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Mag. Marija Tome je prejela plaketo Občine Medvode za svoje dolgoletno predano delo na področju 

pedagogike in v Društvu upokojencev Medvode. 

 

Iz obrazložitve:  

"Marija Tome se je rodila leta 1943 v Zg. Dupljah na Gorenjskem. V Medvode se je preselila leta 1968, kjer si je 
z možem, skladateljem Janezom Tometom, ustvarila družino. Po izobrazbi je magistra pedagogike.  

Deset let je bila kot svetovalna delavka zaposlena na osnovni šoli v Kranju, petnajst let je delala na področju 

razvoja novih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja na Zavodu RS za šolstvo, 

pet let, v času uvajanja vajeniškega sistema, je bila zaposlena na Gospodarski zbornici Slovenije, zadnjih pet 

let pred upokojitvijo pa se je vrnila na področje razvoja izobraževalnih programov v Centru za poklicno 

izobraževanje.  
Leta 2002 je Marija Tome prejela najvišjo nagrado Republike Slovenije - nagrado za življenjsko delo v vzgoji 

in izobraževanju na področju srednjega šolstva.  

Aktivna je bila tudi po upokojitvi in leta 2004 pridobila še naziv predavateljica višje šole. Sodelovala je na 

številnih posvetih, kongresih in simpozijih, njena bibliografija pa obsega več kot 80 strokovnih člankov, 

poročil, katalogov znanj in učnega gradiva ter opravljenih analiz. Pravijo, da se moraš na upokojitev 

pripraviti zato, da se vrneš v kraj, da bolj, kot si morda prej, začneš s svojim krajem živeti.  

Po upokojitvi je Marija Tome doživela, da v Medvodah ni poznala prav veliko ljudi, zato se je leta 2007 
vključila v Društvo upokojencev Medvode. Prvi dve leti je bila tajnica, nato pa vse do danes predsednica 

društva. V prvih petih letih predsednikovanja je vodila pripravo društvenega glasila in leta 2011, ob 60 - 

letnici društva, tudi pripravo zbornika. V imenu društva je tega leta prejela plaketo Občine Medvode.  

Na njeno pobudo je bila ustanovljena glasbeno - instrumentalna skupina »Sončna jesen«, v kateri tudi sama 

prepeva ali zaigra na citre. Na njen predlog se je društvo vključilo v program prostovoljstva »Starejši 

pomagajo starejšim«, ki ga vodi ZDUS. Pridobila je prostovoljce in poskrbela za njihovo usposabljanje ter 

prevzela vlogo koordinatorke skupnega izvajanja omenjenega programa Društev upokojencev Medvode in 
Pirniče. Leta 2012 je analizirala 400 vprašalnikov o življenjskih pogojih in potrebah starejših. Z organizacijo 

prireditve »Podarim – Dobim« je dobrodelnost še v večji meri postala vrednota društva. S strokovnjaki je 

organizirala tudi tečaje, predavanja in pogovore na različne teme, pomembne za dostojno starost.  

Pod okriljem društva se je oblikovala tudi skupina za samopomoč »Rožice«.  

Leta 2017 je Marija Tome prevzela koordinacijo dela v Zlatem kotičku in za izvajanje različnih programov 

pridobila širši krog izvajalcev in sodelavcev.  
En mandat je bila tudi članica Občinskega sveta Občine Medvode, predsednica Odbora za urejanje prostora 

in ekologijo ter članica Odbora za mladino in Odbora za razvoj občine.  

Z izrazitim čutom za solidarnost, podporo ranljivim družbenim skupinam in nenehno krepitvijo povezanosti 

ob različnih aktivnostih je že in še vedno med nami pušča globoke sledi." (6. julij 2020) 
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