
USPEŠNE ŠPORTNE IGRE 
 
Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ Slovenije je v četrtek, 19. 5. 
2016, v prostorih Društva vojnih invalidov Slovenije, na naslovu 
Malenškova ulica 1, v Ljubljani, organizirala tradicionalne, že 36. športne 
igre.  Kot že nekaj let zapored je naš klub tekmoval v vseh petih športnih 
disciplinah, in sicer: v šahu, streljanju z zračno puško, kegljanju, 
namiznem tenisu in balinanju. 
 
Z avtobusom smo se že v zgodnjih jutranjih urah podali na pot proti 
Ljubljani. V Ljubljani nas je sicer pričakalo deževno vreme, a so vsa 
tekmovanja potekala pod streho. Zbralo se je 120 športnikov iz klubov po 
Sloveniji. Po zaužitem sendviču in jutranjem okrepčilu so se tekmovanja 
pričela. Čeprav so športne igre potekale v prijetnem vzdušju, je vseeno 
bilo med ekipami in tekmovalci čutiti tekmovalnost in iskreno željo po 
zmagi.   
 
Po zaključenih igrah v posameznih športnih panogah je sledila malica in 
razglasitev rezultatov. Pokale, medalje ter praktične nagrade je podelil 
predsednik Zveze klubov Slovenije Niko Jurišič, ki je ob tem poudaril 
pomen druženja in športnega navdiha. Zahvalil se je vsem športnikom za 
udeležbo na športnih igrah ter čestital dobitnikom pokalov in medalj. 
Zbrane je povabil tudi na srečanje v Maribor, 2. junija 2016, ko 
mariborski klub praznuje svojo 45-obletnico delovanja. 
 
Športniki našega kluba so se v posameznih panogah tudi letos izjemno 
izkazali. Najuspešnejši so bili šahisti, ki so ekipno dosegli prvo mesto. 
Med posamezniki so na vseh štirih deskah zasedli prva mesta naši 
šahisti, in sicer: Danilo Kajnih, Karl Cojhter, Mirko Slana in Ivo Pev.  
 

    
 

ŠAH: ekipno prvo mesto                                                            Naši štirje prvaki v šahu 
  

 



V kegljanju, balinanju in streljanju z zračno puško smo ekipno zasedli 
drugo mesto. Med posamezniki je bil pri streljanju z zračno puško 
najboljši Peter Golob, pri kegljanju pa je drugo mesto zasedel Peter 
Rozman. 
 

       
KEGLJANJE: ekipno prvo mesto                                          Peter Rozman drugo mesto   

 

       
STRELJANJE: ekipno drugo mesto                                    Peter Golob prvo mesto 
 

V tenisu smo ekipno dosegli tretje mesto. Ekipe so za osvojena prva tri 
mesta prejela pokale, najboljši posamezniki pa medalje in praktične 
nagrade.  
 

     
NAMIZNI TENIS: ekipno tretje mesto                               BALINANJE: ekipno drugo mesto 
  



Na športnike kluba je izjemno ponosen tudi predsednik kluba Mirko Ploj. 
Udeležencem športnih iger je za udeležbo in dosežene rezultate izrekel 
zahvalo in čestitke. Vse je pozval, da tudi prihodnje leto nastopijo za svoj 
klub. Športni pozdrav. 
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