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12. državno tekmovanje gozdnih delavcev v znamenju presežnikov
Če bo katero od prihodnjih državnih tekmovanj
gozdnih delavcev in delavk potekalo samo malo
slabše organizirano od 12., ki je za nami, bo še
vedno organizirano odlično. Vendar je bilo 12. tako
dobro izpeljano, da bo kaj takega v prihodnje zelo
težko ponoviti. Imajo pa organizatorji v načrtu še
marsikaj, zato v resnici ne bo presenečenje, če jim
uspe naslednjo odmevno prireditev še izboljšati.
Imamo zares sijajne tekmovalke in tekmovalce,
trenutno celo evropsko prvakinjo in prvaka – Ines
Frančeškin in Roberta Čuka – za njima pa še
celo vrsto izjemnih posameznikov, med katerimi
nekateri zaostajajo kvečjemu zaradi manj izkušenj.
Posledično to pomeni tudi močno reprezentanco,
ki nas bo prihodnje leto zastopala v Srbiji na svetovnem prvenstvu. Logična posledica naštetega je
velika želja organizatorjev, da bi pripravili svetovno
tekmovanje, dostojno sijajnih dosežkov naših
tekmovalk in tekmovalcev ter tudi tujim ekipam
dokazali, da Slovenija nima samo izjemnih tekmovalcev, ampak tudi organizatorje, pokrovitelje in
posluh za to dejavnost na najvišji ravni.
12. državno tekmovanje gozdnih delavcev v
Postojni se je ob poligonu Srednje gozdarske in
lesarske šole začelo s slovensko himno in pozdravnimi govori častne pokroviteljice dr. Aleksandre
Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, podžupana Občine Postojna Andreja

Berginca, glavnega direktorja SiDG Zlatka Ficka
in Cvetke Kernel, ravnateljice Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna, ki je tekmovanje tudi
uradno odprla. Ministrica dr. Aleksandra Pivec
je v svojem nagovoru poudarila velik pomen
strokovnega usposabljanja gozdnih delavk in
delavcev na najvišji ravni za državo, ki ima tako
velik delež gozdne površine in bi morala v razvoj
lesne industrije vlagati več kot v preteklosti. Glavni
direktor SiGD Zlatko Ficko je ponosen, da je organizatorjem s skupnimi močmi kljub zahtevnosti
tekmovanje vedno uspelo kakovostno izpeljati,
zato tudi za prihodnost ne sme biti strahu, temveč
le visoko zastavljeni cilji, ki so lahko edini prava
smer k uspehu. V imenu vseh tekmovalk in tekmovalcev je Patrik Kraševec svečano prisegel, da
bodo tekmovali pošteno, Luka Seidl pa je v imenu
sodnikov obljubil pošteno ocenjevanje oz. sojenje.
Po nagovoru ravnateljice SGLŠ Postojna, Cvetke
Kernel, so se tekmovalke in tekmovalci preselili
na izjemno dobro pripravljen tekmovalni poligon.
V zelo prijetnem, čeprav tekmovalno napetem
vzdušju so se med seboj pomerili gostujoči tekmovalke in tekmovalci iz Avstrije, Srbije in Hrvaške ter
najboljši sekači in sekačice iz Slovenije. Ob glasnem
spodbujanju gledalk in gledalcev se je pomerilo kar
71 udeležencev tekmovanja, ki so svoje spretnosti
prikazali v petih tekmovalnih disciplinah:

Slika 1: Najboljše slovenske gozdne delavke (foto: Arhiv SiDG)
318

GozdVestn 77 (2019) 7-8

Gozdarstvo v času in prostoru
•
•
•
•
•

menjava verige in obračanje letve,
kombinirani rez,
natančni (precizni) rez na podlagi,
zasek in podžagovanje,
kleščenje.
Pred nastopom je vse motorne žage, meče in
verige pregledala in potrdila strokovna komisija,
ki je svoje delo opravila brezhibno. Tekmovalci so
se dejansko lahko brez skrbi in v miru pripravili
na svoje nastope, saj so bili ves čas informirani,
kdaj in kje bodo nastopili. Vodstvo tekmovanja je
poskrbelo za velik zaslon, na katerem so se izpisovali
trenutni rezultati, njihov uradni napovedovalec
in moderator pa je v več jezikih navzoče ves čas
obveščal o dogajanju. Do zamud in zastojev kljub
rekordnemu številu tekmovalcev ni prihajalo.
Gledalke in gledalci, ki so si lahko ob robu tekmovališča ogledali tudi izjemno pestro ponudbo
pokroviteljev, so imeli kaj videti – najprej skoraj
neverjetno okretnost tekmovalcev in tekmovalk pri
menjavi verige in obračanju letve, nato pa znanje
in natančnost pri kombiniranem rezu, natančnem
rezu na podlagi in zaseku ter podžagovanju. Kot
vselej je bila največja poslastica tako za tekmovalke
in tekmovalce kot za gledalke in gledalce zadnja
disciplina, torej kleščenje. To je simulacija kleščenja
vej, ki so umetno vstavljene v deblo, razmik med
venci znaša natančno 44 centimetrov, venci pa
imajo točno določen razpored vej, da so pogoji
tekmovanja za vse enaki. 30 količkov iz mehkega
lesa predstavlja veje, 6-metrski drog je ostružen na
premer 14 centimetrov. Tekmovalec mora odrezati
vse količke, premika pa se lahko le, ko je meč na
nasprotni strani hloda. Prav neverjetno se zdi, da
najboljši vse to opravijo v manj kot 15 sekundah.
Naše tekmovalke in tekmovalci so se odrezali
sijajno, prav gotovo pa imajo tudi nekaj rezerve. V
absolutni konkurenci je bilo med prvimi desetimi
tekmovalci kar pet Slovencev, kar je vsekakor tudi
izjemen ekipni uspeh. Prvih deset tekmovalcev v
absolutni kategoriji:
1. Jurgen Erlacher, Austria team
2. Janez Meden, Husqvarna
3. Blaž Jurjavčič, Stihl team Slovenija
4.	Ante Zadro, Sjekačka Repr. Rh
5. Matija Oblak, Stihl team Slovenija
6.	Robert Čuk, Husqvarna
7. Davor Ivanković, Sjekačka repr. RH
8. Daniel Oberrauner, Austria team
9. Boštjan Kobe, GG Novo Mesto
10. Janez Urbančič, Stihl team Slovenija
GozdVestn 77 (2019) 7-8

Izmed naših tekmovalcev sta se najbolje odrezala Ines Frančeškin s 16. mestom v absolutni
konkurenci in naslovom državne prvakinje ter
Janez Meden, ki je osvojil 2. mesto v absolutni
konkurenci in prav tako naslov državnega prvaka.
Najboljših deset na državnem prvenstvu:
1. Janez Meden, Husqvarna
2. Blaž Jurjavčič, Stihl team Slovenija
3. Matija Oblak, Stihl team Slovenija
4.	Robert Čuk, Husqvarna
5. Boštjan Kobe, GG Novo mesto
6. Janez Urbančič, Stihl team Slovenija
7. Damir Pelko, Gozd Ljubljana
8. Žiga Švigelj, Husqvarna
9. Stanko Bartolj, GG Novo mesto
10. Šimen Maksimiljan Drašler Rožanc, Husqvarna
Ekipno so v absolutni konkurenci med 16 ekipami slavili člani ekipe Team Austria pred ekipo
Husqvarne in Stihl teama Slovenije, v državnem
prvenstvu pa so bili izmed 12 ekip najboljši člani
ekipe Husqvarna pred ekipama Stihl team Slovenija
in Gozd Ljubljana. Rezultati so bili že v času tekmovanja na voljo na uradni spletni strani SiGD, za kar
gre prav tako zasluga izjemni ekipi organizatorjev.
Prav tako si pohvalo zaslužijo tudi dijakinje in dijaki
SGLŠ Postojna, ki so med tekmovanjem skrbeli za
tekmovališče, rekvizite in logistiko.
Ob zaključku tekmovanja, ki se je končalo
z domiselno glasbeno podlago ob zmagoslavju
najboljših, je spregovoril organizator tekmovanja
in profesor v SGLŠ Postojna Marjan Vadnu, ki je
izrazil zadovoljstvo nad organizacijo ter dijakinjami in dijaki, kar kaže na pravo usmeritev šole
in veliko naložbo v prihodnost v tej za Slovenijo
nadvse pomembni panogi. Tekmovalno zastavo
je spustil legendarni sodnik tekmovanj gozdnih
delavcev Franc Ivančič in tako s simbolno gesto
povezal preteklost s prihodnostjo. In za to se nam,
po videnem v Postojni, zares ni treba bati.
12. državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije sta s pomočjo pokroviteljev organizirali družba
Slovenski državni gozdovi in Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna. Sodelovalo je sedem posameznikov in štirinajst ekip gozdnih delavcev, od tega
tri ekipe dijakov in študentov ter štiri vabljene tuje
ekipe iz tujine. Tokrat so na slovenskem državnem
prvenstvu prvič nastopile tudi ženske.
Marta Krejan Čokl
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Slika: Zmagovalne ekipe na 12. DTGDS (foto: Arhiv SiDG)
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