
ZELO USPEŠNE 34. ŠPORTNE IGRE ZVEZE 
KLUBOV SLOVENIJE 
 
V soboto, 24. maja 2014, so v prostorih Društva vojnih invalidov v 
Ljubljani potekale 34. športne igre članov Zveze klubov »Maksa Perca« 
Slovenije. Zbralo se je 120 športnikov. Tekmovanja so potekala v petih 
športnih disciplinah, in sicer: v streljanju z zračno puško, namiznem 
tenisu, kegljanju, balinanju in šahu. Naš klub – Klub »Maksa Perca« 
Maribor je nastopil s svojo ekipo v vseh petih športnih panogah. Po več 
letnem premoru smo letos uspeli zbrati tudi člane za tekmovanje v 
balinanju. 
 
Letošnja najuspešnejša ekipa je bila ekipa šahistov, saj je osvojila prvo 
mesto. Naše barve so zastopali: Danilo Kajnih, Karl Cojhter, Mirko Slana 
in Drago Senekovič. Prvi trije so tudi v posamezni konkurenci na prvi, 
drugi in tretji deski dosegli neverjetno število točk in s tem veliko 
prednost pred ostalimi šahisti ter si tako prislužili tudi medalje in 
praktične nagrade. 
 

     
 
V streljanju z zračno puško je tekmovalo devet (9) ekip. Naša ekipa v 
sestavi: Jože Majhenič, Peter Golob in Ivan Žebela se je uvrstila na 
drugo (2) mesto, za ekipo Ljubljane. 
 



     
 
V namiznem tenisu sta se člana naše ekipe, ki sta jo sestavljala: Milan 
Strgar in Janez Podgoršek uvrstila na tretje mesto. 
 

     
 
Odlično drugo (2) mesto je med nastopajočimi dosegla ekipa kegljačev, v 
kateri so nastopili: Avgust Volšek, Dragica Durič, Ivan Gavez in Jože 
Žižek. 

   
 
Več kot odlično so se odrezali tudi balinarji, ki so letos prvič nastopili. 
Tekmovali so: Ivan Etrl, Dardo Kovačič, Jožef Sreš in Martin Kouter. Po 
dolgih in napetih igrah so klonili pred ekipo iz Kopra ter zasedli drugo 
mesto. 



      
 
Med tem, ko so se športniki potili na igriščih in si belili glave nad 
šahovskimi deskami, smo jih navijači spremljali in navijali. To nam je 
uspevalo, saj so tekmovanja v vseh športnih disciplinah potekala na 
istem, manjšem območju, kar je za tekmovalce, spremljevalce, še 
posebej pa za organizatorje velika prednost. Splačalo se je. Ves trud je 
bil poplačan na zaključku športnih iger, ko so ekipe prejele pokale, 
posamezniki pa medalje in praktične nagrade.  
 
Tradicionalne 34. športne igre Zveze klubov »Maksa Perca« Slovenije je 
sklenil predsednik Zveze Niko Jurišič, ki je na kratko predstavil status 
upokojencev ter aktualne zadeve v tej zvezi. Zahvalil se je tekmovalcem 
za odlično pripravljenost ter v športnem duhu odigrane tekme. Kot vedno 
so zasluženo zmagali najboljši, katerim je za dosežene uspehe čestital 
ter prvim trem ekipam v vseh športnih disciplinah podelil pokale. Pri tem 
mu je pomagala naša članica Dragica Durič.  
 

 



Po uradnem zaključku športnih iger smo ponosno dvignili v zrak 
osvojenih pet pokalov in tri medalje. Napravili smo še spominsko 
fotografijo ter se zadovoljni  vrnili v Maribor. Vsem sodelujočim je iskreno 
čestital tudi predsednik Kluba ter se jim zahvalil za dosežene rezultate. 
Na poti domov smo si privoščili še krajše druženje, kjer smo analizirali 
dosežene športne rezultate ter se dogovorili za ponovni nastop prihodnje 
leto. 
 
Za nami je bil lep sončen in športno uspešen dan. Kdor ni bil z nami, mu 
je lahko žal, tako zaradi odličnih uspehov naših športnikov kot zaradi 
odlične družbe. Zato že sedaj vabljeni, da se nam športniki, pa tudi 
navijači in spremljevalci, pridružite naslednje leto. S športnimi pozdravi. 
 
 
Zapisal in foto: Mirko Ploj 


