POROČILO
predsednika o delu Upravnega odbora
Društva upokojencev bratov Babnik za leto 2019
Toplo pozdravljam vse članice in člane našega društva upokojencev, posebej pa še vse goste, ki ste
se potrudili na ta naš letni občni zbor.
Letos vam prvič poročam kot predsednik, saj sem po dolgih letih dobrega in požrtvovalnega dela
prejšnjega predsednika, lani prevzel to funkcijo. Že lani vas je predsednik v svojem poročilu
spomnil, da bo naše društvo letos doseglo okrogli jubilej in sicer 40 let svojega obstoja. Za to se
nismo posebej pripravili, saj bomo to častitljivo obletnico dosegli šele proti koncu leta, prav pa je,
da na tem zboru izrečemo zahvale in priznanja najbolj zasluženim članom društva. O tem bomo
spregovorili več pri naslednjih točkah dnevnega reda, zdaj pa bi navedel nekaj svojih misli in
podatkov.
Osebno me žalostijo nekatera dogajanja v naši družbi, ki se odražajo tudi v slovenski upokojenski
organizaciji. Namesto, da bi se vsi zavzemali za boljši jutri naših članov, se pojavljajo nasprotja in
ločevanja, vzpostavljanje vzporednih organizacijskih struktur, ob zavestnem kršenju veljavne
zakonodaje. Pojavljajo se tudi pritiski, predvsem s strani vodstvenih struktur naše organizacije na
nivoju republike, da bi se izločili iz sedanje naše, Ljubljanske pokrajinske zveze upokojencev in se
vključili v neko novo, vzporedno pokrajinsko organizacijo. To lahko še dodatno oslabi naše
napore, da bi pridobili več članov in si s povečano močjo, večjim številom glasov, izborili nekatere
potrebne premike v družbi, ki je zelo zanemarila starejšo generacijo.
Tudi v letu 2019 smo se ponovno soočili z upadom članstva. Če je bilo prvotno precej več kot 300
članov, smo leto 2018 zaključili le še z 222 člani, leto 2019 pa z 209 člani. Od tega je bilo 151
članic in 58 članov. Na novo se je včlanilo 5, izpisalo 12, 6 članov pa je umrlo.
V spomin na umrle vas prosim, da se jih spomnimo in jih počastimo z minuto molka…….. Naj
počivajo v miru!
Vse več naših dolgoletnih članov odhaja v domove za starejše, zato smo 10 takih članov oprostili
plačevanja članarine in je le 199 članov zavezanih plačilu članarine.
Bistveno se je spremenila tudi starostna struktura članstva. Vse več nas je starejših, pri
podeljevanju daril članom in članicam ob Novem letu, starih 85 ali več let, smo ugotovili, da
imamo 64 takih članov in članic, kar pomeni, da je malenkost manj kot 1/3 vseh članov in članic
stara 85 in več let. Četrtna skupnost je zagotovila sredstva za darila za vse, ki so prebivalci četrtne
skupnosti (teh je bilo 30), za ostale, ki živijo izven tega območja, pa je sredstva zagotovilo
društvo (teh je bilo 34). Predvsem tem članom, pa tudi tistim, ki so v domovih, ali pa so bolni, se
močno posvečajo članice našega upravnega odbora, ki s svojimi obiski popestrijo kakšen dan teh
članov. Želel bi si, da bi tudi sorodniki naših starejših članov bolje sodelovali z nami, saj imamo
včasih velike težave, da bi izvedeli, kaj se dogaja z nekaterimi člani. V mislih imam konkreten
primer, da smo, slučajno izvedeli, da se je eden od naših članov poškodoval in bo verjetno po
odpustu iz bolnice nameščen v dom. Preko sosede v bloku, ki skrbi za to prazno stanovanje, sem
prosil hčerko tega našega člana, da mi sporoči nekatere podatka, ali pa mi pove, kje je nameščen,
da se bom pogovoril z njim. Odgovora nisem dobil, po drugih kanalih pa sem izvedel, da je v
domu v Postojni. Tam pa ne moreš izvedeti nič, saj trdijo, da jih k temu zavezujejo novi evropski
predpisi.

Povprečna starost vseh 209 članov in članic ob koncu leta 2019 znaša 79,61 let. Če pogledamo
malo nazaj, so podatki taki:
Leto
Št. članov Razlika
Poprečna starost
287
77,15
2014
265
-22
77,23
2015
245
-20
77,82
2016
237
-8
78,77
2017
222
-15
79,17
2018
209
-13
79,61
2019
Članov in članic se spomnimo ob okroglih jubilejih, vsem starejšim od 85 let pa voščimo ob
vsakem rojstnem dnevu. Obiskujemo tudi naše bolne člane na domovih, pozabili pa nismo tudi na
tiste, ki so morali v dom za starejše občane, če izvemo, kje so, oz. če niso preveč daleč.
Ker je naloga društva upokojencev poskrbi za svoje člane, še posebej za starejše, smo tudi v
prejšnjem letu izvedli kar nekaj izletov in družabnih srečanj. Žal nam je kakšna ekskurzija odpadla
zaradi premajhnega števila prijav. S temi izleti – ekskurzijami, ki so tudi poučne in z družabnimi
srečanji želimo popestriti življenje naših članov in spodbuditi k druženju tiste naše člane, ki se
zapirajo med svoje štiri stene in so tako vse bolj osamljeni. Pri tem se trudimo, da vse te aktivnosti
niso predrage za udeležence in so dostopne vsem našim članom.
Prvo druženje v letu 2019 je bil naš redni letni občni zbor, ki je bil dobro obiskan, po končanem
uradnem delu pa smo, ob manjšem prigrizku in pijači, še malo prijateljsko poklepetali in se družili
z gosti.
Dan žena smo organizirali prav na 8. marec. Udeleženci so izvedeli nekaj o rudniku kositra v
Litiji, ogledali so si zunanjost znane cerkve v Šmartnem pri Litiji, članicam pa smo čestitali za
praznik z nageljčkom, mojster Lojze pa nam je v gostilni Pr Čop v Podkumu pripravil dobro
hrano, vsi pa smo zaplesali ob živi glasbi.
Sredi maja je bil organiziran lepo obiskan ogled gradu Rajhenburg in ene od repnic na Bizeljskem,
po dobrem kosilu v eni od starih gostiln na Bizeljskem pa so udeleženci, na povabilo člana našega
društva, g. Planinca, obiskali še njegov vikend v Semiču, kjer jih je pogostil s hrano in pijačo, za
dobro razpoloženje pa jih je spremljala harmonika. Za ta dodatek se g. Planincu lepo
zahvaljujemo.
V juniju nismo organizirali druženj in ekskurzij, ker je bilo organizirano srečanje upokojencev
Šiške v Mostecu. Tega srečanja se je udeležilo tudi večje število članov in članic našega društva,
ki smo jim prispevali del sredstev za hrano.
V začetku julija smo hoteli potovati na Kope, kjer bi si ogledali zabavno holcarijo, pa je ta ogled
zaradi premajhnega števila prijav odpadel. Na pobudo več članov smo ogled ponovno organizirali
sredi septembra, takrat pa je bila udeležba zelo dobra. Na Kopah smo si ogledali šaljiv prikaz
holcarije, to je gozdarskih del na Pohorju, pa tudi multimedijsko predstavitev. Tu smo tudi jedli in
si ogledali naravo, nato pa smo odpotovali proti Velenju. Na poti do tja nam je naš član g.
Ograjenšek povedal marsikatero zanimivost iz zgodovine Velenja, ki je nismo poznali, za kar se
mu lepo zahvaljujemo. V Velenju smo si ogledali Družmirsko jezero z okolico in gradnjo nove
plaže ob njem, nato pa smo se vrnili domov.
Sredi oktobra smo obiskali mokrišče in rezervat Škocjanski zatok, kjer smo izvedeli marsikaj o
mokriščih in njihovi pomembnosti in o delu v tem rezervatu ptic in drugih živalskih vrst. Po kosilu

v hotelu Delfin smo obiskali še Piran in si ogledali njegove znamenitosti, v večernih urah pa smo
odšli proti domu.
Martinovo smo praznovali mesec dni kasneje. Najprej smo v Celju obiskali Stari pisker in se
seznanili z grozotami tega zapora med vojno. Nato smo si ogledali še celjski Stari grad, od tu pa
smo se napotili še na kratek ogled Teharij. Po teh ogledih smo se odpeljali na kmečki turizem na
Tinjsko, ki je del Kozjanskega, kjer so nas pričakali s prigrizkom in harmoniko. Po kosilu smo
zaplesali ob harmoniki, nato pa smo si gledali šaljiv prikaz krsta vina, potem pa plesali do noči, ko
se je bilo treba vrniti domov.
Predčasno silvestrovanje oziroma slovo od starega leta smo organizirali kot doslej, v drugi
polovici decembra. Na to druženje smo povabili tudi člane DU Dravlje, tako da smo napolnili
skoraj dva avtobusa. To praznovanje ob živi glasbi je, po moji oceni, zelo dobro uspelo, verjetno
pa bomo tudi v bodoče, na podobna druženja, povabili sosednje društvo, saj je z večjo udeležbo
tudi lažje pokriti vse stroške.
Ob tem ugotavljam, da bomo sami vse težje organizirali taka druženja, saj vse težje zagotovimo
zadostno udeležbo. Vesel bi bil, če bi vsak član poskusil pridobiti kakšnega novega člana, da bi se
številčno okrepili, pa tudi malo pomladili. Pri taki starostni strukturi, kot je v našem društvu, je
zelo težko organizirati še kakšne druge dejavnosti, kot so zelo razvite v sosednjem društvu
upokojencev. Res se nekateri naši člani udeležujejo pri nekaterih aktivnostih sekcij DU Dravlje,
sami pa tega nismo zmožni. Manjka nam kadrov, ki bi bili pripravljeni pomagati vsaj pri osnovnih
aktivnostih, če že ne moremo organizirati še druge dejavnosti. Vabimo, predvsem mlajše člane
društva, da pomagajo pri našem delu, saj trenutno ni nikogar, ki bi pripravljal druženja in
ekskurzije, pa morebiti še kakšne druge aktivnosti.
Na koncu tega svojega poročila vam zagotavljam, da bomo vsi tisti, ki ste nas izvolili v organe
društva, poskrbeli, da bo naše društvo še naprej dobro in uspešno delovalo, seveda ob vaši
vsestranski pomoči in sodelovanju. Odprti smo za vse predloge in pobude, kar bi lahko prispevalo
k poživitvi našega dela.
Za opravljeno delo v preteklem letu se vsem članom organov društva, poverjenikom in tudi
ostalim, ki ste pripomogli izvajati sprejeti program dela, v svojem imenu iskreno zahvaljujem.
Tudi v prihodnje si želim vsaj takega ali še boljšega sodelovanja, predvsem pa še novih
sodelavcev, ki bodo pomagali s svojimi novimi pogledi na dejavnosti društva, izboljšati delo v
letu, ki je pred nami. Potrebno bo vložiti še več naporov, da bi zadovoljili potrebe in želje naših
članov, pa tudi širša družba postavlja pred nas nove naloge in izzive.
Hvala, ker ste me poslušali in, čeprav sem mogoče kje dolgovezil in se morebiti ponavljal, vam
želim vse dobro.
Ljubljana, 14. 02. 2020

Predsednik Janez Zupan

