
32. ŠPORTNE IGRE UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ 
 
Članice in člani Kluba smo se v petek, 19. maja 2012 udeležili 32. športnih iger 
Klubov Maksa Perca Slovenije v Ljubljani. Ob 05.30 uri smo se zbrali v Marčičevi 
ulici, na sedežu našega Kluba ter se z avtobusom podali v Ljubljano. Letos so bile 
32. športne igre upokojenih delavcev MNZ Slovenije organizirane v prostorih Društva 
vojnih invalidov, v Malenškovi ulici 1.  
 
Organizator iger – Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ – je ob prihodu za vse 
tekmovalce in spremljevalce zagotovil malico in pijačo, po zaključku iger pa kosilo ter 
medalje za posameznike in pokale za ekipe. 
 
Tekmovanja so potekala v petih (5) športnih panogah, in sicer: v kegljanju, streljanju 
z zračno puško, šahu, namiznem tenisu in balinanju. Vsa tekmovanja so bila 
izvedena na istem mestu, v prostorih društva, kar je predstavljalo svojevrstno novost 
letošnjega tekmovanja. To je omogočilo, da je lahko isti tekmovalec nastopil v več 
športnih panogah, spremljevalci pa so si lahko ogledali vsa tekmovališča ter navijali.  
 
Športniki mariborskega Kluba so tekmovali v štirih športnih disciplinah. Največji 
športni uspeh je z drugim mestom dosegla ekipa v kegljanju.  
 

 
 
V streljanju z zračno puško je ekipa zasedla tretje mesto. Obe ekipi sta za osvojeno 
drugo oziroma tretje mesto prejeli pokal. Med posamezniki je v streljanju z zračno 
puško tretje mesto osvojil Peter Golob ter prejel medaljo.  
 



 
 
 
Dobro sta se uvrstili tudi naši ekipi v šahu in ……. 
  

 
 
 
 
 



………… namiznem tenisu.  
 

 
 
 
Ves čas je vladalo prijetno športno vzdušje, k čemur so največ prispevali odlični 
rezultati naših tekmovalcev, pa tudi lepo sončno vreme.  Zato so si tisti, ki niso bili 
vključeni v tekmovanja organizirali spremljevalni program. Kar peš so se podali na 
ljubljanski grad ter se zatem ob Ljubljanici vrnili nazaj na kraj tekmovanja. Na 
Kongresnem trgu so sodelovali še v dobrodelni prireditvi Lions kluba, ki je za prodajo 
pripravil 270 metrov rolade. Koščke sladice so prodajali, izkupiček pa namenili 
Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Ljubljana. 
 



 
 
Športniki in spremljevalci našega Kluba smo bili dobro organizirani, saj smo se na pot 
podali s skupnim avtobusnim prevozom, bili smo najštevilčnejši udeleženci športnih 
iger, svojo pripadnost Klubu pa smo izkazovali z enakimi majicami. 
 

 
 
Vsem se zahvaljujem za udeležbo, bili smo čudovita družba. Športnikom izrekam 
iskrene čestitke ter sporočam, da sem ponosen na vas. Še enkrat vsem lep športen 
pozdrav. 
 
Zapisal: Mirko Ploj 


