
Okvirni program dela DU Bratov Babnik v letu 2020 
 

Zaradi strukture našega članstva, naše društvo nima raznih sekcij, kot jih ima 

sosednje društvo, ki pa so odprte tudi za člane drugih društev, zato se bodo v te 

sekcije še vedno vključevali nekateri naši člani, kot so se tudi doslej. 

Članice in člani upravnega odbora bodo še vnaprej obiskovali naše člane v domovih 

starejših, prav tako pa tudi bolne na domu, druge člane pa redno obveščali z vabili na 

srečanja in ekskurzije. 

 

Načrtujemo naslednja druženja: 

1. Upravni odbor načrtuje v marcu praznovanje Dneva žena, bomo  pa obiskali 

geometrijsko središče Slovenije – GEOSS, ogledali si bomo grad Tuštanj, nato 

pa se bomo ob glasbi, poveselili v stari slovenski gostilni. 

2. V juniju se bomo šišenski upokojenci srečali v Mostecu, druženje pa bo, 

organizirala Območna zveza društev upokojencev Šiška, za kar je zaslužna 

predvsem predsednica Jožica Skubic. 

3. Naslednje druženje bo potekalo ob praznovanju Martinovega, vino pa bomo 

krstili na kakšni od turističnih kmetij, kjer še nismo bili, še prej pa si bomo 

ogledali kašno znamenitost v bližnji okolici. 

4. Proti koncu decembra bomo praznovali prihajajoče novo leto in se poslovili od 

starega leta, verjetno podobno, kot v letu 2019. 

 

Predvidevamo, da nam bo uspelo izvesti naslednje ekskurzije in obiske: 

1. Ko bodo toplejši dnevi, načrtujemo obisk Mosta na Soči in si dan popestrili z 

vožnjo z ladjico po Soči, in kosilom na njej, če pa bo čas, si bomo spotoma 

ogledali še idrijske Klavže. 

2. Načrtujemo tudi drugo potovanje v te kraje, saj želimo obiskati Tolminska 

korita in spominsko cerkev sv. Duha na Javorci, če pa bo zneslo, si bomo 

ogledali še Kobariški muzej. 

3. Če bo dovolj zanimanja, vsaj toliko, kot doslej, bomo ponovno odkrivali 

neznane kraje v Prekmurju, ogledali pa bi si tudi domačo obrt – lončarijo, 

kakšno oljarno, kjer stiskajo bučno olje, pa še kaj. 

4. Če bo še kaj časa, bomo poskusili priti še kam na Koroško, nekam v deželo 

kralja Matjaža, saj nam ta del Slovenije ni preveč poznan. 

5. Nekam vmes bomo skušali vtakniti kakšen manj naporen pohod, mogoče na 

Veliko planino, za tiste, ki težje hodijo, pa kakšen nenaporen obisk bližnjih 

znamenitosti. 

 

Vsekakor pa bomo prisluhnili vsem pobudam članov, ki nam bodo, vsaj upam, 

priskočili na pomoč pri organiziranju teh aktivnosti, saj nam manjka takšnih ljudi. 

 


