
NOVICE IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠMARJE-SAP 
 

Dogodki v pomladnih mesecih 2022 

 

Po dolgem času smo si spet dali duška z organizacijo dogodkov z veliko udeležbo. 

 

Presenetilo nas je vodstvo Sanolaborja. Ob otvoritvi nove trgovine z medicinskimi in 

negovalnimi pripomočki v Grosupljem, so društvoma upokojencev Grosuplje in Šmarje-Sap 

podarili po 1200 evrov. 

Izleta na Gorenjsko se je udeležilo 58 članov. Ogledali smo si tri muzejske zbirke v Žirovnici, 

Begunjah in Radovljici. 

Planinci so bili skupaj z Ivančani na Šmarni gori, Kamen vrhu, Javorču in na Arehu. Letos imamo 

že 21 novih članov. 

 

Vsaka pomlad je obdobje športnih iger Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev. 

Naši člani in članice so tekmovali v šahu, namiznem tenisu, balinanju, kegljanju in pikadu. 

Zelo so uživali. Ekipe so bile trikrat tretje, med posameznicami pa je bila Špela Ahačič v kegljanju 

prva. Naše društvo je po številu panog in po rezultatih v ljubljanski pokrajini na 2. mestu, naša 

Dolenjska območna zveza sedmih društev upokojencev pa na tretjem. 

 

V lepem spominu nam bo ostalo pokrajinsko prvenstvo v pikadu, ki smo ga že drugič 

organizirali Šmarčani in to v grosupeljskem družbenem domu. Velik zalogaj priprav in izvedbe 

je bil to. Na štirih aparatih je tekmovalo 15 ekip z 72 tekmovalci. Pri delu pa je sodelovalo še 19 

članov društva. Pripraviti in potem pospraviti prostor in vse pripomočke, 4 sodniki, zapisnikarji, 

postrežba. Natančen zapis rezultatov in na koncu podelitev pokalov in medalj. Ankina ekipa je vse 

delo odlično opravila.  

 

Najlepši dogodek pa je bilo praznovanje 70-letnice društva v Gostilni Jap na Dolenjskem. Kar 

130 udeležencev se nas je zbralo, med njimi tudi tri zadnje predsednice našega društva. Program 

je povezovala predsednica Špela Ahačič. 

V uvodnem delu je bilo veliko lepih besed in po dolgem času tudi veliko najlepših slovenskih 

pesmi. Igrali in peli so nam člani tria Jolanda in prijatelji in društvene pevke Večerna zarja. 

Peli pa so tudi vsi udeleženci.  

Anka nam je predstavila zgodovino društva.  

Lepo izdelana priznanja Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev so prejeli: 

Pisno zahvalo Špela Ahačič, pevski zbor Večerna zarja in društveni muzikant Tone Kirm, 

Priznanje odličnosti Jožica Kastelic, Fanika Smerke, Franci Polajžer, Olga Tomažič, Cilka 

Železnikar in Vida Ferbežar, Priznanje odličnosti s plaketo pa Zofka Glinšek, Anka Fabjan in 

Društvo upokojencev Šmarje-Sap. 

Veseli smo bili pozdravnih nagovorov grosupeljskega župana, dr. Petra Verliča, predsednika 

sveta šmarske krajevne skupnosti, Janeza Pintarja, pokrajinskega predsednika DU, Marjana 

Sedmaka in Ljube Štrubelj, vodje ivanških planincev.  

 

Za zaključek: Naj se 70-letno dogajanje v našem društvu uspešno in prijazno nadaljuje. Pridružite 

se nam.  

 

Tajnica: Anka Fabjan 


