v okviru FN 2019
- Stroški za izvedbo projekta Starejši pešci varni v prometu so
bili 3.116 EUR ( od tega je AVP pokrila 2.127 EUR )
4. Ostalo
- Predsednik KTK
je v okviru dela KTK obiskal PZDU JP
( sodeloval na seji UO ) in GPZDU ( Dan GPZDU v Bohinjski
Bistrici ), poleg tega pa obiskal rokodelske razstave PZDU
Gorenjska, Severnaprimorska, Posavje, Zasavje, Koroška,
Šaleška, Zgornjpodravje, Spodnjepodravje in Pomurje ter
rokodelske in fotografske razstave v DU: Javornik-Koroška
Bela, Fram, Selnica, Muta, Bezena, Kanal, Ajdovščina.
Predsednik KTK ZDUS
Branko Suhadolnik
Poročilo o delu KTK 2019 so člani Komisije za tehnično kulturo
ZDUS sogalsno sprejeli na četrti dopisni seji dne 10.2.2020.
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