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AKTIV  SKEI SENIORJI POSAVJE – POROČILO O DELU V LETU 2017 

Člani aktiva SKEI seniorji Posavje smo  tudi v letu 2017 skoraj v celoti izpolnili naš plan. 

Nekoliko smo ga spremenili in zadeve , ki jih nismo realizirali v prejšnjem letu, bomo dali v 

plan za letošnje leto. 

Vodstvo aktiva se je kot običajno, tudi v letu 2017,  sestalo pred vsakim srečanjem  in smo se 

dogovorili o podrobnostih za izvedbo srečanja. Imeli smo kar 8 srečanj in prav prijetna so 

bila. Tudi v letu 2017 smo poizkušali pridobiti nove člane, vendar se naše število ni povečalo. 

Povezani smo s podjetji, da vse, ki odhajajo v pokoj o tem seznanijo. Morda bo v prihodnje 

kaj več sreče. Naš Aktiv ima še vedno 14 članov.   

Prvo srečanje smo imeli 15. marca 2017 pri Ireni na Logu 116 a, kjer smo sprejeli okvirno že 

pripravljeni program dela za leto 2017. Malo smo se okrepčali in se tudi pošteno nasmejali.  

Drugo srečanje pa je bil piknik pri kleti v Podulcah, dne 21. aprila 2017 in sicer smo zopet 

pekli ribe. Silva in Tone sta pripravila čudovite kotlete soma. Bilo pa je tudi še dovolj drugih 

stvari, da smo se prav dobro okrepčali in seveda tudi kot vedno, zapeli. 

Naše tretje srečanje pa smo imeli pri naši članici Slavki v Krajnih brdih.  Prelepa lokacija saj je 

izredno lep razgled na kranjsko stran preko Save. Bili smo čudovito postreženi z dobrotami z 

žara in dobro kapljico. Vici, petje in šale pa nas tako spremljajo na vsakem srečanju. 

27. junija 2017 pa smo zopet šli na Kum. Seveda pa je bila glavna postojanka pri Jožici in 

Poldetu nekoliko nižje, pod Kumom. Tudi ta lokacija je že postala tradicionalna. Bil je lep dan 

in zadržali smo se kar do večera. Kar težko smo se odpravili domov, ker je bilo zelo prijetno. 

V letu 2017 pa smo se dobili celo v mesecu avgustu in sicer smo 22. avgusta obiskali 

»Aškerčevino« v Rimskih toplicah. Zelo veliko smo izvedeli o našem pesniku Antonu Aškercu . 

Odšli smo tudi po gozdni učni poti in je bilo zelo zanimivo. Ko smo se vrnili pa smo se lepo 

okrepčali in se malo poveselili in nato zadovoljni odšli domov. 

Naslednje srečanje – kostanjev piknik- je bilo predvideno v lovski koči v bližini Kostanjevice, 

vendar smo zaradi slabega vremena odšli kar v Podulce. Dobro smo se najedli in odžejali in 

nato spekli tudi kostanj. Prijetno smo se imeli. 

Dne 23. novembra 2017  pa smo organizirali izlet na Bizeljsko. Ogledali smo si klet zelo 

poznanega pridelovalca penin – klet Istenič, ki prideluje zelo dobra peneča vina. Po ogledu 

kleti smo odšli v dobro poznano, zelo staro gostišče Šekoranja na Bizeljskem. Zelo dobro smo 

se podprli z dobro domačo hrano. Po kosilu in krajšem oddihu pa smo odšli na ogled zelo 



poznanih repnic pri  Najgerju. To je zelo zanimivo in tudi tistim, ki so jih že večkrat obiskali, je 

bilo zanimivo.  Zelo prijetno druženje smo zaključili pozno popoldan. 

Kot vsako leto, smo tudi v letu 2017, obiskali praznično okrašeno mesto in sicer smo se z 

vlakom odpeljali v Celje. Počakali smo, da so se prižgale vse lučke in je bilo zares prelepo.  

Tudi od tukaj brez okrepčila nismo odšli. Še malo smo se sprehodili po mestu in nato odšli na 

železniško postajo. Čeprav je pričelo deževati, smo se zadovoljni odpeljali proti domu. 

Tako smo tudi v letu 2017 imeli kar osem zelo prijetnih druženj.  

Ker smo naš začrtani plan nekoliko spremenili pa bomo kraje, katerih nismo obiskali, to 

realizirali v letu 2018. 

Naša srečanja so še vedno zelo, zelo prijetna, polna smeha in veselja. 

Kot si zaželimo za vsako prihodnje leto, da bi nam zdravje  dopuščalo in da bomo imeli nekaj 

sredstev in se bomo zopet srečali in poveselili. 

Iger pa se nismo udeležili, ker imamo pri naših letih že vsi kakšno težavico in moramo zelo 

paziti na svoje zdravje, da ne bi prišlo do kakšnih poškodb. 

Tudi v prihodnje, si bomo prizadevali, da se bomo na naših srečanjih imeli lepo!  

 

 

Log, dne 19.2.2018                                                                                Predsednica Aktiva 

                                                                                                            Irena Planinc Šlogar l.r. 

 

 

 


