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Županova beseda

Nagovor župana 
ob 70 – letnici društva upokojencev Medvode

Spoštovani člani društva, dragi 
Medvoščani, praznovanje tokratne 
okrogle obletnice poteka povsem 
drugače, kot smo si kadarkoli 

lahko zamišljali. Svet izpred leta in 
pol se je v tem času tako hitro in tako 
korenito spremenil, kot se je redkokdaj 
v zgodovini človeštva. Časi izolacije in 
velikih omejitev so nedvomno pustili 
sledi tudi v družabnem in družbenem 
življenju naše skupnosti. Doba več kot 
leta dni je namreč že dovolj dolga, da se 
prekinejo sicer tradicionalni dogodki, ki 
so dajali barvo in okus običajnemu letu. 
Vse od zgodnjepomladanskih občnih 
zborov, izletov, tradicionalnih srečanj 
po društvih in med društvi, okušanja 
morja in prireditev ob praznovanju pa do 
zimskih srečevanj in kramljanj ob dolgih 
večerih.
Tudi zato sem toliko bolj vesel, da je 
društvo, kot prvi zvonček, ki vzklije takoj 
ko se umakne zimski sneg, umirjanje 
situacije izkoristilo in se odločilo, da 
vseeno ponosno in skupaj praznuje 
sedemdeseto obletnico svojega aktivnega 
delovanja.
Dragi člani društva, iskreno in iz srca bi 
se vam rad zahvalil za vsako vaše dejanje, 
ki ga opravite v prizadevanju, da naša 
skupnost živi bolj povezano. Desetletja že 
soustvarjate utrip našega mesta in naših 
vasi. Desetletja že sejete dobro voljo na 
preštevilnih prireditvah. Mogoče smo v 
naglici vsakdana včasih premalo pozorni 
in pozabljamo tudi na besede zahvale. 

Zato pa so priložnosti praznovanja pravi 
čas, da z njimi ne skoparimo. Kajti vsi se 
moramo zavedati, da je skupnost živa in 
povezana le toliko, kolikor so aktivni in 
povezani njeni člani. 
Hvala vam za ves trud in dobro voljo 
in naj čas do naslednjega okroglega 
praznovanja mine ob druženjih, izletih, 
izobraževanjih in povezovanjih vseh 
vrst, predvsem pa v duhu medsebojnega 
razumevanja in sodelovanja.

Nejc Smole, župan

2 70 let DU Medvode 1951 - 2021

Priprava tekstov: Marija, Majda, Irena, 
Danijela, Renata, Vlado, Dušan, Jani 

Slike: Lojze, Irena, Jani (vsi iz arhiva)

Oblikovanje: Studio Magenta 
Tehnična ureditev: Jani Jakič, 

Tisk in dodelava: Nonparel 2021

Bilten_70caa nova .indd   2Bilten_70caa nova .indd   2 15. 07. 2021   13:49:2415. 07. 2021   13:49:24



Kako smo se razvijali skozi obdobja

70 let društva upokojencev
Medvode 1951 - 2021

Društvo upokojencev Medvode 
me spominja na drevo, ki je 
pognalo globoke korenine, po 
katerih se pretakajo življenjski 

sokovi v krošnjo in so opora njegovi rasti 
in razvoju. Nekaj podobnega predstavlja 
naše društvo, ki je zakorakalo v tretje 
življenjsko obdobje. Od začetnih 163 
članov je njihovo število naraslo na blizu 
1000. Ta velika množica, polna znanja 
in izkušenj ter modrosti, ohranja veliko 
spominov, lepih in tudi manj lepih ter 
še vedno nosi v sebi želje in hotenja za 
jutrišnji dan. 
Slovenski upokojenci so po drugi 
svetovni vojni ustanovili Društvo 
upokojencev Ljudske republike Slovenije 
(15. 12. 1946), ki je združevalo vsa 
lokalna društva . Nekoliko pozneje, 
leta 1951 je bila ustanovljena Zveza 
društev upokojencev Jugoslavije in s tem 
potrdila bratstvo in enotnost med vsemi 
republiškimi društvi upokojencev. 
Podružnica društva upokojencev 
Medvode je bila ustanovljena 19. avgusta 
1951 leta in dvajset let delovala  v okviru 
Društva upokojencev Ljudske republike 
Slovenije. Prvič je naše društvo vpisano 
v register društev, na podlagi odločbe 
pristojnega organa, dne 20. 2. 1976 leta, s 
sedežem na Gorenjski cesti 11, Medvode. 
Društvo dolgo časa ni imelo svojih 
prostorov in najstarejši člani še pomnijo, 
da je predsednik Ivan Pučelj dovolil, 
da so administrativna dela za društvo 
opravljali v njegovem stanovanju. 

Njegova žena je opravljala tajniške 
in blagajniške naloge, on pa je urejal 
predsedniške naloge. Petindvajset let 
si je društvo prizadevalo, da bi dobilo 
ustrezne prostore za svoje delovanje. 
Leta 1969 je imelo društvo  800 članov, 
še vedno pa so društveni funkcionarji 
opravljali administrativna dela v 
javnih lokalih ali lastnem stanovanju. 
Tedanji predsednik društva Andrej 
Klančar je tega leta začel pogovore z 
vodstvom tovarne COLOR, ki je bila 
lastnica stanovanjske hiše ob tovarni. 
Razumevanje direktorja Jožeta Klanjška 
je pripomoglo, da je delavski svet 
tovarne ugodil prošnji društva za najem 
prostorov v omenjeni stanovanjski hiši. 
Člani društva so takoj po izselitvi strank 
pristopili k urejanju prostorov in opravili 
veliko prostovoljnega dela.
Ob 25 letnici društva, leta 1974 je bila 
otvoritev obnovljenih prostorov, ki so 
omogočali redno delo organov društva, 
delovanje krožkov ter družabno življenje 
članov. Še pred tem, leta 1962 je društvo 
dobilo svoj prapor, ki ga uporablja pri 
pomembnih prireditvah in pogrebnih 
svečanostih društva. 
Leta 1969 je društvo pripravilo PRAVILA 
(STATUT), ki jih  je sprejel Občni zbor. 
Leta 2000 je bil sprejet Pravilnik o 
obiskih in obdaritvi članov društva.  
Pri vodenju društva se je v desetletjih 
zvrstilo veliko predsednikov in sicer: 
Ivan Pučelj, Andrej Klančar, Jože Plešec, 
Marko Krančar, Franc Planko, Anton 

Dobravec, Franc Langerholz, Vladislav 
Zorko, Slavko Švara, Jože Golob 
in sedaj Marija Tome.

Marija Tome, predsednica DUM
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70 let DU Medvode 1951 - 20214

Priznanja

Upravni odbor Društva 
upokojencev Medvode je na 
predlog Komisije za priznanja, 
sprejel SKLEP o podelitvi 

priznanj ob visoki obletnici delovanja 
društva, in sicer:
Zvezi društev upokojencev Slovenije 
je posredoval predlog, da podeli 
društvu posebno spominsko plaketo 
in sicer Velika plaketa ZDUS za 70 
let aktivnega in uspešnega delovanja. 
Mestna zveza upokojencev Ljubljana, 
Osrednjeslovenska pokrajinska zveza 
društev upokojencev je podprla podelitev  
omenjenega  priznanja. 
Mestni zvezi upokojencev Ljubljana,  
Osrednjeslovenski pokrajinski zvezi 
društev upokojencev je posredoval 
predlog, da podeli priznanje  članom 
upravnega odbora društva. Dobijo jih: 
Franc Križaj, Urška Jenko, Vladimir 
Bertoncelj, Dušan Brekič, Alojz Izlakar, 
Janez Jakič, Jože Marolt, Irena Krasnik, 
Marija Krašna, Jolanda Lešnik, Mira 
Plešec, Ljuba Pučko, Marija Tome. 
Društvo podeli tudi pisno zahvalo trem 
nosilcem dejavnosti: Renata Grmovšek, 
Danijela Gutić  Ravnikar, Branka 
Čarman. 
Društvo upokojencev Medvode 
podeli pisno priznanje  posameznim  
dejavnostim društva in sicer: Izleti, 
Ekskurzije »Spoznavamo svoj domači 
kraj«, Športna rekreacija – sekcije 
kegljanje, balinanje, streljanje; 
Planinska sekcija,  Plesna skupina 
»Diamantke«, Ročna dela in Ustvarjalne 
delavnice, Likovni krožek, Glasbeno – 
instrumentalna skupina »Sončna jesen«, 
Skupina starih ljudi za samopomoč 
»Rožice«. 
Pisno zahvalo Društva upokojencev 
Medvode bo prejela Marjeta Bokan za 
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
planinskih izletov ter drugih dejavnostih 
društva.
Pisno zahvalo Društva upokojencev 
Medvode bo prejela Stanka Kozel – 
ustanoviteljica in vodja vsakodnevne 
jutranje telovadbe na prostem – skupina 
Preska - Medvode. 
Pisno zahvalo Društva upokojencev 

Medvode bo prejela Marija Rožič – 
ustanoviteljica in vodja vsakodnevne 
jutranje telovadbe na prostem – skupina  
Medvode – Center.

Časi se spreminjajo, z njimi 
se moramo spreminjati tudi 
mi. Ni še tako dolgo tega, ko 
smo govorili o podaljševanju 

življenjske dobe, o tem da je treba 
življenju dodajati leta. Ta leta uspešno 
dodajamo, vsaj v povprečju, naloga, ki je 
pred nami, je zdaj drugačna. Zdaj je treba 
letom dodajati življenje. V tem pa je tista 
neprecenljiva vloga, naloga in dolžnost 
društev upokojencev in vseh tistih, ki 
letom dodajajo življenje; preudarnosti, 
ki naj bi spremljala staranje, pa dodajajo 
tudi nekaj tiste prešernosti, ki jo prinaša 
druženje. Tako se tudi mi starejši iz 
pogosto vsiljene osame spet vračamo 
v družbo in se povezujemo z drugimi 
generacijami ter dokazujemo, da smo vsi 
ena generacija. Ob častitljivi obletnici, ki 
jo slavi Društvo upokojencev Medvode, 
v imenu Mestne zveze upokojencev 
Ljubljana, Osrednjeslovenske pokrajinske 
zveze društev upokojencev, čestitam 
članicam in članom društva za njihov 
neprecenljivi prispevek k dodajanju 
življenja letom. Naj bo tako tudi v 
prihodnje.

Za IO MZU Ljubljana
Marjan Sedmak, predsednik

Priznanja društvu, sekcijam in posameznikom
ob 70 – letnici

Priznanje ZDUS-a ob sedemdeseti 
obletnici društva
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Socialna dejavnost vključuje obiske 
in obdaritev naših članov  za 
dopolnjeno starost 80, 85, 90 in 
več let. Obiski in obdaritev ob 

koncu leta so namenjeni članom, ki živijo 
v domovih za starejše, oziroma so zaradi 
zdravstvenega stanja  odvisni od pomoči 
drugih. Predloge za omenjene obiske 
zberejo poverjeniki, ki pobirajo članarino 
pri članih na domu in najbolj poznajo 
njihove življenjske razmere.
Društvo je vrsto let na prostoru pred 
Mercator centrom Medvode organiziralo 
dobrodelno prireditev Podarim – Dobim. 
V društvu so člani zbirali različne 
predmete, in sicer: izdelke, učne, delovne 
in gospodinjske pripomočke, oblačila, 
torbice, posodo in keramiko, slike, 
igrače, športno opremo in še kaj. Na 
dan prireditve je bilo na  prireditvenem 
prostoru vse tako, kot mora biti: 
stojnice z darili, prostovoljci, ki so vabili 
obiskovalce na čaj in prigrizek, potem pa 
k ogledu in izbiri ponujenih daril.  Pevska 
skupina »Sončna jesen« je poskrbela 
za glasbo in petje, člani so pomagali 
obiskovalcem izbirati darila in na koncu 
sklenili: bilo je prijetno in koristno 
druženje, zato je dobrodelnost postala 
naša vrednota, ki jo vztrajno ponavljamo. 
Prostovoljstvo, katerega vodilna misel, 
je - podarite svoj čas drugim. Društvo se 
je leta 2010 vključilo v program Starejši 
pomagajo starejšim, ki ga vodi Zveza 
društev upokojencev Slovenije. Koledar 
prostovoljcev  je pogosto že tako ali tako 
napolnjen, a kljub temu  skušajo vanj 
vključiti še obiske pri starejših. Seznam 
stvari, ki jih je treba postoriti, se kopiči 
in  nekaj je treba žrtvovati, največkrat je 
to kakšna dejavnost v prostem času in 
druženje z družinskimi člani. 
Ugotavljamo, da pri prostovoljcih upada 
motivacija. Razlogi so različni in sicer 
bolezen prostovoljca ali sorodnikov, 
sprememba bivališča, pomoč domačim, 
precenjevanje svojih zmožnosti in drugo. 
Družinske razmere se spreminjajo in vse 
več  prostovoljcev pomaga pri varovanju 
vnukov in pri  domačih delih. Voljo do 
prostovoljstva zmanjšujejo tudi primeri 
starejših,  ki pred prostovoljcem zapirajo  

vrata svojega doma. 
Tudi prostovoljka, ki vnaša v računalnik  
podatke  vprašalnika je izrazila 
pomislek,   da težko zmore velik obseg 
dela.  Kljub temu je leta 2016 pripravila 
»Statistično poročilo - prostovoljci 
2010 do 2016« na podlagi analize  320 
vprašalnikov starejših nad 69 let v Občini 
Medvode. Odgovori starejših kažejo  
na kakovost bivanja, osebno počutje, 
druženje in prosti čas ter predloge za 
pomoč. Statistično obdelavo anketnega 
vprašalnika z vsebinskim poročilom sta 
društvi upokojencev Medvode in Pirniče 
posredovali Občini Medvode z željo, da 
tematiko obravnava občinski Svet.  
Naj zaključimo z ugotovitvijo, da nam 
primanjkuje prostovoljcev, ker število 
starejših in nasploh ljudi, ki potrebujejo 
pomoč narašča. Zato ob različnih 
priložnostih vabimo člane društva in 
druge, da se nam pridružijo in opravljajo 
to plemenito delo ter s tem polepšajo dan 
posamezniku. V svoje vrste vabimo tudi 
mlajše prostovoljce, zato se povezujemo 
z osnovnimi šolami ter ustanovami in 
organizacijami za dijake in mladino. 

570 let DU Medvode 1951 - 2021

Socialna dejavnost kot nosilni program

Obisk starostnikov v Deosu

Socialna dejavnost, prostovoljstvo in 
dobrodelnost
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Društvo upokojencev Medvode 
ima  že več kot štirideset 
let zelo aktivno skupino za 
ročna dela. Začelo se je s 

pletenjem, kvačkanjem in vezenjem, 
moški pa so tudi pletli košare in rezbarili. 
Sedanja skupina nadaljuje z ohranjanjem 
tradicionalnih ročnih del. Zadnja leta 
pa smo naš program malo razširile 
in posodobile. Obiskovale smo razne 
razstave ročnih del, sejme in predstavitve 
drugih društev, se udeleževale različnih 
delavnic, učile smo se tudi preko spleta 
in začele z delom. V zadnjih desetih 
letih smo organizirale v našem društvu 
več kot petdeset različnih delavnic, 
vsake se je udeležilo najmanj pet članic, 
pa tudi petindvajset nas je že bilo. Več 
delavnic smo morali zaradi zanimanja  
večkrat ponoviti. Izdelovale smo rože 
iz  najrazličnejših materialov, učile smo 
se polstiti volno, risale smo slovenske 
tradicionalne motive na steklo, reciklirale 
smo stara oblačila , PVC vrečke in 
papir, izdelovale smo nakit iz različnih 
materialov in stilov, delale smo šivane 
slike,  iz ostankov blaga smo šivale 
pajacke, pletle smo otroške igračke, risale 
smo na svilo, iz različnih materialov smo 
delale novoletne in velikonočne okraske 
in še in še. Ob vsakem novem letu 
naredimo novoletne voščilnice za potrebe 
društva, vsako leto so drugačne in v 
drugi tehniki. Tiste, ki se ne udeležujejo 
delavnic pa pletejo in kvačkajo unikatna 
oblačila. Ponosne smo na to, da že 

več kot deset let, vsako leto spletemo 
skoraj dvesto copatkov, ki jih s pomočjo 
patronažne službe podarimo vsakemu 
novorojenčku v naši občini. 
Imamo tudi uspešen slikarski krožek in 
pridne in talentirane slikarke. Z manjšimi 
razstavami ročnih del in slik redno 
sodelujemo na prireditvah v naši občini 
in se z veseljem udeležujemo dogodkov, 
ki jih organizirajo druga društva, kjer 
z drugimi rokodelkami izmenjujemo 
dragoceno znanje in izkušnje.
Vse kar čez leto naredimo, tudi rade 
pokažemo. Vsako leto v marcu priredimo 
razstavo ročnih izdelkov in slik v 
Knjižnici Medvode. Priprave na razstavo 
se začnejo v jeseni, ko se dogovorimo 
za temo razstave. Vsako leto je nova 
tema in razstavljeni so samo novi izdelki 
narejeni v tem času. Trudimo se, da so 
razstave  tematsko pestre. Razstavljale 
smo okrasne blazine, pobrskale smo po 
babičini skrinji, reciklirale smo oblačila, 
plastiko in papir, razstavljale smo vse v 
barvah medvoškega grba, vsaka razstava 
je malo drugačna. Vsako otvoritev 
razstave popestrimo s kulturnim 
programom, v katerem sodelujejo učenci 
glasbene šole Franca Šturma Medvode, 
kulturna skupina pobratenega DU 
Kočevje, in nepogrešljiva skupina Zlata 
jesen iz našega društva. Opogumljene 
z odmevnostjo pomladanskih razstav, 
za vsakoletno jesensko druženje pa 
skupaj z drugimi člani našega društva, 
organiziramo Krompirjev dan. Na njem 
pripravimo in  ponudimo okrog dvajset 
različnih krompirjevih jedi. Na dogodek 
povabimo tudi skupino za ročna dela iz 
društva upokojencev Kočevje in druge 
goste.

Majda Tratar

Ročna dela  - ustvarjalne delavnice

Majda Tratar

Krompirjev dan v društvu
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Likovni krožek

Likovni krožek v Društvu 
upokojencev Medvode deluje  
trinajsto leto pod vodstvom 
dipl. slikarke Renate Grmovšek. 

Mentorica članicam likovnega krožka 
vsako leto, na krajšem likovnem 
tečaju, pripravi nove likovne teme in 
izzive, pri katerih udeleženke osvajajo 
različne likovne tehnike, stile, motive 
in pristope. Najpogostejša motiva za 
upodabljanje sta krajina in tihožitje, 
največja izziva pa akt in portret. Najbolj 
priljubljeni tehniki sta akril in akvarel, 
predvsem akvarelni tehniki vsako 
leto posvetijo nekaj terminov. Članice 
društva redno razstavljajo v prostorih 
društva, na letnem srečanju treh društev 
upokojencev občine Medvode in na 
razstavi v Knjižnici Medvode.

Renata Grmovšek

Skupina likovnega krožka 

 Ročna dela 
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Izletništvo

Društvo je v svojem 70 – 
letnem delovanju razvilo 
številne dejavnosti, ki tkejo 
med člani prijateljske vezi, 

razvijajo dobrosrčnost in prijaznost, 
medsebojno spoštovanje in pomoč 
ter težnjo k uresničevanju skupnih 
in posameznih ciljev. Preden smo se 
upokojili, je večina razmišljala kaj 
bomo počeli, ko bomo v pokoju in 
bomo sami razpolagali s svojim časom. 
Veliko nas je premišljevalo o potovanjih 
in izletih, predvsem o spoznavanju 
naše lepe podalpske deželice, za kar 
prej nismo imeli časa. In če se bomo 
potepali po Sloveniji, bo to še lepše v 
veseli družbi upokojencev. Prav zaradi 
teh želja je bila ena prvih dejavnosti 
v DU Medvode izletniška dejavnost. 
Odšli smo tudi v podzemlje, v stare, 
opuščene rudniške rove, kot so: rudnik 
živega srebra v Idriji, rudnik svinca v 
Mežici in rudnik Sitarevec v Litiji, kjer 
so kopali predvsem svinec, cink in baker. 
Tam smo veliko izvedeli o življenju 
rudarjev. Obiskali smo veliko muzejev 
z arheološkimi najdbami, etnografske 
zbirke in zbirke tehničnih predmetov. 
Tako smo veliko izvedeli o življenju 
naših prednikov od prazgodovine do 
polpretekle zgodovine. Seveda nismo 
pozabili naših naravnih lepot, obiskali 
smo številna jezera, naravna in umetna, 

izvire rek, se sprehodili po botaničnih 
vrtovih in gozdovih, odšli smo tudi 
do pragozda Krokar pri Kočevski 
Reki. Enkrat na leto smo obiskali tudi 
bližnje kraje v zamejstvu, Desenica, 
Osojsko jezero in grad Vajškra v Avstriji, 
Belopeška jezera in mesto Trst v Italiji. 
Poletna meseca, julij in avgust, sta bila 
namenjena kopanju v Izoli. V septembru 
smo vsako leto odšli na daljše potovanje 
po evropskih državah: Srbija, Italija 
(Sicilija), Francija (Korzika), Romunija, 
Bolgarija in Albanija. Potovanja smo 
organizirali skupaj s potovalno agencijo, 
plačali pa smo jih lahko obročno. 
Lansko in letošnje leto nam je potepanja 
onemogočila pandemija Corona virusa. 
Ampak, ta zastoj ne bo trajal večno, 
mogoče se bomo že letos jeseni lahko 
znova v veseli družbi podali naokoli.                                                                  

Irena Krasnik

Izlet v Štanjel

Irena Krasnik
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Ekskurzije se mogoče zdijo komu nepotrebne, toda 
veliko članov društva ni  rojenih  »medvoščanov«,  
ampak jih je življenjska pot pripeljala v to bogato 
naravno in kulturno krajino, ki obsega 34. naseljih. S 

svojima Krajinskima parkoma (Šmarnogorskim in Polhograjsko 
dolomitskim), predstavljajo »Zelena vrata našega glavnega 
mesta«. Ekskurzije so bile  vsebinsko povezane s praznovanji 
obletnic občine Medvode, 170 obletnico rojstva Jakoba Aljaža, 
120 obletnico postavitve Aljaževega stolpa na Triglavu, in 
koncem druge svetovne vojne. Nekaj uspešnih ekskurzij je bilo 
v  domačem okolju, in sicer pohod v Belško grapo k spomeniku 
padlim borcem Dolomitskega odreda, ogled Poštnega muzeja 
v Polhovem Gradcu, pohod po poteh spomina in prijateljstva 
v Smledniku. Ekskurzije so opisali  in s fotografijami obeležili 
udeleženci in so  del društvenega arhiva. Obiskali smo tudi  
Bežigrajsko galerijo v Ljubljani in si ogledali  pregledno razstavo 
risb, kipov in grafik »Jedra narave«  medvoškega kiparja  
Franceta Rotarja.  Videli smo ustvarjalno pot od njegovih 
zamisli na skicah do zrelega umetnika, priznanega doma in 
v tujini. Rotarjeva dela spoznamo po gladkih kroglah, ki so 
postavljene v »strgane« lupine, na zunaj običajno gladke, drugič 
pa bolj ali manj grobe. Jedra v notranjosti lupine »rastejo«, se 
večajo, postajajo krogle in ko  nimajo več prostora za nadaljnjo 
rast, ovojnica poči in zgodi se Rojstvo. Preprosta razlaga 
življenja v besedah in umetniškem delu avtorja in umetnika 
Franceta Rotarja. 

Vladimir Bertoncelj

Ekskurzije

Izola

Srbija, Oplenac grobnica Karađorđevićev

Izlet na Belopeška jezera

Brda Ceglo pred gradom

Vladimir Bertoncelj
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Glasba je že od nekdaj povezana 
z dobrim počutjem človeka,  
ki vpliva na njegovo duševno 
in telesno zdravje.  Pevsko – 

instrumentalna skupina »Sončna jesen«  
že 12 let razveseljuje člane društva in 
druge ob spremljavi Franceta Križaja  na 
harmoniki. Poleg pevskega zbora deluje 
tudi trio harmonik v sestavi Mira Plešec, 
Franc Križaj in Darko Berginc. Redne 
tedenske vaje so namenjene pripravam 
na nastope, ki se vrstijo vse leto  v 
domačem okolju in širše. Največ javnih 
nastopov  ima pevski zbor meseca marca  
ob dnevu žensk in materinskem dnevu  
ter koncem leta na prednovoletnih 
srečanjih članov. Pevski zbor spremlja 
tudi otvoritve razstav članov krožka 
ročnih del in  ustvarjalnih  delavnic ter 
likovnega krožka v prostorih društva,  
Knjižnici Medvode, na Tržnici Medvode, 
v Invalidskem centru Naša Hiša v 

Mengšu, v Centru starejših Medvode,  in 
na tradicionalnem  srečanju treh društev 
upokojencev občine Medvode. 
Skupina je  že kar nekajkrat nastopila 
na odprtem odru Festivala za tretje 
življenjsko obdobju v Cankarjevem 
domu ter na medgeneracijskem srečanju 
upokojencev na Gospodarskem 
razstavišču Ljubljana.  Vsako leto 
nastopajo na dveh spominskih 
svečanostih, in sicer pri rojstni hiši 
padlega komandanta Franca Rozmana 
Staneta v Pirničah in pri spomeniku 
padlih talcev v Ločnici.  Mesec 
december  je napolnjen s pevskimi  
nastopi na prednovoletnih srečanjih  
članov v društvu in Centru starejših 
ter  na otvoritvi ročnih,  likovnih del 
naših članov v Knjižnici Medvode 
in na otvoritvi fotografske  razstave 
naših članov v prostorih  Instituta  za 
rehabilitacijo invalidov SOČA Ljubljana. 

Pevsko instrumentalna skupina 
nastopa tudi na vsakoletnem srečanju 
upokojencev zamejske Koroške, ki ga 
prireja Slovensko društvo upokojencev 
Pliberk. 
Glasbeniki so pripravili celodnevni 
program  ob pobratenju društev 
upokojencev  Medvode in Kočevje, ki je  
obsegal kulturni del ob sprejemu gostov,  
ogled mesta Medvode ter družabni del. 
Osrednji dogodek je bil podpis LISTINE 
O POBRATENJU DU MEDVODE IN 
DU KOČEVJE.
Prvi skupni nastop članov  obeh 
društev je bil na Kulturnem večeru v 
hotelu Delfin Izola. Nastopili so pevci 
in instrumentalisti, plesalci in igralci 
obeh društev ter s svojim nastopom  
tako navdušili poslušalce, da so   se jim 
pridružili v sproščenem rajanju. 

Pobratenje Društev upokojencev 
Medvode in Kočevje ima 
svoje korenine v  dolgoletnem 
sodelovanju naše članice in  

vodje ustvarjalnih delavnic Majde Tratar 
z Društvom upokojencev Kočevje. 
Ko smo pozno poleti 2015 obiskali 
Društvo upokojencev Kočevje, je tedanja 
predsednica Ana Kosten dala pobudo 
za  pobratenje obeh društev  in podpis 
LISTINE O POBRATENJU. Hkrati 
je  predlagala datum srečanja  in sicer 
10. 10. 2015.  Podpis LISTINE je bil v 
gostišču »Jezero« na Zbiljah,  kjer je 
sledila izmenjava simboličnih daril in    
družabni del srečanja.
V svojih programih dela sta obe društvi 
zapisali, da bosta sodelovali zlasti na 
področju ročnih del in ustvarjalnih 
delavnic, pevsko – instrumentalnem 
ter športno rekreacijskem področju. 
Tako  člani društev vse do danes gojijo 
pristno prijateljstvo, druženje in  športno 
tekmovanje.

Sončna jesen - Diamantke - Kočevje

 Skupina iz Kočevja
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Rožice - Kultura

Skupina starih 
ljudi 
za samopomoč 
ROŽICE

Pogovorna skupina Rožice bo 
v letu 2021 praznovala svojo 
deveto obletnico. Skupina je del 
programa “Skupine starih ljudi 

za samopomoč”, ki je verificiran socialno 
varstveni program  Zveze društev 
za socialno gerontologijo Slovenije 
in edinstven tako v slovenskem kot 
evropskem prostoru. Skupino sestavlja 
trenutno 9 članic, starih med 70 in 80 let, 
ter usposobljena voditeljica skupine, ki je 
pripadnica srednje generacije, vse pa smo 
občanke Občine Medvode.

Srečanja potekajo vsakih štirinajst dni 
ob sredah med 8.30 in 10.00 v prostorih 
Društva upokojencev Medvode. Glavna 
aktivnost skupine je pogovor, predvsem 
negovanje kulture poslušanja in 
pogovora, vzpostavljanje medsebojnega 
zaupanja ter tkanje prijateljskih vezi.

Skozi srečanja in pogovore se lotevamo 
različnih tem: zdravstvenih, kuharskih, 
vrtnarskih, zgodovinskih, kulturnih, 
predvsem pa življenjskih. Z veseljem med 
seboj delimo različne izkušnje, znanja 
in modrost, ki so jo prinesle različne 
preizkušnje v življenju. Z veseljem 
prisluhnemo vsaki članici s spoštljivostjo 
in varovanjem zaupanega, ki ostane med 
nami. Družijo nas tudi smeh, vedrina ter 
želja po tem, da ostanemo povezane in se 
srečujemo še mnogo let.

Danijela Gutić Ravnikar

Pevski zbor Sončna jesen in plesna skupina Diamantke 
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Dobra volja je najbolja

To je geslo vseh tistih, ki radi 
hodijo v hribe. Planinsko 
društvo Medvode je leta 
1982 v Društvu upokojencev 

Medvode ustanovilo svojo Planinsko 
sekcijo. Po začetnem zagonu je po nekaj 
letih delo v sekciji zamrlo. Ponovno je 
oživelo v letu 2011, ko se je društvenemu 
delu priključil planinski vodnik Dušan 
Brekič in po enem letu še planinska 
vodnica Marjana Jelen. V sodelovanju z 
Marjeto Bokan, ki dela kot informatorka 
in zbiralka prijav, smo v zadnjih 10 
letih organizirali 121 izletov, ki se jih 
je udeležilo 4.455 pohodnikov, kar je v 
povprečju kar 37 na izlet.. V zadnjem 
letu je Marjana organizirala še 10 
zahtevnejših izletov. 
Na prvem izletu leta 2011 nas je bilo 
11, v zadnjih letih nas je večkrat čez 
50, največ pa nas je bilo na Tržaškem 
Krasu in to kar 65. Povprečna starost 
udeležencev presega 70 let.
Kaj je tisto, kar nas žene visoko nad 
dolino, med sive skale, iz katerih nežno 
kukajo avriklji, na širne gorske pašnike, 
ki so posuti s čudovitim cvetjem? Je to 
želja doživeti nekaj novega in neznanega, 
izvedeti še kaj več o tej naši lepi deželi? 
Ali je to želja po dokazovanju, da tudi 
pri 89 letih zmoreš priti 1.500 m visoko 
in še više? Je morda to želja po druženju 
s prijatelji, znanci in vsemi tistimi, ki 
hočejo vsakdanje skrbi pustiti doma? 
Kdo ve!
Kje vse smo se potepali v teh 10 letih? 
Začenjali smo na skoraj 0 m nadmorske 
višine v Piranu in Izoli, prehodili nešteto 
poti v Istri in na Krasu, občudovali 

lepote Vipavske doline iz prav vseh 
smeri. Šli smo vse tja do Matajurja na 
zahodu in do Soteske Čepa na severu v 
Avstriji. Spustili smo se tudi v sotesko 
Glinščice na Tržaškem. Notranjska nas 
je na Vremščici, Slavniku, Kojniku in 
drugih vrhovih  obdarovala s cvetjem 
in lepimi razgledi, ne bomo pozabili 
Gorjancev s Trdinovim vrhom. Blejsko 
jezero smo si ogledovali z zahoda in z 
vzhoda, z Julijcev in s Karavank . Kaj je 
lepšega kot pogled na s soncem obsijana 
Lovrenška jezera, potem ko te je še nekaj 
minut prej obdajala megla in močil dež?
Še in še bi lahko naštevali, a je premalo 
prostora za opisovanje vseh 131 
izletov. Najvišje smo bili na 1.911 m 
na Slemenovi Špici nad Tamarjem. 
Marsikdo ne bo pozabil izletov na 
Nanos in na Ratitovec, ki sta zahtevala 
kar nekaj adrenalina. Kako lepo je bilo 
med narcisami na Španovem in Črnem 
vrhu, lahko povedo samo tisti, ki so bili 
tam. Tudi dež nas je pošteno pral na 
Pasji ravni v Polhograjcih in na Čavnu 
nad Ajdovščino. Zadnji izlet v letu je v 
domače hribe z zaključkom v Gostilni 
Bormes.
Da pa smo se sposobni lotiti tudi kaj bolj 
ekstremnega za naša leta, dokazuje šest 
naših članic s povprečno starostjo 68 let, 
ki so se v spremstvu vodnika Dušana 
povzpele na našega očaka Triglava. V 
treh dneh so doživele veliko lepega pa 
tudi veliko stresnih trenutkov. Vse te 
hude trenutke hitro pozabiš, posebno še, 
ko na vrhu doživiš pravi planinski krst.
Izleti niso samo zato, da osvojimo nek 
vrh. Vodnika po svojih sposobnostih in 

Pohodništvo

Dušan Brekič

Skupinska slika pohodnikov
na izletu v neznano
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znanju povesta marsikaj zanimivega o 
krajih in ljudeh, o naravnih, kulturnih 
in zgodovinski znamenitostih. Na Gori 
Oljki je pod bogato opremljeno cerkvijo 
zelo lepa podzemna kapela. Ogledali 
smo si Žičko kartuzijo, na Polzeli 
grad Malteških vitezov, Grad Turjak 
z muzejem bitke s Turki, muzej iz 1. 
svetovne vojne na Cerju, Rusko kapelico 
pod Vršičem, cerkev v Hrastovljah in še 
veliko drugih, Planinsko jamo, sotesko 
Čepa, sotesko Vintgar, korita Mostnice, 
na Šmohorju smo se stlačili v prastare 
lipe, na Kraškem robu se v jeseni ne 
moreš nagledati ruja v vseh mogočih 
barvah in še in še. Pod Košuto na Kofcah 
je bilo toliko materine dušice, da je 
utrujenost v trenutku pozabljena, čeprav 
je bila pot vražje strma. 
Leta tečejo, tudi vodnikoma ni 
prizanešeno, zato je pred nami težka 
naloga, kje dobiti mlajše vodnike, ki 
bodo pripravljeni nadaljevati po dobro 
uhojeni poti v zadovoljstvo vseh, ki 
imajo radi svojo deželo, radi hodijo po 
njej in jo še bolj spoznavajo.

Dušan Brekič

Pohodništvo

Pohod v Rakov Škocjan

Postanek pri Micki, na poti na Govejk

Napoleonova pot nad Trstom
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Šport

Jani Jakič

Športna sekcija ki je organizirana 
v DUM omogoča, da tekmovalci 
tudi z odhodom v penzijo lahko 
nadaljujejo svojo tekmovalno 

dejavnost, sicer na drugi ravni. Vadba 
kegljačev in strelcev je organizirana na 
kegljišču Hidro, balinarji pa vadijo na 
balinišču BK Medvode.
Sekcija šteje 40 članov, ki jih po smrti 
dolgoletnega vodje Marka Seška, sedaj 
vodi Jani Jakič. Letni osip nam trenutno 
še uspeva zapolniti z novimi člani 
željnimi nastopanja v poznejših letih.
Nastopamo in se uvrščamo pri vrhu 
slovenskih upokojencev. Smo kar 
nekajkratni prvaki pokrajinskih in 
državnih ŠI upokojencev. Nastopamo na 
državnih veteranskih tekmah, v ligaških 
tekmovanjih, trim ligi, Gorenjska ligi, 
tudi na tekmah v Hrastniku, Vrhniki, 
Železnikih, Jesenicah, Trzinu, Škofji 
Loki se kdaj pomerimo s sebi enakimi. 
Prijeteljsko se pomerimo tudi z Bohinjci 
in Kočevarji.
Tekmovalnost nam ni osnovno vodilo, 
ampak predvsem trenutki ki jih 
preživimo v dobri družbi. Redna vadba 
je tedenska, pred tekmami tudi dvakrat 
tedensko, veseli bomo če se nam pridruži 
še kakšen mlajši upokojenec, ki je rad v 
družbi sebi enakih.  
Šport, rekreacija, gibalna kultura je 
obveza nas vseh starejših, saj nam 
omogoča aktivno življenje tudi v pozni 
starosti, predvsem pa omogoča, da smo 

Trening na kegljišču Hidro Medvode

Pokrajinski prvaki Osrednje slovenske regije

Boško Doneski,  naš najboljši strelec
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Šport

samostojni in neodvisni od pomoči 
drugih. Posebnost je naš vsakoletni 
piknik, ki ga tradicionalno priredimo že 
kar nekaj let v Gostečah, kot zaključek 
tekmovalne sezone.

Jani Jakič

Kegljači, pokrajinski in državni upokojenski prvaki

Tradicionalni letni strelski piknik za zaključek sezone v Gostečah

Balinarska sekcija, vadi na balinišču BK Medvode

Stane Plut uspešno strelja in dokazuje da 
leta niti niso pomembna
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Zanimivosti iz društva

Dragočajna v gradu letna srečanja 
(zgoraj), 

Vsakoletno srečanje DU Medvode, Pirniče, 
Smlednik v Zbiljah 
(v sredini)

Izdelki ročna dela, copatki za novorojenčke 
Občine Medvode, maskota krompirjevega 
dneva(spodaj)
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