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AKTIV SKEI SENIORJI POSAVJE 

 

POROČILO O DELU ZA LETO 2013                           

Člani Aktiva SKEI seniorji Posavje smo v letu 2013 naš plan skoraj v celoti realizirali. Glede 

na finančne zmožnosti in seveda tudi z lastnimi prispevki, smo organizirali naša srečanja, ki 

so bila prav prijetna. V letu 2013 smo enega člana pridobili in enega izgubili, tako da nas je 

sedaj 12 članov. Prav vsi smo tudi poravnali članarino. Opravili pa smo že kar nekaj 

pogovorov z upokojenimi člani, ki so nam obljubili, da se nam bodo v letu 2014 tudi priključili. 

Člani IO Aktiva SKEI seniorji Posavje smo v letu 2013 imeli 4 sestanke, tako kot smo 

predvideli, da se bomo dobili vsake tri mesece. Na naših sestankih smo podrobno pripravili 

program za organiziranje naših pohodov oziroma izletov. Dogovorili smo se tudi, da moramo 

izvoliti še podpredsednika Aktiva, katerega sedaj še nimamo. Tudi Pravilnik o delovanju si 

moramo urediti, seveda v skladu s Statutom SKEI in z že obstoječim  Pravilnikom o 

delovanju regijske organizacije v sklopu katere tudi delujemo. Glavni namen pa je seveda 

druženje že upokojenih članov. Naše aktivnosti so v letu 2013 potekale takole: 

Dne 8.6.2013 smo organizirali pohod po Dolenjski in sicer obisk Kostanjevice na Krki z 

okolico. Ta pohod je bil nadaljevanje pohoda, ki smo ga imeli v decembru 2012. Na Brodu 

smo imeli zbirno mesto in 10 članov, ki smo prišli,  smo po programu, ki sta ga pripravila 

naša člana Jože in Tone, odšli najprej do kmetije Jarkovič, kjer so nam povedali s čim se 

ukvarjajo in ker je bila ravno sezona zorenja jagod, smo se dogovorili, da jih bomo nabavili 

ob vračanju. Nadaljevali smo našo pot do sejmišča v Šentjerneju, kjer smo si privoščili malo 

okrepčila in pijačo. Od tu smo nadaljevali v vas Groblje do domačije Gregorič. Tu smo bili 

zelo navdušeni nad lepo urejenim gospodarskim poslopjem in hlevi, kjer imajo ameriško 

sorto rjavih konj, ki so zelo ubogljivi in gospodar je povedal, da takšne jezdijo kavboji. Tu 

smo videli zelo veliko lepo izdelanih lesenih izdelkov, ki jih je izdelal sam gospodar. 

Nadaljevali smo naš pohod v sosednjo vas k družini Hosta, kjer pa se ukvarjajo z vzrejo 

lipicancev. Ogledali smo si hlev, kjer smo videli kobile z mladički in med njimi celo rjavega in 

črnega žrebička. Poleg hleva pa imajo urejen tudi prostor za jahanje, kamor so pripeljali kar 

štiri kobile z mladički in uživali smo, ko smo opazovali razigranost teh žrebičkov. Povedali so 

nam, da je vzreja lipicancev kar precej zahtevna in lahko bi še opazovali in poslušali, vendar 

smo morali nadaljevati po našem programu. Ustavili smo se v gotski cerkvi v Kartuziji 

Pleterje, kjer smo si ogledali tudi video posnetek iz katerega vsaj malo spoznaš, kakšno je 

življenje teh menihov. Potem smo si prav v bližini ogledali še prekrasno urejeno staro vas, 

kjer je hiša urejena tako, kot je bila urejena leta 1833. V tej hiši prav vsak dan zakurijo peč in 



včasih tudi prikažejo peko pogače. Izdelujejo pa tudi izdelke iz gline. Zopet smo morali naprej 

in sicer ob obzidju Kartuzije Pleterje, ki je dolgo kar 2600 m in prišli do manjšega jezera, 

katero je narejeno umetno in sicer iz varnosti, da je v bližini voda v primeru požara 

v notranjosti Kartuzije. Naša pot nas je vodila naprej med vinogradi in lepimi zidanicami. 

Prišli smo do naše zadnje postojanke, kjer pa smo se okrepčali. Vračali smo se po cesti, med 

 lepimi drevesi in tako prišli do naših avtomobilov, kjer smo se v prijetnem vzdušju razšli.  

V poletnih mesecih se nismo srečali, saj je poletne mesece vsak preživel po svoje. Kar hitro 

pa je prišla jesen in zopet smo se dobili. 12. oktobra smo se z vlakom odpeljali v Ljubljano. 

Po jutranji kavici, smo nadaljevali pot do Ljubljanice, kjer smo se vkrcali na lepo leseno barko 

in se odpravili na ogled Ljubljane z vodne perspektive. Odrinili smo z Brega proti toku, mimo 

izliva Gradaščice v Ljubljanico. Videli smo lepo urejeno nabrežje vse do Špice, kjer se odcepi 

Grubarjev prekop. Pri veslaškem klubu smo se obrnili in pričeli pluti v smeri toka Ljubljanice. 

Imeli smo zelo lep pogled na grad, Prule in staro mestno jedro. Peljali smo se kar pod 

dvanajstimi mostovi, katere nam je naš krmar zelo podrobno opisal. Veliko nam je povedal 

tudi o samih zgradbah, ki smo jih videli. Vožnja je bila kljub deževnemu vremenu prijetna, saj 

so nam ponudili dober čaj in v kolikor je bilo komu hladno, se je lahko tudi pokril z odejo. 

Ogled je trajal eno uro in vrnili smo se v pristanišče. Nato smo nadaljevali peš preko tržnice 

in prišli do lepega gostišča pod gradom, prav v bližini vzpenjače, kjer smo si privoščili kosilo. 

Ker pa je še vedno deževalo, smo se odločili, da gradu ne bomo obiskali, smo se pa odpravili 

na železniško postajo in s prvim vlakom smo se odpeljali proti domu. Prav vsi smo bili 

zadovoljni in dobro razpoloženi smo odšli domov.  

V planu smo imeli tudi jesenski pohod na Bohor, vendar smo se odločili, da organiziramo 

kostanjev piknik pri našem članu, Franciju.  Skoraj vsi člani smo se v prelepem jesenskem 

dnevu zbrali v kar malo skritem kraju med dolenjskimi grički. Privoščili smo si malico, nato pa 

še pečen kostanj. Tudi zapeli smo in to zunaj, saj je bil prekrasen, zelo topel, jesenski dan.  

Zvečer pa smo se veseli s pesmijo razšli, saj smo v prijetnem klepetu preživeli zelo lep dan.  

Športnih iger se v letu 2013 nismo udeležili. Nekaj naših članov se je udeležilo tudi 

demonstracij, ki so bile organizirane v Ljubljani. V planu smo imeli tudi obisk kakšne kulturne 

prireditve, vendar pa tega nismo organizirali, kar pa upamo, da nam bo uspelo v letu 2014 in 

prav tako tudi obisk Nerezin, kjer bomo v spomladanskem času pripravili počitniške 

kapacitete za dopustovanje. Tudi predvidenega srečanja v mesecu decembru, zaradi 

objektivnih razlogov, nismo imeli.  

 

Naša druženja v letu 2013 so bila zelo prijetna, zato upamo, da nam bo to uspelo tudi v 

prihodnjem letu.       

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                     Predsednica Aktiva SKEI seniorji Posavje                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       Irena Planinc 


