
TRADICIONALNO	ZIMOVANJE		
Kažejo se sicer že sončni žarki, a 
spomini na nekajdnevno 
srečanje članic na morju so še 
vendar tako živi. 

Tradicionalno Zveza kmetic 

Slovenije organizira »oddih« 

za svoje članice. Letos smo 
glede na želje prvič oddih 
organizirale na dveh lokacijah. 
Januarja si je večja skupina 
nabirala novih moči v Strunjanu, 

v začetku februarja pa je manjša skupina odšla v Izolo. Imeli smo srečo z 
vremenom, saj ni bilo niti megle, niti hujše burje, pozdravljali pa so nas 
prijetni sončni žarki. Na zimovanje, kot imenujemo naše bivanje na morju, 
se odpravljamo iz več razlogov. V prvi vrsti se želimo predati ugodju, se 
razgibati v vodi in  si nabrati novih moči za dela, ki nas v tem letu še 
čakajo. Vendar pa naša druženja 
pomenijo še več. To so prijetni 
trenutki druženja, ki jih izkoristimo 
na različne načine. Priredimo si 
skupne večere, kjer predstavimo 
pesmi iz naše zbirke Prisluhnite 
nam, si zapojemo slovenske 
narodne pesmi in se nasmejimo ob 
smešnicah udeležencev. Prav tako 
poskrbimo, da imamo različne 
aktivnosti, kot so sprehodi, 
telovadba, ples. Da pa si naberemo novih znanj, pa v času našega bivanja 
organiziramo še kakšno predavanje. Letošnje zimovanje smo popestrili še 
s tekmovanjem v igranju šaha in družabne igre Človek ne jezi se. Žal nam 
je zmanjkalo časa in do zmagovalcev nismo prišli. Nič zato, bomo pa to 
naredili drugo leto. Do takrat pa se lahko še izpopolnimo. Ker je bilo 
vreme lepo se je skupina v Strunjanu popeljala z ladjo po slovenski obali. 
Čeprav je malo pihljalo, smo zaupale kapitanu, otvorile smo sezono in se 
na ladjici imele lepo. Lepo vreme nas je vabilo tudi na sprehode. Ogledali 
smo  si Strunjanski park, se skozi tunel odpravili do Portoroža vse do 



Pirana. Prav tako pa je zanimiva tudi Izola. Poznani so nam že vsi ti lepi 
kotički, kamor se rade vračamo.  

Vsako leto udeleženci zimovanja ugotavljamo, da ti skupni dnevi 

hitro minejo. Ob slovesu si zaželimo uspešno leto  z željo ponovnega 

snidenja. Zimovanje poskušamo narediti zanimivo in ugodno. Torej 

se je le potrebno odločiti in se nam pridružiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


