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J E S E N S K I I Z L E T ČLANOV AKTIVA SKEI SENIORJI POSAVJE
Poletne počitnice so za nami in člani Aktiva SKEI seniorji Posavje smo se odpravili na naš jesenski
izlet. V našem programu za leto 2013 smo planirali tudi obisk naše prestolnice – Ljubljane in to smo
sedaj tudi uresničili.
V soboto zjutraj smo se v precej oblačnem vremenu
zbrali na železniški postaji v Sevnici in se z vlakom
odpeljali v Ljubljano. Okoli 9.00 ure smo prispeli v
Ljubljano, kjer pa je že rahlo deževalo. Vendar
vreme našega obiska prestolnice res ni moglo
preprečiti. Odprli smo dežnike in se odpravili proti
središču mesta. Našli smo prijeten lokal, kjer smo
spili jutranjo kavico in se dogovorili, da bomo
program nekoliko prilagodili vremenskim razmeram.
Našo pot smo nadaljevali po starih mestnih ulicah in
si ogledovali zanimive izložbe. Dobro smo si ogledali
razstavljeno staro frizersko in brivsko orodje, kjer je
bila zelo zanimiva priprava za kodranje las.
Nadaljevali smo počasi do Ljubljanice in nato ob Ljubljanici do Čevljarskega oz. Plečnikovega
»Šuštarskega« mostu. Tu smo se ob 11.00 uri vkrcali na lepo leseno barko. Takoj so nam ponudili
topel čaj in preden smo odrinili, smo dobili tudi
odeje, da nam je bilo toplo. Prijeten kapitan, ki nam
je povedal, da je to lepo barko izdelal sam, nas je z
Brega odpeljal na ogled Ljubljane z vodne
perspektive. Odrinili smo z Brega proti toku, mimo
izliva Gradaščice ter Hradeckega mostu. Opazovali
smo zelo lepo urejena nabrežja vse do Špice, kjer
se odcepi Grubarjev prekop in se pri veslaškem
klubu obrnili in pričeli pluti v smeri toka Ljubljanice.
Naš kapitan nam je med vožnjo zelo podrobno
opisoval posamezne stare in zelo lepe zgradbe in
nam povedal tudi razne zgodbe. Kmalu smo imeli
čudovit pogled na grad, Prule, staro mestno jedro,
Čevljarski most, Tromostovje ter Plečnikovo tržnico.
Zelo lep in zanimiv je bil pogled na baročne hiše in
množico mostov. Peljali smo se kar pod dvanajstimi
mostovi. Kljub malo deževnemu vremenu je bilo
naše potovanje po vodi zelo zanimivo, saj so nas v
okolici navduševale lepe jesenske barve dreves in
grmičkov. Naše potovanje se je po eni uri zaključilo
in veselo smo se odpravili proti tržnici. Prečkali smo
tržnico in našli lep lokal, kjer smo si privoščili kosilo.
V zelo lepem, starinsko urejenem lokalu, smo se
dobro podprli in se dogovorili, da zaradi slabega
vremena ne bomo odšli na grad, temveč, da se
počasi odpravimo proti železniški postaji in s prvim
vlakom proti domu.
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Kljub deževnemu vremenu, smo bili prav vsi zelo
zadovoljni, saj smo videli zelo lep del Ljubljane.
Imamo zelo lepo urejeno in zelo čisto glavno
mesto, zato bodimo ponosni na svojo prestolnico.
Mogoče pa si bomo grad in še druge zanimivosti
ogledali kdaj drugič.
Naše druženje oz. potovanje je zopet bilo zelo
prijetno, polno smeha in veselja. Na poti domov pa
smo se dogovorili, da še v mesecu oktobru
organiziramo »kostanjev piknik« in sicer smo
lokacijo že izbrali.
Veselimo se že našega ponovnega srečanja ob
kostanju.
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