
 TRADICIONALNE 35. ŠPORTNE IGRE 
 
Sobota, 16. maja 2015, za športnike Kluba »Maksa Perca« Maribor ni 
bila navadna sobota, saj so morali vstati že zelo zgodaj. V turobnem jutru 
so se zbrali pod streho poklicnih gasilcev na Cesti proletarskih brigad, 
saj je deževalo. Z avtobusom so se odpeljali v Ljubljano, novim zmagam 
naproti. A bolj, ko so se približevali prestolnici manj je deževalo. V 
prostorih društva invalidov Slovenije, kjer so potekale že tradicionalne 
35. igre Zveze klubov Slovenije, so se tekmovalci okrepčali s sendvičem 
in vodo. Visoko motivirani so pričeli s tekmovanjem. Vzdušje na 
posameznih tekmovališčih je bilo zelo napeto. 
 
Šahisti so bili tudi to leto nepremagljivi, saj so ekipno zasedli prvo mesto 
in prejeli pokal. V tekmovanju med posamezniki je drugo mesto dosegel 
Karl Cojhter, tretje Mirko Slana in četrto Ivo Pev. Najbolje uvrščeni 
posamezniki so prejeli medaljo in praktično nagrado.  
 

   
 

V streljanju z zračno puško je naša ekipa v sestavi: Avgust Volšek, Jože 
Majhenič in Silvo Kostanjšek, med ekipami osmih (8) klubov, zasedla 
tretje mesto ter prejela pokal. 
 

  



Za največje presenečenje in slabo voljo pri tekmovalcu iz Kluba 
Ljubljana, ki je že skoraj dve desetletji, v posamični konkurenci, vselej 
dosegal prvo mesto v namiznem tenisu, je poskrbel naš član Jože Žižek. 
Uspel ga je namreč premagati ter osvojiti prvo mesto. Ekipno sta Jože 
Žižek in Milan Strgar dosegla drugo mesto. Ekipa iz ljubljanskega kluba 
pa je še vedno uspela zadržati prvo mesto. 
  

  
 

V kegljanju je ekipa našega kluba že tradicionalno zelo uspešna in se 
vselej uvršča med prva tri mesta. Tudi tokrat je bilo tako, saj so osvojili 
drugo mesto. Najboljši med posamezniki, z največ podrtimi keglji, je bil 
naš član Peter Rozman, ki je zasedel drugo mesto ter prejel medaljo.  
 

   
 

Izjemno so se trudili člani naše ekipe balinarjev. Bili so tako blizu, a 
hkrati tako daleč od pokala oziroma kolajne. Dobro jih je namučila ekipa 
Postojne, Kopra in še katera. Tokrat sreča pač, kljub dobri igri in izjemni 
želji po uspehu, ni bila na njihovi strani, a izkazali so se kot srčni in 
korektni tekmovalci. 
 



 
 
V času našega športnega druženja v Ljubljani so se vremena Kranjcem 
razjasnila. Tekmovalce na zunanjih tekmovališčih je obsijalo celo sonce. 
Bilo je prijetno toplo, kar je dodatno prispevalo k prijetnemu vzdušju. 
Kljub napetim športnim igram, so udeleženci našli dovolj časa za prijeten 
klepet, obujanje spominov ter snovanje novih nalog za v prihodnje. Čas 
potenja tekmovalcev na športnih poljih je hitro minil. Organizator je 
zbrane pogostil še z golažem ter zatem razglasil dosežene rezultate v 
posameznih športnih panogah. Najbolj uspešnim ekipam in 
posameznikom je podpredsednik Zveze klubov Slovenije Zdenko Renko 
razdelil pokale, medalje in praktična darila. Sledilo je fotografiranje 
najuspešnejših ekip in posameznikov, na kar so se športniki podali proti 
domu.  
 
Predsednik kluba Mirko Ploj se je vsem športnikom našega Kluba 
zahvalil za njihovo udeležbo, visoko stopnjo motiviranosti za igro ter jim 
čestital za dosežene rezultate. Povedal je, da je ponosen na vse in 
vsakogar posebej, ki je zastopal naš Klub ter s tem prispeval k športnim 
dosežkom in hkrati k večji prepoznavnosti našega kluba.   
 
Športniki hvala vam! Čestitam! Kličem vam - nasvidenje prihodnje leto! 
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