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Tekmovanje v drevesnem plezanju
Na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna že
četrto leto ponujamo dijakov v okviru prostočasnih
dejavnosti znanja s področja drevesnega plezanja.
Dejavnost vodita učitelja, ki sta se izobraževala na
več izobraževanjih v tujini in pridobila mednarodne certifikate iz tega področja. Sedaj predajata
znanja mlajšim generacijam, hkrati pa delata tudi
na samoizobraževanju, saj je to zelo razvejano
področje, ki zajema plezalne tehnike, obrezovanje,
vzgojo dreves, bolezni dreves itd. Cilj poučevanja
teh tem na SGLŠ je izobraziti dijake za varno delo
na drevesih, kot tudi pravilno izvajati ukrepe
vzgoje in vzdrževanja dreves v urbanem okolju.
Z željo povezovanja področja drevesnega plezanja
v Sloveniji se je šola odločila, da letos že drugič
organizira državno prvenstvo v drevesnem plezanju. Tekmovanje je priložnost za dijake, da se
seznanijo z različnimi tehnikami plezanja, ki
jih uporabljajo sotekmovalci. Na tekmovanju
se je pomerilo 18 tekmovalcev iz vse Slovenije v
petih disciplinah. Organizacijo je prevzela SGLŠ

Postojna, ob izdatni tehnični pomoči podjetja
Tisa d.o.o. Prvo mesto je zasedel Borut Škarja
iz podjetja Tisa d.o.o., drugi je bil samostojni
podjetnik Marko Gruden, tretje mesto je zasedel
David Istenič, ki je dijak na SGLŠ Postojna. Odličen
uspeh je dosegel tudi učitelj na SGLŠ Postojna Josip
Maljevac, ki je zasedel četrto mesto in dokazal,
da velja pregovor, da dober učitelj nauči učence
bolje kot sam zna. V deseterico se je z devetim
mestom uvrstil še dijak Jakob Končina. Ekipa
SGLŠ Postojna je v trdi konkurenci dokazala,
da jo sestavljajo perspektivni drevesni plezalci.
Zagotovo je to tudi dobra promocija dijakov pri
bodočih delodajalcih.
Šola s podjetjem Tisa d.o.o. in arburetumom
Volčji potok sodeluje pri pripravi nacionalne
poklicne kvalifikacije. Ta bo od izvajalcev ukrepov
na drevesih zahtevala dokazovanje osnovnih znanj
s področja drevesnega plezanja in vzdrževanja
dreves v urbanem okolju ali na kratko arboristike.
Ekipa se je v jesenskem času udeležila mednaro-

Slika 1: Pregeld opreme pred tekmo v drevesnem plezanju (foto: A. Čeč)
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Gozdarstvo v času in prostoru
dnega usposabljanja za drevesne plezalce/arboriste
v okviru projekta Erasmus +. V projektu sodelujejo
Islandija, Danska, Švedska in pa SGLŠ Postojna.
Usposabljanje je potekalo v Postojni in se zaključilo
z mednarodno konferenco 5. oktobra na temo arboristike in z mednarodnim tekmovanjem 6. oktobra.
Teme na konferenci so se dotikale upravljanja
zaščitenih dreves v Sloveniji, sodobnih pristopov

obrezovanja dreves v urbanem okolju, o varnosti in
zdravju pri delu in nasvetih ter posebnih tehnikah
drevesnega plezanja. Na praktičnem delu konference je bilo prikazano plezanje, pregled opreme,
vzpostavljanja plezalne vrvi na drevo in predstavitve
tehnik, ki so se poučevale v okviru projekta.
Andrej Čeč

Slika 2: Doskok iz drevesa ob zaključku discipline drevesnega plezanja (foto: A. Čeč)

Slika 3: Ekipa SGLŠ Postojna (foto: A. Čeč)
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