Komisija za tehnično kulturo
17.1.2022

Povzetek poročila o realizaciji Programa KTK za 2021
Na 9.seji dne 13.1.2022 je KTK obravnavala in sprejela poročilo o delu KTK v 2021.

1. Aktivnosti tehnične kulture
Ustvarjalno stičišče 2021
DMS v letu 2021 ni bilo izvedeno in so aktivnosti prenesene v 2022
Tehnična kultura v PZDU
Konstituirani in imenovani so bili vsi organi po PZDU za področje tehnične kulture –
komisije, koordinatorji za dejavnosti rokodelstvo, fotografija, zeliščarstvo
V PZDU smo imeli sestanke z vodstvi PZDU in predsedniki komisij/ koordinatorji za TK
PZDU. Predsednik KTK se je udeležil teh sestankov na teme: predstavitev plana dela
KTK 2021, priprava računalniškega programa Združeni ustvarjamo, popis rokodelskih
sekcij, izvedbe rokodelskih delavnic po DU in PZDU, promocija rokodelstva,
fotografske aktivnosti, aktivnosti na področju varnosti v CP:
Izvedbe sestankov:
3.5.2021 – Šaleška PZDU ( seja KKTK ŠPZDU, navzoč tudi predsednik ŠPZDU ) Velenje
3.5.2021 – Koroška PZDU ( sestanek s predsednikom PZDU in predsednikom KTK
PZDU ) – Mislinja
4.5.2021 – Celjska PZDU ( sestanek KTK CPZDU, sestanek s predsednico PZDU ) –
Prebold, Šempeter
4.5.2021 – Zasavska PZDU ( sestanek s koordinatorko za TK ) – Litija
11.5.2021 – Posavska PZDU ( sestanek KTK PPZDU, sestanek s predsednikom PZDU ) –
Krško, Sevnica
17.5.2021 – Dolenjska PZDU ( sestanek s predsednikom PZDU, članico UO za TK ) –
Kočevje
20.5.2021 – Zgornjepodravska PZDU ( sestanek KTK ZPPZDU, predsednik PZDU ) –
Maribor
20.5.2021 – Spodnjepodravska PZDU ( sestanek KK SPZDU, predsednik PZDU ) – Ptuj
21.5.2021 – Pomurska PZDU ( sestanek KK PomPZDU, predsednica PZDU ) – Murska
Sobota
26.5.2021 – Severnoprimorska PZDU ( sestanek s predsednikom PZDU, koordinatorka
za TK ) – Lokavec
26.5.2021 – Južnoprimorska PZDU ( sestanek predsednikom PZDU, koordinatorka za
TK ) – DCA Koper
O vseh sestankih so bili narejeni zapisniki.Z Gorenjsko PZDU in PZDU Ljubljana z
okolico pa sestankov zaradi bolezni ni bilo.
Izvedli smo sestanek s predsedniki komisij in koordinatorji, ki obravnavajo tehnično
kulturo v PZDU po zoomu dne 25.5.2021; teme sestanka so bile: povzetek sestankov
po PZDU, računalniški program, popis rokodelskih sekcij, uskladitev programa dela na
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področju TK , rokodelske razstave in delavnice, fotografske aktivnosti ( udeleženi so
bili vsi razen iz Pomurske PZDU; izdelan zapisnik )
KTK je poslala pisno priporočilo vsem komisijam, koordinatorjem in predsednikom
PZDU za predloge za jubilejna priznanja rokodelskih in fotografskih sekcij po DU v
skladu z pravilnikom o priznanjih ZDUS

2. Rokodelske aktivnosti
Evidenca rokodelskih sekcij po DU in računalniški program Združeni ustvarjamo
Zaključen računalniški program Združeni ustvarjamo o rokodelstvu; izvedeno
testiranje programa v 14 izbranih DU po PZDU: Šentjur, Loški Potok, JavornikKoroška Bela, Pivka, Radlje ob Dravi, Podgorica-Šentjakob, Medvode, Lendava,
Brestanica, Ajdovščina, Gorišnica, Paka pri Velenju, Litija, Fram
Izvedena je bila instruktaža vodij sekcij ob obiskih v DU, usklajena klasifikacija
rokodelstev , izdelana navodila, omogočeni izpisi po posameznih delih, pripravljeno
550 uporabniških dostopov z gesli ( rokodelske sekcije v DU; predsedniki DU, vodstvo
PZDU, administratorji v ZDUS Suhadolnik, Bevc, Antolašič );
osnove programa so bile predstavljene na sestankih z vodstvi in komisijami po PZDU
Izveden je bil popis vseh rokodelskih sekcij z vodji in njihovimi podatki po PZDU;
stanje 31.12.2021 je 168 sekcij :
Celjska – 23, Dolenjska – 18, Gorenjska - 23, Južnoprimorska – 4, Koroška – 12,
Ljubljana z okolico – 2, Osrednjeslovenska – 11 ( ? ), Pomurska – 10, Posavska – 11,
Severnoprimorska – 10, Spodnjepodravska – 7, Šaleška – 10, Zasavska – 4,
Zgornjepodravska - 23
Rokodelske razstave in srečanja
Rokodelske razstave PZDU
Izvedene so bile rokodelske razstave v 11 PZDU, udeleženci so razstavili čudovite
izdelke, ki so jih rokodelci in rokodelke izdelale predvsem v času epidemije.
PZDU
Datum
Kraj
Organizator
Št.DU Št.razstav.
Južnaprimorska
30.6.2021
Koper
ZDUMOK
6
28
Ljubljana okolica
20.8.2021
Podgorica
DU
9
19
PodgoricaŠentjakob
Posavska
8.-18.9.2021 Krško
DU Krško
9
75
Severnoprimorska 10.-12.9.2021 Opatje selo DU
11
52
Kostanjevica,
PZDU
Celjska
11.-12.9.2021 Polzela
DU Polzela
11
53
Šaleška
25.9.2021
Velenje
ŠPZDU
10
48
Gorenjska
30.9. –
Bled
DU Bled
11
65
3.11.2021
Koroška
6.10.2021
Mislinja
DU Mislinja
8
35
Zgornjepodravska 8.-10.10.2021 Ruše
DU Ruše
10
96
2

Zasavska

19.21.10.2021
22.10.2021

Trbovlje

DU Trbovlje
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39

Dolenjska
Ribnica
DU Ribnica
13
73
Skupaj
103
583
Tudi v Spodnjepodravski ( 19.11.2021 ) in Pomurski PZDU ( 10.12.2021 ) so planirali
rokodelski razstavi vendar so jih zaradi epidemioloških ukrepov v začetku novembra
odpovedali
Na vseh razstavah so imeli tudi zanimive otvoritve s programom; poleg tega so na
nekaterih razstavah sodelovali tudi zeliščarji, prikazali varnost v CP, sodelovali so tudi
mladi
 Rokodelske razstave v DU in drugje
V več kot 20 krajih po Sloveniji so DU organizirala svoje rokodelske razstave (
promocija je bila omejena ); nekatere razstave smo obiskali tudi člani KTK kot so:
Bitnje-Stražišče, Fram, Gorje, Griže-Zabukovica, Javornik-Koroška Bela, Lendava,
Ljutomer, Pivka, Šempeter, Zasip, Vrhnika, Višnja Gora, Žužemberk, ostale razstave
v DU: Brestanica, Hrastnik, Kropa, Selnica ob Dravi, Spodnja Kungota,
ostale razstave na katerih so sodelovali upokojenci: Rokodelski dan Tuštanj,
Klekljarski festival Prebold, Rokodelstvo na Visokem, Cvetoča jesen Snovik,
Čipkarski dnevi Železniki, Keramikart Slovenska Bistrica,
razstave v izložbah: Brežice, Loški Potok, Tržišče
 Srečanje rokodelcev v Kočevju
Dne 17.6.2021 smo skupaj z DU Kočevje organizirali srečanje rokodelcev ZDUS v
Kočevju;
DU Kočevje je pripravilo rokodelsko razstavo njihove sekcije, odličen kulturni
program in ogled znamenitosti Kočevja;
srečanja se je udeležilo 56 upokojencev iz 25 DU iz 10 PZDU
Rokodelske delavnice Delfin 2021 Izola
Kljub zahtevnim epidemiološkim pogojem smo izvedli RDD 2021 od 13. do
17.12.2021 v Hotelu Delfin v Izoli
V juniju smo izvedli razpis za vsebino delavnic in vodje, ki smo jih izbrali v začetku
septembra 2021; 12.10.2021 smo izvedli delavnico za izbrane vodje na kateri so
prikazali potek izdelave svojih izdelkov in prejeli vsa potrebna navodila
Razpis za udeležence smo objavili 20.10. in ga zaradi velikega interesa zaključili že
2.11.; zbiranje prijav je bilo zelo zahtevno zaradi možnosti plačil z boni in PCT potrdili
skupaj s prijavami; do začetka delavnic je odpovedalo udeležbo 34 izbranih
udeležencev, ki smo jih nadomestili iz čakalne vrste in izmed spremljevalcev; tik pred
začetkom RDD sta odpovedali tudi dve vodji delavnic, ki smo jih uspešno nadomestili
Sodelovalo je skupaj 133 udeležencev – 6 članov OO, 17 vodij delavnic, 70
udeležencev delavnic in 40 spremljevalcev; iz 59 DU iz vseh PZDU; 46 jih je bilo prvič
na RDD
Izvedli smo 14 delavnic za udeležence: rišelje vezenje, risanje motivov, kvačkan
dežnik, polstena torba, voščilnice, zložljiv lesen stolček, kvačkana igrača, različni
okraski, kulinarika, nakit iz fimo mase, pletena kapa in rokavice, vezena obešanka,
digitalna fotografija, pletene copate; 4 vodje so prvič vodili delavnice
Poleg tega smo izvedli še dve delavnici za spremljevalce: Uporaba mobilnikov –
Simbioza in Izdelava papirnatih ladjic
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Vodje delavnic in udeleženci prvič na RDD so lahko tudi razstavili svoje izdelke; zadnji
dan RDD 2021 pa smo izvedli tudi razstavo vseh izdelkov narejenih na delavnicah na
vseh 14 delavnicah
V spremljajočem programu smo izvedli poleg otvoritve in zaključka RDD 2021 še:
predstavitev projekta Kozlovska sodba, prikaz filma o varnosti pešcev Bodi viden,
bodi previden, predstavitev rokodelk iz KUD Snežnik iz Lovrana, predstavitev rokodelk
iz ZDUMO Koper, predstavitev modelarjev iz Društva Morje Izola, predstavitev igre in
izdelave opreme Štrbunk iz DU Velenje
Poleg udeležencev delavnice Izdelava papirnatih ladjic so tudi ostali udeleženci
izdelovali ladjice in na koncu smo jih vsi izdelali 3840, ki smo jih poslali v ESŠG
Maribor v okviru humanitarnega projekta 6 MIO ladjic
Janez Strojan in Nevenka Vidmar sta fotografirala vse aktivnosti na RDD 2021 in sta
jih objavila tudi na FB Delfinke in delfinci; vsi udeleženci RDD 2021 in vodstvo ZDUS so
prejeli tudi poročilo o RDD 2021
Posebno pozornost smo namenili vsem aktivnostim v zvezi z zaščitnimi
epidemiološkimi ukrepi v hotelu – PCT, nošenje mask, testiranje, razdalja, gibanje po
svežem zraku
Povezovanje z drugimi organizacijami – področje rokodelstva
Dne 7.6.2021 smo imeli sestanek z vodstvom Obrtno podjetniške zbornice Slovenije o
skupnem sodelovanju na področju rokodelstva v Sloveniji
Dne 21.7.2021 smo imeli sestanek z vodstvom Konzorcija rokodelskih centrov
Slovenije o skupnem sodelovanju predvsem v pripravi rokodelske zakonodaje
Dne 19.5.2021 smo se v ZDUS sestali z Janezom Bogatajem in mu predstavili naše
aktivnosti na področju rokodelstva
Sodelovanje s Filozofsko fakulteto v Ljubljani - Katedro za etnologijo Slovencev
Dne 16.2.2021 smo predstojnici katedre Mateji Habinc in asistentki Veroniki
Zavratnik po zoomu predstavil rokodelske aktivnosti v ZDUS in se dogovorili o skupnih
aktivnostih
V začetku aprila smo FF Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ponudili
izvedbo obvezne delovne prakse študentom na različnih področjih rokodelskih
aktivnosti v ZDUS in po DU etnologijo
Dne 7.4.2021 smo na vajah študentov Etnologije Slovenije 2 predstavili Rokodelstvo v
ZDUS in projekt DU Ljutomer o popisu rokodelstev v Ljutomeru in okolici
Dne 31.5.2021 smo bili povabljeni na simpozij Sodobnost tradicionalnih rokodelskih
in obrtniških znanj in dejavnosti, kjer so obravnavali stanje rokodelstva v Sloveniji
danes.
Natečaji za rokodelske izdelke
Natečaji za rokodelske izdelke s humanitarno noto
V letu 2021 je 58 rokodelk iz 42 DU, ki so bile izbrane na natečaju o vezenju izdelka s
humanitarno noto, izvezlo brisačo in krpo po svojih motivih in jih predalo izbranim
upokojenkam v svojem okolju; o tem so poslale pisno poročilo s fotografijami;
predaja se je zavlekla zaradi epidemioloških razmer
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Na podlagi sklepa je KTK 23.10.2021 objavila nov razpis s humanitarno noto za 2022
Naj nam bo toplo. Izbrali smo 63 udeleženk iz 39 DU iz 11 PZDU, ki so brezplačno
prejele eno štreno volne, da bodo spletle volnene izdelke po svoji izbiri; prav tako so
prejele navodilo in obrazec za pripravo poročila o izdelavi in predaji izdelka
prejemniku po njihovi izbiri; predaja naj bi bila izvedena do 30.4.2022 ( če bodo
pogoji dovoljevali )
Kvartalni rokodelski natečaji za razstavo v ZDUS
KTK je v decembru 2020 in v 2021 skupaj objavila 4 kvartalne natečaje za rokodelske
izdelke; namen natečajev je, da so rokodelci in rokodelke iz vse Slovenije poslali svoje
izdelke v ZDUS, kjer smo jih razstavili in tudi objavili v medijih ZDUS; v 2021 smo
izvedli razstave po naslednjih natečajih: 1.kv 2021 – Da nam bo toplo, 2.kvartal 2021
– Vse cveti in diši, 3.kvartal – Olepšajmo se, 4. kvartal – Pletarimo ( razstava bo trajala
28.2.2022 ); skupaj je sodelovalo 155 avtorjev iz 86 DU iz vseh PZDU; pripravo
natečajev in izvedbo razstav izvaja komisija, ki jo vodi Zdenka Bevc Škof, članici sta
Marija Turk in Branka Bizjan
Promocija rokodelskih aktivnosti
V 2021 je bilo veliko različnih objav na družbenih omrežjih o rokodelskih aktivnostih
doma, ker so bila druženja onemogočena
KTK že drugo leto v vsaki številki revije Vzajemnost objavi prispevek v rubriki
Rokodelci se predstavijo o aktivnosti rokodelskih sekcij po PZDU;
v letu 2021 so bile naslednje objave o rokodelskih sekcijah: januar – DU Paka pri
Velenju, februar – DU Pivka, marec – DU Podgorica-Šentjakob, april – DU Medvode,
maj – intervju s predsednikom KTK, junij – DU Kočevje, julij/avgust – intervju z Pepco
Žagar DU Mokronog-Trebelno, september - DU Brežice, oktober – intervju z Evgenijo
Mikeln DU Brestanica, november – DU Železniki, december – intervju z Bredo Jamar
DU Bled
V preteklem obdobju so bile izdane tri publikacije o rokodelstvu tudi ob jubilejih
sekcij
- Zbornik ob 20 letnici krožka ročnih del v DU Lendava
- Zgodovinski listi Splošne knjižnice Ljutomer v sodelovanju s Sekcijo za
ohranjanje kulturne dediščine v DU Ljutomer o predstavitvi starih obrti v osrčju
Prlekije
- Vezemo niti, vezemo besede – predstavitev vezilj Vide Blejske iz DU Bled
Priprava rokodelske zakonodaje
MDS v MG je izdelala zaključno poročilo o rokodelstvu v Sloveniji, ki ga je potrdila
tudi vlada s priporočilom o pripravi nove zakonodaje na področju rokodelstva; ni bilo
predstavitve poročila s komentarjem, da novo zakonodajo že pripravljajo
Ostalo
Podelili smo zahvalo in sliko Lojzetu Gobcu, prvemu predsedniku KTK ZDUS za
njegovo pionirsko delo na področju tehnične kulture; izročitev je bila na proslavi DU
Vuzenica 10.8.2021
Na 8.seji KTK smo sprejeli pobudo Branke Bizjan za vključitev v humanitarni natečaj
ESŠG Maribor in Zavoda Up-ornik Maribor 6 milijonov ladjic v izdelavi papirnatih
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ladjic; prejete ladjice bodo prodali kot odpadni papir in z denarjem pomagali ranljivim
skupinam med katerimi so tudi upokojenci;
obvestili smo vsa DU, ki imajo rokodelske sekcije in vse nosilce TK po PZDU; odziv je
velik; razpis traja do junija letos; ladjice smo izdelovali tudi na RDD 2021

3. Fotografija
Fotografske razstave
Zgornjepodravska PZDU je organizirala samostojno fotografsko razstavo 4.-5.9.2021 v
organizaciji DU Selnica v Selnici. Razstavili so 24 fotografij sedmih avtorjev iz 4 DU.
Razstava fotografij DU Sv.Andraž v prostorih Spodnjepodravske PZDU na Ptuju v
avgustu 2021
V Ajdovščini so fotografi sekcije Primorski škljoc v DU Ajdovščina organizirali
samostojno razstavo Kapljice, ki je bila od 30.8 do 24.9. Razstavljalo je 7 fotografov
skupaj 28 zelo zanimivih fotografij.
Fotografski natečaji za razstavo v ZDUS
KTK je v decembru 2020 in v 2021 objavila 4 kvartalne fotografske natečaje; namen
natečajev je, da so amaterski fotografi člani DU iz vse Slovenije poslali svoje
fotografije v ZDUS, kjer smo jih izbrali in razstavili ter objavili v medijih ZDUS;
v 2021 smo izvedli fotografske razstave po natečajih: 1.kv 2021 – Z ročnimi deli si
krajšamo čas, 2.kvartal 2021 – Živžav na ulici, 3.kvartal – Utrinki s potepanja v naravi,
4. kvartal – Bogastvo jeseni ( razstava bo trajala do 28.2.2022 );
skupaj je sodelovalo 79 avtorjev iz 63 DU iz 8 PZDU; razstavljenih je bilo 108
fotografij; na vsakem natečaju je komisija izbrala tudi 3 najboljše fotografije,;
pripravo natečajev in izvedbo razstav je izvedla ocenjevalna komisija v sestavi:
Vladimir Kraljič – predsednik, Vili Šetar, Nevenka Vidmar – člana.
Posebna komisija je na koncu vseh natečajev izmed 12 najboljših izbrala najboljšo
fotografijo z naslovom Gorenjska pravljica avtorice Marje Kraljič iz DU Kranj.
Fotografske delavnice
Izvedli smo fotografsko delavnico Digitalna fotografija za začetnike na RDD 2021 v
Izoli; vodil jo je Vili Šetar

4. Varnost v prometu
Sodelovanje z AVP
Imeli smo sestanek z vodstvom AVP, ki je bil 7.9.2021, na katerem smo pregledali
skupne aktivnosti in se dogovorili za pripravo aktivnosti v 2022
Zaradi epidemioloških ukrepov smo skupaj izvedli dogodke po zoomu –
cestnoprometni predpisi, vožnja po AC, zdravila v CP, tveganja z uživanjem alkohola
ZDUS je bil organizator predavanj dne 17.2., 24.2. in 3.3.2021, predaval je Rado
Jeromel iz AVP
AVP pa je tudi z našo promocijo izvedel predavanja za starejše po zoomu v projektu
Sožitje 15.4, 8.6., 21.9., 17.11. in 21.12.2021 in v živo na Bledu 16.9.2021; predavali
so predstavniki AVP
Delavnice Varni starejši pešci v CP
Planirali smo 4 delavnice, ki jih nismo mogli izvesti v 2020 in to v DU: Jezersko,
Postojna, Logatec, Gorišnica
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23.6.2021 smo izvedli delavnico v DU Jezersko je bilo 24 udeležencev ( prisotna je bila
tudi Dragica Veskovič )
Namesto v DU Logatec smo izvedli delavnico dne 4.11.2021 v DU Loški Potok; na
delavnici je bilo 44 udeležencev
Delavnici v DU Postojna in DU Gorišnica smo morali zaradi epidemije ponovno
odpovedati
V tem projektu smo imeli delavnice v naslednjih DU:
2018 – Kranj, Novo Mesto, Murska Sobota, Celje, Ptuj
2019 – Brežice, Prevalje, Zagorje, Zg.Kungota
2020 – Polzela
2021 – Jezersko, Loški Potok

5. Zeliščarstvo
Vodstvo ZDUS je odločilo, da je v programu KTK tudi področje zeliščarstva;
KTK je predlagala povečanje komisije za enega člana za področje zeliščarstva in
predlagali imenovanje nove članice KTK za to področje - Jožico Smole Peterka vodjo
zeliščarske sekcije v DU Moravče, ki smo jo že vključili v delo.
Na pobudo GR smo organizirali sodelovanje zeliščarjev ZDUS na sejmu Narava zdravje
v Ljubljani od 20. do 23.10.2021; sodelovale so zeliščarske sekcije iz DU: Lovrenc na
Pohorju, Paka pri Velenju, Moravče in Pirniče skupaj 12 udeležencev; predstavili so
sezonska zelišča, svoje izdelke in predvsem svetovali obiskovalcem za boljše počutje
Zgornjepodravska PZDU je organizirala samostojno zeliščarsko razstavo 17. in
18.9.2021 v DU Duplek na kateri pa je sodelovalo samo eno društvo ( organizator );
Na rokodelskih razstavah Koroške PZDU in Šaleške PZDU so se tudi predstavili
zeliščarji iz njihovih DU; prav tako so zelišča in izdelke predstavili na rokodelski
razstavi DU Ljutomer 8. – 12.10.2021
Jožica Smole Peterka je tudi sodelovala na RDD 2021 kot članica OO in je tudi
predstavila zelišča in izdelke zeliščarske sekcije DU Moravče

Predsednik KTK
Branko Suhadolnik l.r.
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