
                                             

   
 
 
 

Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana 
TRR ZDUS 05100-8010471821, TRR VS 05100-8011760660, 

ID št. za DDV: SI57009309, Matična št.: 5147581, Upravna enota Ljubljana, št. Jr026-219/96-BM, 21.07.1997 
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Ponudba za delovno prakso študentov Filozofske fakultete – Oddelek za 
etnologijo in kulturno antropologijo  

 
Zveza društev upokojencev Slovenije vam ponuja naslednjo  izvedbo delovne prakse: 
 

1. Komisija za tehnično kulturo ZDUS 
 
Ponudba za sodelovanje študentov v okviru obvezne prakse na teme ( terensko delo ) 
 
Rokodelske razstave v Društvu upokojencev ali Pokrajinski zvezi DU 

 Posnetek rokodelske razstave in oblikovanje predlogov novih konceptov 
predstavitev dejavnosti in izdelkov rokodelcev – izbor razstave pripravi ZDUS 
po dogovoru 

Rokodelske sekcije in mentorji v DU 
 Poglobljeni intervju o izvajanju rokodelskih aktivnosti v sekciji in z enim 

izbranim mentorjem ( osnova bodo rezultati vprašalnika iz računalniškega 
programa ZDUS – Združeni ustvarjamo – rokodelci v ZDUS )  

Rokodelske delavnice Delfin Izola - RDD 
 Posnetek in predlogi za dopolnitve programa RDD 
 Posnetek priprave na izvedbo in vodenje rokodelske delavnice - priprava 

materiala, izdelava pisnega navodila, izvedba 
 Posnetek prenosa pridobljenega znanja v delavnici na sovrstnike ali mlade ( 

dogovor z enim udeležencem RDD ) 
Kontakt ( prejmete vse podrobnosti o ponudbi )  
ZDUS - Komisija za tehnično kulturo  
Branko Suhadolnik,  mail: branko.suhadolnik@telemach.net,  tel: 041 665 719 
 

2. Splošna knjižnica Ljutomer in Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine v DU 
Ljutomer 
 

Ponudba za sodelovanje študentov v okviru obvezne prakse na teme ( terensko delo ): 
 
Projekti o starih obrteh v Ljutomeru in okolici  

 Intervjuji z obrtniki, ki še delujejo v starih obrteh  
 Analiza vzrokov za zaton posameznih obrti  
 Zgodovinski zapis razvoja posameznih obrti  
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 Opis posameznih izbranih obrti – potek, izdelek, orodje  
 Opis ostalih obrti izven Ljutomera – krovstvo z slamo, doužnjeki - izdelki iz 

slame, izdelki iz ličja, črna keramika 
  

Kontakt: ( prejmete vse podrobnosti o ponudbi ) 
Splošna knjižnica Ljutomer – Vesna Laissani, mail: vesna.laissani@lju.sik.si, tel:02 584 12 36 
 

3. Izvedbo prakse na podobne teme kot v DU Ljutomer lahko organiziramo tudi v drugih 
Društvih upokojencev v Sloveniji 

 
Kontakt: ( prejmete vse podrobnosti o ponudbi ) 
ZDUS - Komisija za tehnično kulturo  
Branko Suhadolnik,  mail: branko.suhadolnik@telemach.net,  tel: 041 665 719 
 

 
 

Predsednik Komisije za tehnično kulturo 
              Branko Suhadolnik l.r. 
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