
Spoštovano občinstvo, dovolite mi, da se v mojem popotovanju v preteklost 

vrnem v čas po 2. svetovni vojni. Več let je bilo v Sloveniji samo eno društvo 

upokojencev: Društvo upokojencev Socialistične republike Slovenije, ki je 

delovalo pod okriljem Zveze sindikatov Jugoslavije. Leta 1952 je stopil v 

veljavo pokojninski zakon in članov je bilo iz dneva v dan več. Veliko 

zanimanje je bilo razumljivo, saj upokojenci, ki niso bili člani društva, niso 

mogli koristiti popustov gostinskih podjetij in železnice. 

Predsedstvo republiškega odbora DU SRS je dalo pobudo za ustanovitev 

podružnic. 18. maja 1952, torej na današnji dan, točno pred 70-timi leti, je 

zastopnik za naše področje, upokojeni orožnik Janez Štalcar, sklical vse 

upokojence iz Stične, Hudega, Spodnje Drage, Vira, Stranske vasi, Studenca, 

Male Dobrave, Mleščevega in Škrjanč. Ta prvi sestanek šteje za ustanovni dan 

podružnice Stična. Na občnem zboru februarja 1953 so bili izvoljeni prvi 

organi: predsednik Avgust Kastelic iz Studenca, tajnik Janez Štalcar iz Stične, 

blagajničarka Matilda Verbič iz Stične, člani upravnega odbora Jože Čehovin 

z Vrha, Ignac Lesjak iz Stične, Albin Kavšek iz Stične in Angela Rojec iz 

Mleščevega, ter člani nadzornega odbora Angela Canjko iz Hudega in Ana ter 

Avgust Lavrič iz Stične. 

Prvi predsednik je svojo funkcijo opravljal 11 let, vse do svoje smrti, naslednji 

predsedniki pa so bili Jože Retar iz Stične (1 leto), Anton Koščak iz Škrjanč (2 

leti), Janko Marolt iz Stične (13 let), Anton Koščak iz Stične (12 let), Jakob 

Klovar iz Mrzlega Polja (6 let), Ivan Janez Rošelj s Fužine (4 leta) in Amalija 

Štrubelj iz Malega Hudega (14 let). Sedanji predsednik iz Gabrovke pri 

Zagradcu opravljam svojo funkcijo 7 let. 

Leta 1974 je izšel Zakon o društvih, zato je podružnica leto kasneje sprejela 

društvena pravila. Leta 1977 je bilo društvo registrirano pri Upravni enoti 

Grosuplje. 

Leta 1975 je društvo dalo prvo pobudo za gradnjo doma upokojencev. Sprva 

je bil predviden grad Podsmreka, v kasnejših letih pa so se predlogi stavb in 

lokacij še spreminjali. Na koncu je bil leta 1983 zgrajen Dom starejših 

občanov v Grosupljem. 

Društvo je sprva delovalo v najetem stanovanju, zadnja 4 leta pa v občinskem 

medgeneracijskem centru, kjer je pisarna okrašena s številnimi priznanji in 

pokali naših športnikov. 



S širitvijo društva na Muljavo, Krko, Zagradec in vse do Ambrusa so se večali 

tudi interesi: razvita je bila izletniška dejavnost, družabna srečanja, športne 

panoge, organizirane razstave ročnih del, kasneje pa tudi skupinska letovanja, 

medgeneracijska skupina za samopomoč ter pohodništvo. 

Leta 2008 se je društvo vključilo v socialno-humanitarni Zdusov projekt 

Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma, v okviru katerega predane 

prostovoljke že vsa ta leta obiskujejo starejše od 69 let na območju društva, 

ne glede na to, ali so člani našega društva ali ne. 

Vsi si želimo starost preživeti v domačem okolju, ki ga poznamo in kjer se 

dobro počutimo. Če pomagamo drug drugemu, lahko živimo doma tudi, ko 

sami ne moremo v celoti skrbeti zase. Starejši vemo, kako težko je prositi 

mlade za pomoč, kaj je osamljenost in vemo, kako se boriti s socialno 

izključenostjo.  

Poiščemo in obiščemo starejše osamljene vrstnike. Z njimi se družimo in jim 

z nasveti pomagamo poiskati primerne rešitve (hrana, nega, Prostofer poskrbi 

za nujne prevoze, ali le druženje v osamljenosti). Kadar je treba, prenesemo 

informacijo o starejših, ki želijo in potrebujejo pomoč, odgovornim v javnih 

službah. 

Z vsem tem pomagamo drug drugemu in si lepšamo življenje. 

Društvo se danes povezuje z Občino Ivančna Gorica in s šestimi društvi 

znotraj Območne zveze društev upokojencev Dolenjska, ki je del Mestne 

zveze upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenske Pokrajinske zveze 

upokojencev, ta pa del Zveze društev upokojencev Slovenije. Tvorno 

sodelujemo tudi z drugimi društvi in ustanovami, saj vemo, da je v 

povezovanju in slogi moč. 

Vizija Društva upokojencev je, da bi vsak član našel v široki paleti društvene 

dejavnosti tisto, kar ga zanima, osrečuje in sprošča. 

Pri pripravi svečane prireditve in te zgibanke so nas finančno in materialno 

podprli: Občina Ivančna Gorica kot glavni pokrovitelj, 4Media d.o.o., 

Agrograd d.o.o., Cvetličarna Andreja s.p., Niko Tours s.p., Partner Graf 

d.o.o. in Spar d.o.o. – hipermarket Ivančna Gorica. 
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