
8. DRŽAVNE ŽENSKE KMEČKE IGRE 
HRVATINI 2013 

 
Zmagale so članice DRUŠTVA KMETIC ZARJA 

 

V soboto smo v soorganizaciji s TD Hrvatini – Aktivom žena 4 letni časi  
izpeljale že 8. državne ženske kmečke igre. Igre so potekale v centru 
Sonček v Elerjih . 

Tudi letos je bilo zanimanja za igre veliko, saj se je kljub omejitvi  prijavilo 
31 ekip, vendar so štiri ekipe do pričetka  iger iz različnih razlogov 
sodelovanje odpovedale. Tako se je na letošnjih igrah pomerilo 27 ekip iz 
različnih krajev Slovenije.  Za popestritev iger smo meli bogat kulturni 
program. Sodeloval je otroški pevski zbor Osnovne šole Hrvatini,  
domača folklorna skupina Oljka, Valmarinke s skečem, harmonikaš. 
Presenečenje za vse pa je bil nastop  svetovno znane skupine Perpetuum 
Jazzile. Tekmovalke in udeleženci so jih pozdravili z bujnim aplavzom in 
na tak način smo se jim zahvalili, ker so si vzeli dragocen čas med 
pripravami in nas počastili z nastopom. 

Letošnje igre so potekale v dveh sklopih. V prvem delu je sodelovalo in 
tekmovalo vseh 27. Ekip. Pomerile so se v izdelovanju poročnega  šopka, 
izdelovanju ogrlice, pripravi izvirne pice in se v zadnji igri barčica 
preizkusile v  izdelovanju in povezovanju barčic. V prvem krogu so igre 
nekoliko lažje, a vseeno zahtevajo veliko spretnosti n tudi sreče. Ekipe so 
lahko uveljavljale tudi »Jokerja«, ki jim je podvojil pridobljene točke.  

V drugi krog se je uvrstilo 8. najbolje uvrščenih ekip. Le te so se pomerile 
še v štirih  težjih igrah. Izdelovale so škalon, ki ga na primorskem 
uporabljajo za obiranje oljk. V drugi igri so izdelovale kanele, ki ob 
pihanju burje prijetno ropotajo, tretja igra drugega sklopa je bila kar 
težka. Tekmovalke so se preizkusile v pihanju žogic v mrežo. Težko je bilo 
presoditi, koliko morajo pihniti, da bo ravno prav. Pa še rahlo je pihljalo. 
A nekaj žogic je le pristalo v mreži. Nič kaj lažja ni bila zadnja igra, kjer so 
lovile »ribe«. Ribe se niso pustile uloviti, kot bi si tekmovalke želele. 

Imele smo pripravljeno še dodatno igro, a ni bila potrebna. Po štirih 
igrah v drugem sklopu smo prišli do prvih treh ekip. Tretje mesto so 
osvojile članice ekipe TRS (Jakobski dol),  drugo mesto je pripadlo ekipi  
OUTARKE (Lenart), zmagale pa so članice ekipe ZARJA (Slovenske Konjice- 
Zreče). 

Da so bile igre uspešne bi se rada zahvalila vsem, ki ste pri tem 
sodelovali. Tako se v prvi vrsti zahvaljujem marljivim članicam TD 



Hrvatini, aktiv 4 letni časi, tekmovalkam, sodnicam, članica odborov 
Zveze, članicam društev, ki so priskočile na pomoč,  vsem sponzorjem, 
vsem donatorjem, medijem… HVALA VSEM, le s skupnimi močmi nam je 
uspelo. 

 

 

 

 

 

Zmagovalna ekipa, navijačice, predsednica Zveze kmetic Slovenije 

 



 

Gasilska slika ob koncu tekmovanja: na sredini zmagovalke, ostale 
udeleženke 


