
TRADICIONALNE ŠPORTNE IGRE 
 
Prav na dan mladosti, 25. 5. 2017, smo se mladi po srcu zbrali in z 
avtobusom odpotovali v Ljubljano na že 37. tradicionalne športne igre 
Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Slovenije. Na pot 
smo se podali s kar 18-timi tekmovalci, saj smo nastopili v vseh športnih 
panogah: streljanju z zračno puško, kegljanju, namiznem tenisu, balinanju 
in šahu.  
 

 
 

Zaradi zastojev na cesti je bila pot dolga, predolga, saj smo na otvoritev 

iger zamudili. Po prihodu so se športniki takoj vključili v tekmovanja po 

posameznih disciplinah. V vseh panogah so naši tekmovalci predstavljali 

veliko konkurenco, največkrat celo nepremagljivo, zato so bila vsa 

tekmovanja izjemno zanimiva in napeta. 

Tekmovanja so potekala med 8. in 13. uro, nakar je sledila malica in 

razglasitev doseženih rezultatov. 

Ekipno prvo mesto so zasedli naši šahisti. Na prvi deski je dosegel 1. 

mesto Karl Cojhter, na tretji deski 1. mesto Mirko Slana in na četrti deski 

1. mesto Ivo Pev. V posamezni konkurenci je 2. mesto zasedel Danilo 

Kajnih, 3. Karl Cojhter in 4. Mirko Slana.  



  

 

Ekipno prvo mesto so naši športniki dosegli tudi v balinanju. 

  

V streljanju z zračno puško, kegljanju in namiznem tenisu pa so športniki 

dosegli ekipno 2. mesto. Med posamezniki je v streljanju z zračno puško 

2. mesto zasedel Jože Majhenič, 3. mesto v namiznem tenisu pa Milan 

Strgar. 

  

 



  

 

  

Ekipe so za dosežena mesta prejela pokale, posamezniki pa medalje in 

praktične nagrade. 

Na poti domov smo se ustavili še na prijetni lokaciji, kjer smo si čestitali za 

uspeh posameznih ekip našega Kluba ter obudili spomine na izjemno 

dobro pripravljeno konkurenco in naše zmagovalne igre. 

Skupaj smo preživeli lep, pa tudi uspešen športni dan. V svojem imenu in 

imenu vseh članov Kluba Maksa Perca Maribor, športnikom, ki so 

zastopali barve našega Kluba, za dosežene rezultate, iskreno čestitam. 

Želim si, da ostanete zdravi, tako da se bomo tudi v prihodnjih letih podajali 

skupaj novim zmagam naproti. 
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