
33. ŠPORTNE IGRE ZVEZE KLUBOV SLOVENIJE  
 
Dan mladosti 2013 se je za športnike Kluba »Maksa Perca« Maribor 
pričel zelo zgodaj. V hladno in deževno jutro so se morali podali še pred 
05. uro. Naša voznika Robert in Silvo sta prevzela krmila kombijev in že 
smo se podali na pot proti Ljubljani. Pot je bila prijetna, vzdušje 
sproščeno. V Lukovici smo si privoščili prvo jutranjo kavico, ki nas je 
pogrela. Ob prihodu na cilj oziroma na mesto, kjer so se odvijale športne 
igre, pa smo se okrepčali še s sendvičem. 
 
33. športnih iger, ki jih je v prostorih Društva vojnih invalidov Ljubljana  
organizirala Zveza klubov Slovenije, so se udeležile štiri ekipe naših 
športnikov. Tekmovali smo v kegljanju, streljanju z zračno puško, 
namiznem tenisu in šahu. Na vseh tekmovališčih so se odvijali napeti 
boji. Nikjer ni manjkalo niti navijačev, ki smo spremljali napeto igro ter 
navijali za »svoje«.  
 
Po končanem tekmovanju nas je organizator pogostil z golažem, zatem 
pa opravil razglasitev rezultatov.  
 
Naša ekipa strelcev z zračno puško je zasedla 2. mesto ter s tem 
osvojila pokal, ki ga je prevzel vodja ekipe Jože Krapše. Med 
posamezniki je naš tekmovalec Jože Majhenič dosegel 3. mesto, za kar 
je prejel medaljo in praktično nagrado. 
 

     
 
Ekipa kraljevske igre – šaha je zasedla 3. mesto ter s tem osvojila pokal. 
Naši šahisti so se po ekipnem tekmovanju pomerili še v konkurenci 
posameznikov. V boju na polju črno-belih je v konkurenci šahistov - 
posameznikov Karl Cojhter zasedel 2., Mirko Slana 5. in Ivo Pev 6. 
mesto. 
 
 



      
 
Ekipa kegljačev je zasedla 6. mesto, naša tekmovalka Dragica Durič pa 
je med posamezniki z zelo visokim številom podrtih kegljev dosegla 2. 
mesto, za kar je prejela medaljo in praktično nagrado.   
 

     
 
V ekipi za namizni tenis sta se v čast našega Kluba potila Milan Strgar in 
Milan Hižak. Prvi se je uspel uvrstiti tudi v finale.  
 

     
 
 
 



Kljub nekoliko slabšemu vremenu je tekmovanje minilo v prijetnem 
športnem vzdušju. Vzporedno z resnim tekmovanjem na posameznih 
tekmovališčih, pa je vzporedno potekalo prijetno druženje stanovskih 
kolegov, obujanje spominov in tkanje prijateljskih vezi. 
 

 
 
Po spominskem fotografiranju smo se vrnili nazaj na Štajersko. Na poti 
domov nas je presenetil močan naliv, pa tudi večji zastoj na avtocesti. 
Preden smo se razšli smo se ustavili še na naši stari, že tradicionalni 
točki, kjer smo preverili vonj, okus in temperaturo »Oktobrčana«.  
Predsednik Kluba je na tej točki vsem udeležencem športnih iger izrekel 
zahvalo za sodelovanje ter dobitnikom pokalov in medalj izrekel iskrene 
čestitke.  
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