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AKTIV SKEI SENIORJI POSAVJE – POROČILO O DELU V LETU 2016
Člani aktiva SKEI seniorji Posavje smo tudi v letu 2016, realizirali svoj zastavljeni plan, sicer
ne čisto v celoti, ker ga glede na število članov, sproti malo prilagodimo.
Vodstvo aktiva se je kot običajno, sestalo prav pred vsakim srečanjem, da smo se dogovorili
o podrobnostih in potem smo srečanje dobro izpeljali. Trudimo se tudi, da bi pridobili nove
člane, vendar nam ne uspe. Delavci, ki se upokojijo ne pokažejo prav nikakršnega interesa,
da bi se nam pridružili. Tako ima naš Aktiv sedaj 14 članov, ker je en član umrl. Naša
srečanja pa so kot vse do sedaj, vedno zelo prijetna.
Prvo srečanje v letu 2016 smo imeli 3. februarja v Hotelu Ajdovec v Sevnici, kjer smo
obravnavali in sprejeli program dela za leto 2016 in izvedli volitve za vodstvo Aktiva SKEI
Seniorji Posavje. Imeli smo tudi skupno kosilo in se prav prijetno tudi nasmejali.
Naše naslednje druženje pa je bil piknik pri kleti v Podulcah, kar je že tradicionalno in to
zaradi zelo prijetne lokacije in sicer dne 26. aprila 2016. Kot običajno smo zopet pekli zelenke
- ribice iz Krke. Manjkalo pa ni tudi drugih dobrot in skupaj smo preživeli lep spomladanski
dan.
Zaradi precej deževnega vremena, smo se dobili potem šele v juniju in to 30. junija 2016 in
smo šli na Kum. Prva postojanka je bila pri našem Poldetu pod Kumom, kjer smo se malo
odžejali in nato odšli na vrh Kuma. Bil je zelo lep, malo vetroven dan vendar je bilo na tem »
zasavskem Triglavu«, ki meri 1219 m, prav prijetno. V planinski koči smo se malo podprli,
nato pa odšli nazaj do Poldeta, kjer pa smo si privoščili dobrote z žara. Kar težko se je bilo
odpraviti domov, ker je bilo »luštno«.
Poletna meseca, julij in avgust smo prosti, ker si pač vsak sam organizira dopust.
V septembru pa smo organizirali izlet v Prekmurje. Dne 12. septembra smo z osebnimi vozili
odpotovali na Štajersko. Prvi postanek za kavico je bil že v bližini Celja, nato pa vožnja vse do
Murske Sobote. Tam je bila v znanem gostišču »Čarda« dobra malica in tudi dogovor za
oglede naprej. Obiskali smo bukovniški gozd z energetskimi točkami in nato polni energije
nadaljevali pot na ogled prelepih orhidej. Skupaj smo preživeli zelo lep dan in se za konec
zaustavili še na skupni večerji.
Dne 17. oktobra pa smo organizirali piknik pri lovski koči v bližini Kostanjevice. To imamo
vsako leto kot kostanjev piknik, vendar pa je tudi mesnih dobrot dovolj, tako da nismo lačni.
Kljub že hladnemu vremenu, smo zopet skupaj preživeli prekrasen in zelo prijeten jesenski
dan.

Glede na naše finančno stanje, smo se odločili, da v decembru, v lastni režiji obiščemo še
praznično okrašeno večje mesto in tako smo se odločili za Zagreb. Potovali smo z avtobusom
in bilo je zelo lepo videti Zagreb v lučkah. Tudi to je bil lep izlet.
Tako smo izčrpali naša finančna sredstva, ki smo jih zbrali s članarino in nekaj donacije in
malo primaknili tudi sami, da smo organizirali naša srečanja. Skupaj smo se imeli tudi v letu
2016, zelo lepo!
Upamo, da nam bo tudi v prihodnjem letu, tako zdravje, kot tudi sredstva, dopuščala, da
bomo izpeljali naša planirana druženja.
Sami moramo poskrbeti, da bo tudi jesen našega življenja, lepa!

Log, dne 14.2.2017
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