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Šentrupert na Dolenjskem, 8. 6. 2013 

 
13. ŠPORTNE IGRE PSORIADA 
 
Druga junijska sobota je bila v znamenju športa in zabave v Deželi kozolcev v Šentrupertu na 
Dolenjskem, saj so bili letošnji organizatorji športno družabnih iger člani podružnice Dolenjska. 
 
Psoriada je dogodek družabne narave, s pridihom »tekmovalnosti«. Letošnje igre so predstavile šest 
zabavno-tekmovalnih vsebin, sodelovalo je vseh enajst podružnic. Srečanja se je udeležilo okrog 300 
članov društva iz vse Slovenije. 
 
Prireditev se je začela ob 11. uri s prijaznim sprejemom gostiteljev s prigrizki in napitki. Sledila je 
uradna otvoritev, kjer so spregovorili predsednik podružnice Dolenjska, g. Jože Zaplatar, predsednica 
društva, ga. Dragica Dremelj, in župan občine Šentrupert na Dolenjskem, g. Rupert Gole. 
 
Po kosilu smo se pomerili v športno družabnih igrah: joker »marjanca«, metanje v koš, »Šivala je 
deklica«, obešanje v late, prenos vode, smučanje. Prireditev je povezovala ga. Maja Trunkelj, za 
pravilen potek tekmovanja je poskrbel g. Stanko Pregelj. Igre smo zaključili ob prijetnem vzdušju, 
zmago so tokrat odnesli domov člani podružnice Ljubljana. 
 
Ob koncu so organizatorji po večerji poskrbeli še za zadnjo »športno družabno« igro, to je ples ob živi 
glasbi z ansamblom Dolenjska naveza.  
 
Vzdušje na 13. Psoriadi je bilo zelo nasmejano, sproščeno in zabavno, saj smo se lahko vključili v 
razne igre. Animatorji dogodka so bili prostovoljci, ki so polni dobre volje in energije poskrbeli za 
enkratno razpoloženje. Srečali smo tudi veliko znancev in spoznali še več novih prijateljev. 
 
Za organizacijo, pogostitev s pijačo, pecivom in prigrizki se zahvaljujemo našim pridnim članicam in 
članom. Zahvala gre tudi g. Alojziju Šenici, ki je prispeval izvirne pokale, gostinstvu Prehrana pri 
Marjani za dobro postrežbo in sponzorjem za finančno podporo, brez katerih bi prireditev težje 
izpeljali.  
 
  



Sponzorji: 
FIHO (Programe in delovanje Društva psoriatikov Slovenije sofinancira FIHO. Stališča Društva psoriatikov Slovenije ne izražajo stališč FIHO.) 

KRKA d.d. 
Občina Sevnica 
Povše Metal d.o.o., Šentrupert 
Centros d.o.o., Senovo 
Zakšek Darko s.p., Senovo 
Evrostroj d.o.o., Metlika 
Smithers-Oasis Adria, Senovo 
 
 
Vrstni red podružnic: 
1. Ljubljana 
2. Pomurje 
3. Celje 
4. Zasavje 
5. Primorska 
6. Koroška 
7. Obala 
8. Maribor 
9. Gorenjska 
10. Notranjska 
11. Dolenjska 


