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Aktiv SKEI seniorji Posavje

Zadeva: POROČILO O DELU V LETU 2015
Člani aktiva SKEI seniorji Posavje smo takoj v začetku meseca marca imeli prvi sestanek, na
katerem smo sprejeli plan dela za leto 2015, katerega je vodstvo aktiva okvirno že pripravilo.
Plan je bil v celoti sprejet in smo se ga tudi kar dobro držali, ni pa nam uspelo realizirati prav
vsega, kar smo si zastavili. Vodstvo aktiva se je kot običajno sestalo pred vsakim srečanjem,
ki smo ga organizirali, tako da je potem vse steklo kot je potrebno. Prizadevali smo si
pridobiti tudi nove člane, vendar neuspešno. Delavci, ki se upokojijo in jih povabimo, da bi se
nam pridružili, nam prav vsi odgovorijo, da se bodo morda priključili malo kasneje. Tako ima
naš aktiv še vedno 15 članov. Naših srečanj, ki so prav prijetna, se največkrat udeleži 10 do
12 članov.
V letu 2015 smo naš prvi sestanek, ki je bil 2. marca 2015, združili z obiskom gradu Sevnica.
Grad smo si v celoti ogledali z vodičem. Na koncu ogleda gradu so nam pokazali tudi
vinoteko, kjer pa so nas tudi malo pogostili. Grad je sedaj obnovljen skoraj v celoti in si ga je
zares vredno ogledati.
Naše naslednje druženje pa je bil piknik pri kleti našega člana, dne 11. maja 2015. Kot
običajno vsako leto, je naš član, ki je ribič, zopet nalovil ribice v Krki in z ženo sta jih prav
dobro pripravila. Pripravili smo si tudi druge dobrote in preživeli skupaj prav lepo popoldne.
V maju je sledil tudi izlet v Nerezine in sicer z namenom, da se pripravi – malo počisti počitniške kapacitete za prihod dopustnikov. Kot vedno je bilo zelo veselo in zares polno
smeha. Zares si znamo organizirati naša srečanja tako, da nam je vsem prav prijetno.
Organizirali smo tudi obisk osmice na primorskem in sicer v lastni režiji, ker smo videli, da
denarja ni prav veliko in tudi udeležba je bila nekoliko manjša. Tudi to si je vredno ogledati,
da vidiš kako to zgleda.
V poletnih mesecih nismo organizirali ničesar, ker si pač vsak sam organizira dopust po svoje
in tudi vroči dnevi niso prav primerni za kakšna potovanja.
Dne 30. septembra pa smo se z vlakom odpeljali v Ljubljano in sicer na obisk Festivala za 3.
življenjsko obdobje. Udeležili smo se kar nekaj predavanj, ki so nam bila zelo zanimiva.
Odločili smo se, da ga bomo verjetno obiskali tudi prihodnje leto, ker izveš marsikaj
koristnega.
Zaradi trgatve, ki je bila v mesecu septembru in oktobru, smo imeli zopet malo pavze.
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V začetku decembra in sicer v
ponedeljek, dne 7. 12. 2015 pa
smo se zopet z vlakom odpravili
v naše drugo največje mesto Maribor. Bil je že praznično
okrašen in ker je bilo zelo
hladno, smo si kar bolj hitro
ogledali nekaj znamenitosti
mesta, nato pa smo si privoščili
kosilo. Tam smo se zopet
nasmejali in se popoldne z
vlakom vrnili domov. Tudi ta
dan smo preživeli prav prijetno.

December je bil tudi za nas
pravi » veseli december«. Naš
član Tone in njegova Silva sta
imela koline in sta vse člane
aktiva povabila na ocvirke.
Seveda niso bili samo ocvirki,
temveč veliko teh dobrot, ki sta
jih
pripravila.
Nepozabno
doživetje!
Prav konec decembra pa smo
se dobili še v Hotelu Ajdovec v
Sevnici, si privoščili dobro
kavico in si zaželeli vse dobro v
novem letu 2016. Dogovorili smo se tudi, da se v novem letu čim prej dobimo in sprejmemo
plan za leto 2016.
Porabili smo ves denar, ki smo ga zbrali s članarino in tudi nekaj donacije nam je uspelo
dobiti.
Naš plan smo z nekaj spremembami, skoraj v celoti realizirali.
Log, dne 1.2.2016

Predsednica Aktiva
Irena Planinc l.r.

