Razvitje prapora DU Vižmarje-Brod
Društvo upokojencev Vižmarje–Brod je imelo v petek, 31. januarja 2020, redni letni zbor članov, ki pa je
bil vendarle poseben. Na posebnost tokratne seje in kasnejšega družabnega dela kaže tudi podatek o
udeležbi članstva: zbralo se nas je kar 34,61 % tistih, ki smo do 30. januarja podaljšali članarino za
tekoče leto ali so se včlanili na novo. V predhodnih letih je bilo prisotnih med 20 in 25 odstotki aktualnega
članstva.
V kulturnem programu te seje zbora članov je nastopil Lovski pevski zbor Medvode pod strokovnim
vodstvom pevovodje Milana Bajžlja in organizacijskem vodenjem predsednika Janeza Šubica.
Seje so se med drugimi udeležili tudi član izvršilnega odbora Zveze društev upokojencev Slovenije
(ZDUS) Janez Čepljak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana–Osrednjeslovenske pokrajinske
zveze društev upokojencev (MZU-OPZDU) Marjan Sedmak in predsednica Območne zveze društev
upokojencev Ljubljana Šiška Jožica Skubic.
In v čem je bila posebnost letošnje seje? Jubilejno leto ustanovitve društva in razvitje novega prapora.
Društvo je bilo namreč ustanovljeno 1. februarja 1980; seja je bila zato na predvečer 40-letnice
ustanovitve. Ampak okrogla obletnica ni bila v osrednjem poudarku. Osredotočili smo se na razvitje
novega prapora. Društvo je prapor imelo že doslej, vendar je bilo na njem kar nekaj nejasnosti in tudi
nedoslednost vpisanih letnic. Najbolj moteče pa je bilo to, da grafičnih simbolov na njem ni znal pojasniti
nihče v društvu. Zato je bil že leta 2017 podan predlog o zamenjavi prapora. Čeprav smo imeli za
priprave na videz veliko časa, se je najpomembnejše dogajanje odvijalo šele v drugi polovici leta 2019!
Vendar: uspeli smo.
Zamenjavo prapora smo opravili v dodani točki sicer rednih potekov letnih sej. Pod prejšnjim praporom
smo opravili vse uvodne formalnosti, ki so na takih sejah obvezne, ter vsa poročila o poslovanju v letu
2019 z razpravami vred in pozdravnimi nagovori predstavnikov iz drugih društev, mestne in lokalne
samouprave ter fizičnih donatorjev finančnih sredstev za novi prapor.
Pod novim praporom je nato zbor članov prisluhnil še načrtoma za leto 2020, odpravil še nekaj drugih
predvidenih točk ter razglasil nove zaslužne člane društva. Imenoval je tudi prvega častnega člana DU
Vižmarje–Brod: botra prapora Marjana Sedmaka. G. Sedmak je za predsednikom društva podelil še
priznanja MZU-OPZDU posameznim članicam in članom, za visoki jubilej pa tudi društvu.
Na podlagi sklepa upravnega odbora smo na letošnjo sejo zbora vabili samo predstavnike tistih pravnih
organizacij in fizičnih oseb, ki so nam pomagale pri izvedbi projekta. Nekateri v društvu smo se na vso
moč zavzeli za to, da smo zamenjavo prapora izpeljali kot projektno nalogo. To pomeni, da bodo
siceršnja članska sredstva neobremenjena z izdatkom za izvedbo, s katero se vsak član nekega društva
sreča praviloma le enkrat v članski dobi.
Osrednja točka dnevnega reda seje zbora članov je bila torej zamenjava praporov. Po koncu pozdravnih
nagovorov gostujočih predstavnikov je pobudnik zamenjave Peter Lakner, ki je bil na seji praporščak
dosedanjega prapora, odnesel prapor z odra, boter novega prapora, g. Marjan Sedmak, sicer predsednik
MZU-OPZDU, pa je razvil novi prapor in ga ob nagovoru izročil predsedniku društva Marku Koračinu.
Predsednik M. Koračin se je zahvalil M. Sedmaku za botrstvo nato pa predstavil društveno stran prapora.
V povzetku je njegov opis takšen:
Osrednji del prapora je prilagojeni logotip društva, ki upodablja pomnik vižmarskemu taboru. Ob tem je
spotoma predstavil avtorja grafične upodobitve logotipa, Marka Koračina, ml., ki je na tej prireditvi beležil
dogajanje v fotografsko kartico.
Logotip Društva upokojencev Vižmarje–Brod je okrogle oblike in upodablja pomnik vižmarskemu taboru
na katerem se je – kljub hladnemu deževnemu vremenu – zbralo med 20.000 in 30.000 udeležencev. Bil
je sedmi po vrsti (od osemnajstih) in največji od vseh, izvedli pa so ga na binkoštni ponedeljek, 17. maja
1869. Letnica tabora je vpisana tudi v logotipu društva. Tabori so bili prvi zametki današnje države
Slovenije!
Logotip je obrobljen s temno zelenim obročem kar ponazarja zelenje okoli nekdanje ljubljanske Krajevne
skupnosti Vižmarje–Brod. Na vzhodu tega območja je zeleni rob Dovježa, na zahodu so zelene Roje, na
jugu zeleni Šentviški hrib in na severu (po desetletjih ponovno) zelena Sava s svetovno znano slalomsko
kajakaško progo ter pomembnimi objekti na njenem bregu: Kajak kanu klubom Ljubljana
https://www.kajak-ljubljana.si/ (ime ima po nekdanji vasi iz sosednje ljubljanske četrtne skupnosti, ki je na
nasprotnem bregu Save), sodobno trgovino, hidroelektrarno, ki tako rekoč neprekinjeno deluje že od leta
1928, leta 2010 najboljšo lekarno Slovenije in v njeni soseščini eno najstarejših gostiln na
severozahodnem delu Ljubljane.
Znotraj temno zelene obrobe je na svetlo zeleni podlagi v sivo modri barvi risba pomnika posvečenega
vižmarskemu taboru. V logotipu je ob risbi pomnika napisana letnica tabora (1869) in sicer kot obroba
teh štirih številk. Dve številki sta na levi, dve pa na desni strani upodobitve. Nad risbo pomnika je
polkrožen napis »Društvo upokojencev«, pod risbo pa v vodoravni legi »Vižmarje–Brod«. Pod tem
napisom je v logotipu letnica ustanovitve društva: 1980. Na praporu je namesto letnice napis Ljubljana,
saj je letnica ustanovitve društva vpisana levo od logotipa (desno pa letnica razvitja prapora).
V nadaljevanju je pojasnil še slogan, ki je vtkan na praporu nad in pod prirejenim logotipom: VZEMI SI
ČAS ZA PRIJATELJA, SICER TI PRIJATELJA VZAME ČAS.
Ta slogan je M. Koračin, st. prvič predstavil na Marčni prireditvi (izvedemo jo za naše članice in druge
krajanke vsako leto med Dnevom žena, 8. 3., ter Materinskim dnem, 25. 3.) leta 2018. Sprejet je bil zelo

dobro in ohrabrujoče, zato se je UO odločil, da ga vpiše v prapor. Z njim sporočamo, da želimo
spodbuditi članstvo k druženju, prijateljevanju v okviru našega društva, sicer bodo tisti, ki so končali z
delovno dobo in še niso v naših vrstah, odšli v družbo drugih, ne med nas.
Na drugi strani prapora je uradni logotip državne upokojenske zveze: Zveze društev upokojencev
Slovenije.
Po predstavitvi je predsednik M. Koračin izročil prapor praporščaku Borisu Cerovcu, njemu pa so se z
leve in desne strani približali praporščaki gostujočih društev, ki so stali ob robu avle. S primerne razdalje
so primaknili v pozdrav vrhove svojih praporov k vrhu novega prapora DU Vižmarje–Brod in ga s to gesto
sprejeli v svojo družbo.
Nato so se gostujoči praporščaki vrnili na svoja mesta, boter Marjan Sedmak in predsednik Marko
Koračin pa sta še enkrat raztegnila prapor tako, da sta udeležencem seje ponovno predstavila njegovo
društveno stran.
Novi praporščak Boris Cerovac se je zahvalil za zaupanje in prisegel, da bo vestno čuval prapor našega
društva. Nato je odnesel prapor na mesto, kjer je bil prej Peter Lakner in stoje počakal, da pevci
Lovskega pevskega zbora Medvode odpojejo še pesem POZDRAV (Zadoni nam, zadoni), ki je bila
namenjena predvsem praporu.
Na koncu dnevnega reda je predsednik delovnega predsedstva seje Martin Pustovrh pozval Lovski
pevski zbor Medvode, da s pesmijo TA DRUŽBA NAJ ŽIVI! povabi prisotne še na družabni del zbora.
Marko Koračin, st.

