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Kvaliteta oranja se dviguje 
V petek, 12. septembra,je v Gočovi potekalo regijsko tekmovanje oračev Podravja, ki so ga organizl· 
rali občina Lenart, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Maribor in Zavod Ptuj, ZIPO Lenart 
in Strojni krožek KLAS Iz Lenarta. 

V kategoriji obračalnih plugov je zmagal Igor Kopše (v sredini) 
iz Strojnega krožka Orač, drugi je bil Stanislav Ste bih (levo) iz 
Strojnega krožka Posestnik in tretji Danijel Divjak (desno) iz 
Strojnega krožka Klas Lenart. 

Orači so se pomerili v kmc
gorij i obmčalni plug in desni 
krajnik. Oranje sicer ne priteg
ne velikega števila obiskovalccv, 
zalO so organizatorji ob orJnju 
organizirali ŠC več dodatnih pro
gramov. Razstavi li so kmetijsko 
tehniko, s katero strojni krožek 
KlAS iz Lcnana opravlja stOritve, 
predst'avili slaro kmeti jsko mc
hanizacijo, župani Podravja pa 
SO se pomeri li v oranju s konj
sko vprego. 

Na vprašanje, kako je lelOs 7~' 
dovoljen s kvaliteto oranja, je 
vodja tekmovanja dr. Stane Kle
menčič povedal: nOranje sprem
ljam že čez 30 ICl, rudi sam imam 
20 drlavnih naslOpov v času bi· 
vše skupne dri.ave. Moram reči , 
da se kvalitcta oranja v strokov
nem smislu dviguje, vendar ni
sem čisto zadovoljcn s to occno, 

kajti kvali leta se dviguje zaradi 
vsc sposobnejšc tchnikc, ki smo 
jo prcvlcli od severnih sosedov. 
Mi, ki usposabljamo orače in 
kmete, pa bi žele li, da bi orači 

zraven visoko kvalitetnih strojev, 
ki so danes na razpolago, še do
dali svoj delež in bi stroj izkori
stili do potankosti. 'lU k imamo 
rezervo. Na splošno pa se rezul
tat iz leta v leto dviguje. Lahko 
rečem, da so tudi letos vse par
cele v povprečju zelo dobro in 
kvalitctno zoranc. Tega v pretc
klosti ni bilo." 

V kategori ji desni krajnik jc 
slavil Vlado Divjak iz strojnega 
krožka Orač, drugi je bil Janko 
Zemljič iz strojnega krožka Klas 
Lenart in tretji Alojz Megl ič iz 
SU'Ojncga krožka Orač. V katego· 
riji obračal nih plugav jc zmagal 
Igor Kopše iz Strojnega krožka 
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V kategoriji desni krajnik je slavil Vlado Divjak (v sredini) iz 
strojnega krožka Orač, drugi je bil Janko Zemljič (levi) iz stroj· 
nega krožka Klas Lenart in tretji Alojz Meglič (desno) iz Stroj· 
nega krožka Orač. 

Orač, drugi jc bil Stanislav Šte· 
bih iz Srrojnega krožk.a Posestnik 
in trelji Danijel Divjak iz Strojne. 
ga kro;.ka Klas Lenart. 

Ekipno sta v kategoriji desni 
krajnik slavila Alojz Meglič in 
Vlado Divjak iz Strojnega krož· 
ka Orač, pred Bojanom Elblom 
in Jankom Zemljičcm iz Strojne
ga krožk.\ Lenart. Tretja sta bila 
Borut Krajnc in Milan Drozg iz 
strojnega krožka Duplek. V kate· 
goriji obr.lčalnih plugov sta zrna-

gala Branko Bauman in Daniel 
Divjak iz Lenarta pred Igorjem 
Kopšetom in Bonnom Jugom iz 
strojnega k.rožka Orač ter Stani· 
slavom Štcbihom in Robertom 
Mohoričem iz strojnega krožka 
Posestnik. Prvo· in drugouvršče
ni tekmovalec iz vsake kategorije 
pa se bosta udeležila dri..avnega 
tekmovanja oJ<lčev, ki bo 3. in 4. 
oktobra v lahovčah . 

Zmago Šalamun 


