
6.	DRZAVNO	TEKMOVANJE		S	TRAKTORJEM	IN	ENOOSNO	PRIKOLICO	
Petkovo popoldne, 13. Septembra, so se v Lahovčah zbrale prijavljene tekmovalke za 
spretnostno vožnjo s traktorjem in enoosno prikolico. Prišle so od vsepovsod, a zdelo se je, 
kot da se zelo dobro že poznajo.  
Nekatere se spretnostne  vožnje 
udeležujejo že od začetka. Prvič, pred 
šestimi leti so sprejele ta izziv in zdi se jim 
prijetno, zatorej vztrajajo. Nekatere 
spremljajo vožnjo še kot opazovalke in 
nabirajo korajžo, da se morda naslednjič 
pridružijo. Nekatere  pa le opazujejo in 
enostavno zmanjka poguma, trema je še 
premočna. 
Letošnje tekmovanje v spretnostni vožnji s traktorjem in enoosno prikolico je bilo šesto. Tako 
kot lansko leto se je tekmovanje odvijalo v dveh starostnih skupinah.  Tekmovalke so se  
pomerile na traktorju znamke John Deere. Nobena od tekmovalk menda doma ne vozi 
traktorja te znamke, a so se na njem kar hitro znašle. Na razpolago je vsaka tekmovalka 
imela eno poskusno vožnjo s spremstvom  inštruktorja. Letošnja proga za preizkusno vožnjo 
je bila izven tekmovalne proge, ni imela postavljenih količkov, a lahko se je vijugalo ali vozilo 
vzvratno. Tekmovalke so same izbrale način vožnje.  Ko so oskrbeli traktor z gorivom, pa 
smo začele zares.  

Tekmovalke so spretno vijugale 
med količki. Včasih se je kaj 
zalomilo in dotik ni ušel sodnikovem 
nadzoru. Še bolj pa je bil opazen 
podrt količek. Traktor s prikolico je 
bilo po končani progi potrebno 
vzvratno parkirati v »garažo«. Vse 
to in pa seveda dosežen čas pa je 
tekmovalke razvrstil  na lestvici. 
Prvo tri uvrščene so prijele pokale 
in priznanja, ter praktične nagrade. 

Ostale udeleženke pa priznanje in spominček na srečanje. Zmagovalki sta se razveselili 



traktorja, ki ga bosta lahko položili na polico in ju bo spominjal na zmago, v Lahovčah, v 
petek, 13.9. Očitno za Danico in Cvetko to ni bil nesrečen dan.  
Tudi sicer lahko zatrdim, da je tekmovanje minilo v prijetnem druženju. Že res, da so si bile 
tekmovalke tekmice, a to skoraj ni bilo opaziti. Na srečanju je bilo veliko smeha in dobrega 
vzdušja. Predlagam, da še vse tiste, ki se odločate, ali bi, ali ne bi prišle na tekmovanje 
zberete pogum in se pridružite. Imamo se prijetno. 
Na koncu bi se rada zahvalila vsem, ki vsako leto  pomagajo, da lahko izvedemo to 
tekmovanje. Zadovoljna sem, da se lahko pomerimo na dan slovenskih oračev. Zahvaljujem 
se g. Marjanu Kardinarju, ki je naš spremljevalec že od vsega začetka in vedno poskrbi, da 
tekmovanje pravilno poteka, hvala vsej spremljevalni ekipi, hvala tudi za praktične nagrade 
KZ Sloga… Skratka hvala vsem za kakršnokoli pomoč.   
 

Rezultati letošnjega srečanja: 
 

MESTO NAD 50 LET DO 50 LET 

1 Danica KOSMAČ Cvetka HUDOBIVNIK 
2 Jožica LOKOŠEK Kristina MAČEK 
3 Marinka POGAČNIK Anita PIVK 

 
 


