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Spoštovani. 
 
Srednja gozdarska in lesarska šola praznuje v šolskem 
letu 2019/20 60 let začetka strokovnega izobraževanja s 
področja gozdarstva v Postojni. V teh letih je izobraževanje 
zaključilo več kot 3500 dijakov in odraslih, ki so se izobraževali 
za poklic gozdar (triletno šolanje) in gozdarski tehnik (štiriletno 
šolanje). Danes šola izobražuje v treh strokovnih področjih, 
poleg gozdarstva šola izobražuje še za poklice v lesarstvu in v 
zdravstvu.
V zadnjih letih smo veliko svojega časa in znanja uporabili za 
temeljito prenovo obeh izobraževalnih programov s področja 
gozdarstva. V nove učne programe smo še temeljiteje kot doslej 
vpeli elemente okoljske vzgoje, prenova pa je bila potrebna tudi 
zaradi sprememb področja delavcev v obeh poklicih ter tehnolo-
ških novosti v zadnjih letih.
Naši učitelji v gozdarstvu se dodatno izobražujejo tudi v tujini 
preko Erasmus + projektov in osvojeno znanje prenašajo na 
mlajše rodove gozdarjev, ki se šolajo na naši šoli. V programu 
gozdar smo ponudili dijakom poleg osnovnih področij dela še 
izbirne vsebine s področja arboristike in tehnike plezanja po 
drevesih, strojne sečnje, žičnega spravila lesa in gradnje lesenih 
konstrukcij. 
V SGLŠ se lahko pohvalimo, da smo v zadnjih 5-ih letih pridobili 
potrebno opremo za izvajanje novih vsebin (oprema za drevesno 
plezanje, harvester, gozdarsko žičnico, tračno žago, simulator 
strojne sečnje…). Tudi programu gozdarski tehnik smo dodali 
vsebine iz področij arboristike in drevesnega plezanja, dijaki 
uporabljajo GIS -gozdarski informacijski sistem, dobijo poglo-
bljena znanja iz področij ekologije gozdnega prostora, krajinske 

pedagogike, gozdarske zakonodaje…
Od vsega začetka tekmovanj gozdnih delavcev Slovenije je 
SGLŠ Postojna vpletena kot organizatorka oziroma soorganiza-
torka tekmovanj. Leta 1998 in 2000 sta bili organizirani v Postoj-
ni, na poligonu šole,  1. in 2. državno tekmovanje, katerega so-
-pobudnik je bil naš učitelj Marjan Vadnu. Od takrat pa do danes 
naši dijaki vedno tekmujejo na državnih tekmovanjih gozdnih 
delavcev in dosegajo zelo zavidljive uvrstitve tudi med profesi-
onalnimi delavci. Veliko tekmovalcev, ki bo letos sodelovala na 
državnem tekmovanju, je pravzaprav rezultat dela učiteljev SGLŠ 
Postojna (predvsem Borisa Samca, Janeza Medena in Tomaža 
Ščuke), ki so jih v času šolanja navdušili nad tekmovanji.
In še najbolj odmevni rezultati zadnjega obdobja. Janez Meden 
je na svetovnem prvenstvu med posamezniki dosegel tretje 
mesto in letos je bil na evropskem prvenstvu drugi. Dijakinja Ines 
Frančeškin pa je lansko leto na svetovnem prvenstvu dosegla 
doslej za Slovence nedosegljiv uspeh - postala je svetovna 
podprvakinja, letos je postala evropska prvakinja med dijakinjami 
in za povrh je na poklicni maturi dosegla vse možne točke in 
postala diamantna maturantka. 
To je SGLŠ Postojna -  odlični učitelji, raznolike vsebine in dobri 
pa tudi zelo dobri diplomanti.

Spoštovani gozdni 
delavci. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si prizadeva, 
da bi bila dela v gozdovih opravljena kakovostno in da bi bilo 
število nesreč pri delu v gozdovih čim manjše. Večjo varnost 
pri delu v gozdovih ter kakovost izvedbe del pa zagotavlja le 
profesionalizacija del v gozdovih.
Udeležencem 12. državnega tekmovanja gozdnih delavcev ne 
manjka veščin varnega in učinkovitega dela z motorno žago. 
Boj za zmago je sicer glavno vodilo slehernega merjenja moči, 
a sekaška tekmovanja zaznamuje tudi promocija varnega in 
učinkovitega dela v gozdu, kar je tudi njihov glavni namen. 
Sečnja in spravilo lesa sta v samem vrhu najnevarnejših del, ki 
pri nas žal vsako leto zahtevata preveč poškodovanih in mrtvih 
lastnikov gozdov ter gozdnih delavcev. Krvni davek je v zadnjih 
letih, predvsem med neprofesionalnimi delavci, strašljivo velik. 

Mnogi želijo z delom v gozdu prihraniti stroške, pri čemer lahko-
miselno precenijo svoje znanje in usposobljenost. Med vzroki za 
poškodbe se prepogosto znajdeta tudi neustrezna mehanizacija 
ter nepopolna gozdarska oprema. In to predvsem tista, ki je 
namenjena večji varnosti pri delu. 
Vsi udeleženci sekaških tekmovanj so torej promotorji ustrezne 
usposobljenosti, opremljenosti za izvajane gozdnih del ter seve-
da varnosti na delu. Tega se zavedamo tudi na ministrstvu. Zato 
v okviru Programa razvoja podeželja s podporami investicijam v 
sodobno gozdarsko mehanizacijo in gradnjo gozdnih prometnic 
že več kot desetletje spodbujamo varno in učinkovito delo v 
gozdu. Zaradi vse večjih potreb, smo aktivnosti na tem podro-
čju nadgradili tudi s financiranjem usposabljanj za varno delo 
z motorno žago, traktorjem in gozdarsko prikolico. S takšno 
prakso nadaljujemo tudi letos. 
Skupaj si moramo prizadevati za izboljšanje pogojev dela v 
gozdni proizvodnji ter s tem tudi večji učinkovitosti gospodarje-
nja s slovenskimi gozdovi. Tako bomo skupaj izboljšali kakovost 
in humanost gozdnih del ter povečevali odpornost gozdov na 
spreminjajoče se podnebne razmere. 
Vso udeleženci si zaslužite vse priznanje, posebne čestitke pa 
seveda gredo najboljšim!

Spoštovani.
 
Danes je praznik slovenskih gozdarjev! 
Združilo nas je že 12. državno tekmovanju 
gozdnih delavcev, na katerem bodo najboljši 
slovenski gozdarji prikazali svoje veščine. 
Prvo slovensko državno tekmovanje gozdnih 
delavcev je potekalo davnega leta 1998 
v Postojni. In ravno tja se letos ponovno 
vrača. 
Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) 
sekaško tekmovanje organizira prvič, zadnji 
dve tekmovanji – državno na Kopah pred 
dvema letoma in lansko mednarodno v 
Celju – smo podprli kot pokrovitelji.  Pobu-
do, da pristopimo k organizaciji državnega 
tekmovanja, je dal naš gozdar Peter Kolar, 
ki je že dolga leta njen pomemben člen, 
našim ekipam pa stoji ob strani tudi na 
mednarodnih tekmovanjih. Povezali smo 
se s šolo z največjo gozdarsko tradicijo, s 
Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postoj-
na, kjer je ekipa ravnateljice Cvetke Kernel 
brez pomisleka sprejela izziv.  Za izvrstno 
sodelovanje se jim iskreno zahvaljujemo, saj 
bi brez njihove strokovne pomoči in izkušenj 
dogodek izpeljali veliko teže. 
Oba organizatorja si želiva, da se gozdarsko 
tekmovanje z dolgoletno tradicijo ohrani, saj 
mu je po spremembi gospodarjenja z goz-
dovi začel groziti zaton. Državno tekmovanje 
je pomembno tudi zato, ker tekmovalkam in 
tekmovalcem predstavlja odskočno de-
sko za svetovno prvenstvo, kjer slovenski 
gozdarji že leta dosegajo vrhunske rezul-
tate. Trenutno se ponašamo z evropskim 
prvakom Robertom Čukom, evropskim 
podprvakom Janezom Medenom in evrop-
sko prvakinjo Ines Frančeškin (vsi trije so 
tudi danes z nami). Z zadnjega svetovnega 
prvenstva so naši tekmovalci in tekmovalka 
prinesli medalje vseh barv, srebrni pokal in 
priznanje za skupno peto mesto.
Tekmovanje gozdnih delavcev pa ima tudi 
širši pomen. Z njim populariziramo gozdar-
stvo in povečujemo prepoznavnost tega 
poklica v javnosti. Letošnje tekmovanje je 
tudi poklon vsem, ki ste lani zaradi sanacije 
vetroloma delali v nemogočih razmerah in 
ste nemalokrat tvegali tudi svoja življenja.   
Družba SiDG, ki je bila ustanovljena za 
gospodarjenje z državnimi gozdovi, je mlado 
podjetje, ki smo ga v zadnjih treh letih šele 
gradili. Kljub temu pa se zavedamo, da 
zgolj dosedanje maksimalnih dobičkov ne 
sme biti naše edino vodilo. Zato vedno več 
pozornosti namenjamo tudi spodbujanju 

socialnih funkcij gozda ter promociji goz-
darstva in gozda v javnosti. Želimo si, da bi 
gozdarstvo ponovno dobilo veljavo, ki jo je 
nekoč že imelo.   
Da je to prava pot, potrjuje tudi rekordna 
udeležba tekmovalcev na letošnjem držav-
nem prvenstvu. Vsem 72 tekmovalcem in 
njihovim vodjem ekip se v imenu organiza-
torjev zahvaljujem, za sodelovanje. 
Hvala tudi prijateljem, ekipam iz Avstrije, 
Hrvaške in Srbije. Ponovno smo namreč 
dokazali, da tradicionalne prijateljske vezi v 
gozdarski stroki segajo čez državne meje. 
Ker svet stoji na mladih, smo izjemno veseli 
tudi udeležbe dijakov Srednje gozdarske 
in lesarske šole Postojna, Srednje lesarske 
in gozdarske šole Maribor ter Biotehni-
ške fakultete Univerze v Ljubljani. Dijaki in 
študentje so zagotovilo, da bodo tovrstna 
tekmovanja potekala tudi v prihodnosti.  
Zahvaljujem se organizacijskemu odboru 
za številne ure, ki so jih vložili v pripravo 
dogodka. Opravili ste odlično delo. Za-
hvaljujem se vsem sodnikom – večina vas 
ima dolgoletne izkušnje, kar potrjuje, da to 
opravljate predano in z veseljem. Tudi vi ste 
nepogrešljivi členi državnega prvenstva.    
Tekmovanja ne bi bilo mogoče izpeljati brez 
številnih pokroviteljev, saj predstavlja tudi 
velik finančni zalogaj. Od osemintridesetih, 
ki ste nam pomagali, moram omeniti vsaj 
zlate, Husqvarna, Pišek – vitli Krpan in Uni-
commerce (Stihl), in srebne pokrovitelje, GG 
Bled, Elvipo, Bijol, Interexport, MBS List ter 
Lesonit. Hvala vam za pomoč!
Današnje tekmovanje ne bo samo priložnost 
za preverjanje strokovne usposobljenosti 
in spretnosti gozdarjev. Ne bo zgolj sito za 
udeležbo na svetovnem prvenstvu prihodnje 
leto v Srbiji. Bo tudi priložnost za prijetno 
druženje in sklepanje novih poznanstev. 
Naj bo namenjeno tudi krepitvi povezav 
med nami, med gozdarji in simpatizerji tega 
poklica. 
Sekačicam in sekačem želim veliko uspeha, 
vsem skupaj pa prijeten dan na tem atrak-
tivnem tekmovanju, ki ga Slovenija organi-
zira že od svoje osamosvojitve naprej. In to 
na svetovni ravni! 
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Dušan, članstvo v IALC je prvi pogoj, da 
predstavniki posamezne države sploh 
lahko nastopijo na svetovnem prvenstvu. 
GIZ je edini v Sloveniji, ki je član medna-
rodne organizacije, kajne? 
Je to eden od razlogov, da še vedno obstaja? 
Profesionalne gozdne delavce bi moralo doma 
in v tujini predstavljati neko združenje, trenutno 
je to GIZ, ki ga bo treba preoblikovati oz. vanj 
pritegniti zadostno število predstavnikov, da bo 
reprezentativno. V IALC je lahko vključeno le eno 
združenje iz vsake države, ki izpelje ustrezno dr-
žavno tekmovanje. Trenutno je to možno le v so-
delovanju s SGLŠ iz Postojne in SIDG. Ko bomo 
ugotovili, da je prav, da tudi svetu pokažemo 
svoje znanje, bo sodelovanje vseh, ki lahko pri-
spevajo k uspehu slovenske ekipe, precej lažje.
Kakšna je vloga (poleg tekmovanja) slo-
venskih tekmovalk in tekmovalcev na 
svetovnih prvenstvih? 
Kar se tiče naše prisotnosti na tekmovanjih, mi-
slim, da smo dovolj prepoznavni, saj v posame-

znih disciplinah predstavljamo sam svetovni vrh. 
Še z malo več sodelovanja lahko pridemo med 
"top 5" ekip. Vsekakor pa tekmovanja in sode-
lovanje na njih predstavljajo veliko več. Gre za 
promocijo gozdarstva, s čimer v družbi dobiva 
širši pomen, in za usposabljanje ter izobraževa-
nje gozdnih delavcev. S pripravami na tekmo se 
urijo, na samih tekmah pa se med drugim se-
znanjajo z novostmi (tudi zaradi sejemskih dejav-
nosti, ki spremljajo tekmovanja). Seveda hkrati 
svoje znanje širijo med druge.
Zakaj ženske do letos niso sodelovale na 
državnih tekmovanjih, so se pa pomerile 
na različnih lokalnih?  
Za zdaj imamo še premalo tekmovalk, bodo pa 
posameznice letos nastopile na državnem pr-
venstvu. Več tekmovalk lahko pridobimo samo 
z organizacijo lokalnih tekmovanj.
V kakšnem položaju so trenutno tekmo-
valke in tekmovalci v Sloveniji (po velikih 
spremembah v gozdarskih organizacijah 
se stanje še vedno ni stabiliziralo)? 
Za vrhunske rezultate je potrebno veliko dela, 
tako vsakega posameznika kot nekoga, ki dela 
z njimi in jim zagotovi pogoje (poligon, les za tre-
ning). Po Sloveniji bi morali postaviti nekaj sre-

dišč za trening in dobiti pokrovitelje ter ljudi, ki 
so pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas za delo z 
vsemi tekmovalci. 
Kako zahtevna je organizacija državnega 
tekmovanja? 
Vsekakor je kadrovski in stroškovni zalogaj, ki ga 
lahko izpeljemo samo z več pokrovitelji.
Ta tekmovanja vam očitno pomenijo izre-
dno veliko. Zakaj? 
Na tekmovanju se skozi rezultate pokažeta čas 
in trud, vložena v pripravo ekipe.
Ste kdaj tekmovali? 
Sem, za gozdarsko šolo v Postojni, tekmovali 
smo v Karlovcu. Šlo je za tekmo med gozdarski-
mi šolami takratne Jugoslavije.
Kak nasvet bi dali najmlajšim tekmoval-
cem in tekmovalkam, ki šele vstopajo v 
svet mojstrov in mojstric?  
Za doseganje vrhunskih rezultatov je treba vložiti 
veliko truda in svojega časa. Šele ko se dose-
že primerna raven znanja, se lahko pomerimo 
z drugimi na tekmovanjih. Danes samo talent ni 
dovolj, slaba pripravljenost pa te lahko odvrne 
od nadaljnjih treningov. Običajno se določena 
raven hitro doseže, napredek do vrhunskih re-
zultatov pa je zelo počasen.

Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd., direktor podjetja Gozd Ljubljana, je na videz "siva eminenca" 
organizacije državnih tekmovanj gozdnih delavcev in organiziranih skupin, ki tekmovalce pripravljajo 
za svetovna tekmovanja, v resnici pa že vrsto let njihova gonilna sila. Direktor Gozdarskega interesne-
ga združenja (GIZ), ki zaradi reorganizacije gozdnih gospodarstev in ustanovitve državnega gozdar-
skega podjetja ne opravlja več svoje prvotne naloge, je pa član IALC (International Association Logging 
Championships – Mednarodna zveza prvenstev gozdnih delavcev), je pravi erudit na tem področju. 

Intervju: Dušan Gradišar, direktor GIZ

Svetu pokažimo svoje znanje

Tekst: Marta Krejan Čokl
Foto: Marta Krejan Čokl

Zemljevid
šole
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GG Bled je ena vodilnih gozdarskih gospo-
darskih družb v Sloveniji. Podjetje je bilo 
ustanovljeno leta 1948 in vsa ta leta go-
spodari z gozdovi na Pokljuki in Jelovici. V 
zadnjem obdobju smo poslovanje razširili 
praktično na celotno Slovenijo in v bližnje 
dežele. 
Stalno si prizadevamo za učinkovitost, ino-
vativnost in tehnološko izpopolnjenost. V 
okviru gozdarske dejavnosti sledimo razvoju 
z izobraževanjem, organizacijskimi izboljša-
vami in posodabljanjem mehanizacije, kjer 
posebno pozornost namenjamo strojni seč-
nji in žičnemu spravilu. Pri trgovini z lesom 
povezujemo lastnike gozdov in lesnoprede-

lovalno industrijo v korist vseh deležnikov. 
Smo eden glavnih ponudnikov okroglega 
lesa pri nas, zlasti hlodovine iglavcev. 
Zadnja leta zaradi zaostrenih razmer zaradi 
ponavljajočih se motenj v gozdovih in posle-
dičnih tržnih neravnotežij pri gozdno lesnih 
sortimentih jemljemo kot preizkus naše 
vitalnosti in konkurenčnosti.
Ti dve lastnosti pa izkazujejo tudi udele-
ženci tekmovanj gozdnih delavcev, ki jih 
naša družba vseskozi podpira. Tovrstna 
tekmovanja smatramo kot izraz spoštova-
nja zahtevnega poklica gozdnega delavca  
in kot ohranjanje tradicije. Kot zagovorniki 
razvoja si želimo nadgradnje tekmovanja z 
uvedbo dodatnih disciplin, kot je dovršeno 
upravljanje strojev za sečnjo in zgibnih pol-
prikoličarjev. 
Organizatorju in vsem udeležencem izre-
kamo priznanje za vloženi napor in izvedbo 
dogodka. 
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EKIPE

GOZD LJUBLJANA

Pelko Damir

Albreht Mitja

Eržen Blaž

Meden Tadej

SGG TOLMIN

Brožič Matija

Pregelj Blaž

Kovšca Janez

Menard Martin

GG BLED

Odar Jaka

Beznik Jaka

Zalokar Janez

Kravanja Grega

HUSQVARNA

Drašler Šimen

Meden Janez

Čuk Robert

Švigelj Žiga

GOZDARSTVO MELE

Mele Andrej

Centrih Milan

Lipar Tomi

Šemrov Blaž

STIHL TEAM SLOVENIJA

Urbančič Janez

Šircelj Toni

Oblak Matija

Jurjavčič Blaž

GG NOVO MESTO

Kobe Boštjan

Bartolj Stanko

Hönigman Matjaž 

Škufca Jure

SiDG

Lumbar Andrej

Štupica Urban

Henigman Sebastjan

Ilc Aleš

Kdo so
tekmovalci 12. DTGD

Kdo so
sodniki na 12. DTGD

LESOTEKA GOZDARSTVO

Adamič Franc

Gracej Rajko

Ogriz Matej

Šepul Jože

VABLJENE EKIPE - ŠOLE

SGLŠ POSTOJNA

Kolar Žiga

Kraševec Patrik

Rupnik Jaka

Dekleva Domen

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - 
ODDELEK ZA GOZDARSTVO

Turner Gašper

Bera Rok

Javornik Nik

Kržič Miha

SREDNJA LESARSKA IN 
GOZDARSKA ŠOLA MARIBOR

Rihter Tomaž

Smonkar Aljaž

Rotman Rok

Tacer Jernej

VABLJENE EKIPE - TUJINA

AUSTRIA TEAM

Erlacher Jürgen

Oberrauner Daniel

Ramsbacher Michael

Weiß Martin

UDRUŽENJE ŠUMARSKIH 
INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE I

Bojanić Goran

Lazić Milan

Ivanović Darko

Živić Miloš

UDRUŽENJE ŠUMARSKIH 
INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE II

Nešković Marko

Čamagić Goran

Zujić Milan

Žilić Ljuban

SJEKAČKA REPREZENTACIJA RH

Zadro Ante

Ivanković Davor

Varga Siniša

Brtović Domagoj

POSAMEZNIKI

Macuka Mitja (M)

Lahajnar Domen (U24)

Bajc Aljaž (U24)

Frančeškin Ines (Ž)

Košir Petra (Ž)

Kolenko Karolina (Ž)

Oražem Patricija (Ž)

Caroline Weinberger (Ž)

sOdNIKI

KONTROLA REZULTATOV

Češarek Gregor - vodja discipline

Janez Logar

Sebastjan Bizjak

Tadej Biščak 

PREGLED MOTORNIH ŽAG

Požar Jože - vodja discipline

Česnik Tomaž

MENJAVA VERIGE

Trebec Sergej - vodja discipline

Cerar Jure

Seidl Luka

KOMBINIRAN REZ

Trebec Mitja - vodja discipline

Bandelj Matej

Šubic Janez

Otoničar Uroš

Tomazin Gregor

Ivančič Franc 

Troha Rajko

Škufca Nejc

PRECIZEN REZ

Antončič Janez - vodja discipline

Turk Emil

Hočevar Aleš

Breg Peter

Repnik Matej

Turk Silvester

Martič Drago

ZASEK IN PODŽAGOVANJE

Pridigar Igor - vodja discipline

Stamenković Dejan

Štunf Branko

Kores Miroslav

Čebokli Jože

Pagon Janez

Gašperšič Boštjan

Fink Dejan

KLEŠČENJE

Otoničar Uroš - vodja discipline

Ščuka Tomaž - štarter

Tomazin Gregor

Trebec Sergej

Trebec Mitja

Škufca Nejc

Hočevar Aleš

Turk Silvester

Martič Drago

Gašperšič Boštjan

Fink Dejan

Ivančič Franc 

Troha Rajko

Antončič Janez

Pridigar Igor

Stamenković Dejan
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gg BlED
Andrej Sodja, vodja ekipe: "Naša 
ekipa je sestavljena iz mladih in sta-
rih sekačev – kaj je boljšega, kot mo-
drost in zagnanost skupaj?!"

lESOTESKA
Vodja ekipe: Saša Kencijan

gOzD lJUBlJANA
Vodja ekipe: Jože Žvab

hUSqVARNA
Ivan Gnus, vodja ekipe: "Za-
bavna in povezana ekipa pri-
jateljev, ki to ostanejo, tudi ko 
tekmujejo med sabo. Seveda 
pričakujemo dober rezultat."

EKiPA STihl
Boris Samec, vodja ekipe: "Stihl Slovenija 
smo mlada ekipa po značaju veselih in raz-
igranih fantov, ki upamo na dober rezultat."

gg NOVO MESTO
Marko zoran, vodja ekipe: "Ekipa 

GG Novo mesto je ekipa štirih 
naravnih talentov, ki jih povezujeta 
velik ekipni duh in obilo humorja."

Sgg TOlMiN
Vojko Černigoj, vodja 
ekipe: "Ekipa SGG 
Tolmin se vsako leto 
uspešno udeležuje 
tekmovanj gozdnih 
delavcev Slovenije."

SiDg
Andraž Poljšak, vodja ekipe: 
"Delovni, marljivi, družabni, 
zanesljivi. Ekipa, kot se šika."Predstavitev

tekmovalnih ekip
gOzDARSTVO MElE

Janez Janša, vodja ekipe: "Janez Jan-
ša predlaga, da naša ekipa zmaga."

Rezultati
tekmovanja bodo 

objavljeni na 
spletni strani
www.sidg.si.
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 Tekmovalne 
discipline 

MENJAVA VERigE iN OBRAČANJE MEČA 

Tekmovalec mora čim hitreje zamenjati verigo in obrniti meč na motorni 
žagi. Pri tem se ne sme poškodovati, kar pomeni, da na rokah ne sme biti 

niti najmanjše ureznine. Najboljši to naredijo v manj kot osmih sekundah! 
Žaga mora biti po nastopu nared za naslednji dve disciplini. Če se pri kateri 

od teh na primer odvije matica, tekmovalec izgubi vse točke, pridobljene 
pri prvi disciplini, in čas za popravilo žage pri tisti, ki jo izvaja.

KOMBiNiRANi REz 

Tekmovalec mora od dveh hlodov, 
postavljenih pod različnima kotoma, 
čim bolj natančno odrezati koluta 
predpisane debeline. Kolut odreže 
tako, da v deblo do polovice najprej 
zareže od spodaj, pri čemer ne sme 
prerezati polja, označenega z rdečo 
barvo, potem pa zareže še od zgoraj, 
in sicer tako, da se reza ujemata. 
Kakovost reza je pri tej disciplini 
pomembnejša od hitrosti izvedbe, 
odstopanje med spodnjim in zgornjim 
rezom pa se meri v milimetrih! In kako 
hitro to naredijo najboljši? V manj kot 
štiriindvajsetih sekundah.

Tekmovalci in tekmovalke se na tekmovanju 
gozdnih delavcev pomerijo v petih 
disciplinah, ki simulirajo delo v gozdu. 
Nagradijo se tako najboljše ekipe kot 
posamezniki - vsako ekipo sestavljajo štirje 
tekmovalci, in sicer trije profesionalci in dijak 
ali študent, ki je polnoleten, a mlajši od 24 let 
(pri tem je treba upoštevati pogoj, da sme na 
svetovnem prvenstvu sodelovati tekmovalec, 
ki v letu, ko je prvenstvo organizirano, ni 
starejši od 24 let).
Končni vrstni red tekmovalcev je določen 
s skupnim seštevkom točk, doseženih v 
posameznih tekmovalnih disciplinah. Najboljši 
je tisti tekmovalec, ki zbere največ točk.
Za ekipno zmago se šteje vsota točk vseh 
štirih tekmovalcev v ekipi. 
Tekmovalci dobijo točke za dosežen čas, 
za natančnost in kakovost opravljene 
preizkušnje. Za kršitev varnosti, pravil in za 
napake pri delu (žaganju) dobijo kazenske 
točke, kar pomeni, da se pridobljenim 
točkam v posameznih disciplinah odštejejo 
negativne kazenske točke. Udeleženčev 
dosežek za posamezno disciplino je torej 
seštevek doseženih točk z odbitnimi 
kazenskimi točkami. 

zASEK iN PODŽAgOVANJE 

Gre za simulacijo podiranja drevesa. Petnajst metrov od debla je označba, 
ki predstavlja mesto, kamor naj bi padel hlod. Tekmovalec ima le minuto in 
pol časa, da 'podre' drevo, pri čemer mora zasek in podžagovanje izvesti 
čim bolj natančno. Z laserjem se izmeri smer  podiranja (kadar ne gre za 
dejansko podiranje, ampak le za simulacijo), izmerijo pa se tudi globina in 
kot zaseka ter širina in višina ščetine. 

KlEšČENJE 

Za gledalce je vsekakor 
najzanimivejša disciplina 
simulacija kleščenja vej. 
Tekmovalec mora čim hitreje 
oklestiti šestmetrsko deblo s 
tridesetimi količki, ki predstavljajo 
veje, količki pa so na vsakem 
svetovnem prvenstvu postavljeni 
drugače. Tekmovalec pri 
kleščenju ne sme zarezati v deblo 
ali pustiti štrclja, saj to predstavlja 
napako, ki mu prinese kazenske 
točke. Da, tudi zareze in štrclji se 
merijo v milimetrih. Najboljši čas? 
Od trinajst do štirinajst sekund. 

šTAFETA 

Za popestritev in dodatno atraktivnost tekmovanja je predvsem na 
svetovnih prvenstvih navadno organizirana še ekipna tekma relay race oz. 

štafeta. Tekmovalci morajo v najkrajšem možnem času odrezati lesene 
kolute določenih dimenzij z navpičnih (kolut ne sme pasti na tla) in ležečih 

debel. Ta disciplina se ne upošteva pri skupnem seštevku točk.

OrgANIzAcIJsKI OdBOr:

Peter Kolar – predsednik

Suzana Rankov – članica

Tomaž Ščuka – član

Tomi Ivanič – član

Janez Zafran - član

Marjan Vadnu – član

sTrOKOVNO TEhNIčNI OdBOr:

Peter Kolar – vodja tekmovanja

Tomaž Ščuka – vodja poligona

Tomi Ivanič – pomočnik vodje poligona

Marjan Vadnu – pomočnik vodje tekmovanja

Dušan Gradišar- razsodišče

rAzsOdIŠčE TEKmOVANJA:

Dušan Gradišar - predsednik 

Adolf Trebec - član 

Silvester Peljhan – član 

čAsTNO POKrOVITELJsTVO:

Tekmovanje poteka pod častnim pokroviteljstvom 
ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

dr. Aleksandre Pivec. 

Organizatorji 
12. državnega 
tekmovanja 
gozdnih delavcev 

NATANČNi (PREcizNi) 
REz NA PODlAgi 

Tudi pri tej disciplini čakata tekmovalca 
dva hloda, ki pa ležita na deski. Ob 
obeh straneh in spredaj je nekaj 
centimetrov žagovine, ki skriva 
stik deske in hloda, deska namreč 
predstavlja kamen, v katerega 
tekmovalec ne sme zarezati, ko 
odreže kolut. Neodrezan ostanek na 
hlodu mora biti čim manjši, morebitna 
zareza v 'kamnu' pa prinese kazenske 
točke. Seveda govorimo o milimetrih. 
In sekundah – najboljši jih za to nalogo 
potrebujejo približno dvaindvajset.

Pripravila: Marta Krejan Čokl
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8. in 9. maj

1998
Postojna

19. in 20. maj

2000
Postojna

17. in 18. maj

2002
Kočevje

14. in 15. maj

2004
Dolenjske Toplice

20. maj maj

2006
Zajčja Dobrava, Ljubljana

31. maj 

2008
Črni vrh, Cerkno

12. september

2009
Ribno pri Bledu, Bled

10. september

2011
 Letališče Slovenj Gradec

21. september

2013
Limbuš, Maribor

12. september

2015
MOS Celje, Celje

7. oktober

2017
Kope, Slovenj Gradec

21. september

2019
SGLŠ Postojna, Postojna

Zgodovina državnih tekmovanj gozdnih delavcev:

Motorna žaga je lahko 
tudi športni rekvizit

Pripravila: Marta Krejan Čokl

Veriga je nabrušena. V motorni žagi sta najbolj-
še gorivo in olje – da, tudi z vidika ekologije. 
Čelada je brezhibna. Hlače bodo preprečile 
morebitne ureznine, sicer pa je komplet za prvo 
pomoč v žepu. Danes jih bo padlo še pa še … 
Dreves.
Če se obregnemo zgolj ob komplet za prvo 
pomoč, ki je v žepu, torej pri roki, je ena bese-
da dovolj, da se ustavimo in razmislimo o tem, 
česa se lotevamo. Znanje. A sploh vemo, kaj 
uporabiti (in kako), če se poškodujemo? Ali kdo 
drug – v obeh pomenih besede v tem konte-
kstu. Če preskočimo napisano in nenapisano 
ter se ustavimo pri motorni žagi (najnovejši, ki 
je tako fajn, da kar "sama vse naredi"), se spet 
ustavimo pri isti besedi. Znanje. Brez znanja in 
izkušenj, ki pravzaprav so posledice pridobiva-
nja znanja, nam niti najboljša oprema na svetu 
ne bo pomagala dela opraviti varno in primerno 

situaciji, v kateri se znajdemo. Kako zasekati, 
da bo drevo padlo tja, kamor hočemo? Kako 
klestiti veje, ne da se pri tem poškodujemo? 
Kako odrezati, da bo hlod čim bolj izkoriščen?

zahteven in nevaren poklic
Poklic oziroma delo sekača, kot radi rečemo goz-
dnemu delavcu, je eno najzahtevnejših in najbolj 
nevarnih opravil na svetu. Ne glede na pripomoč-
ke, ki jih uporablja 'moderni' sekač, in ne glede 
na tiste, ki so jih nekoč uporabljali 'holcarji', ki so 
v 'skorjankah', postavljenih na deloviščih, preživeli 
po več dni skupaj. Ljudje potrebujemo razvedrilo, to 
pa prilagajamo lastnim željam in potrebam, pogosto 
(najbrž celo nezavedno) izberemo tak način sprosti-
tve, ki je povezan z našim delom, saj s tem (ne)hote 
izboljšujemo svoje sposobnosti in se urimo, hkrati 
pa si dvigamo samozavest, saj počnemo nekaj, kar 
obvladamo. Verjetno gre tudi za to, da kanček nere-

snosti naredi resne stvari sprejemljivejše … 
Sekači so se za zabavo torej šli igre s sekirami. 
In žagami. Igre, s katerimi so postali še boljši v 
svojem poklicu, s katerimi so se lahko pomerili 
med sabo in se hkrati razvedrili. Bistvo vsega 
tega pa je, da so spretnosti, ki so jih morali po-
kazati pri igrah, s tem razvijali, kar pomeni, da 
so pridobivali izkušnje.

Tekmovanje v spretnosti
Z napredkom je sekiro in 'amerikanko' pri delu 
v gozdu v veliki meri zamenjala motorna žaga, 
met sekire za zabavo pa met motorne žage. 
No, ta 'disciplina' res nima nič skupnega z dr-
žavnimi tekmovanji, kakršnega letos prirejata 
SiDG in SGLŠ Postojna, je pa izvor isti, sred-
stvo, s katerim se tekmuje, pa tudi. Iz medse-
bojnih 'obračunov', kdo je spretnejši pri rezanju 
z (motorno) žago, so nastala lokalna tekmova-

nja, iz njih državna, logična posledica pa so se-
veda svetovna prvenstva. 
Tekmovanje gozdnih delavcev ima pri nas in v 
svetu dolgo tradicijo, v taki oz. podobni obliki, 
kakršno poznamo zdaj, pa ga organiziramo od 
leta 1970. Madžarska in Jugoslavija sta takrat 
prvič organizirali mednarodno tekmovanje, ki je 
preraslo v svetovno (naslednje leto bo 34. po 
vrsti), Slovenci pa smo začeli državna tekmo-
vanja organizirati z osamosvojitvijo.  

Prvič tudi nastop 
posameznikov
Tako državna kot svetovna tekmovanja so z 
nekaj naključnimi odstopanji organizirana vsa-
ki dve leti, vmes pa je še cela vrsta drugih. Na 
teh dveh tekmovanjih tekmujejo profesionalni 
gozdni delavci in dijaki oz. študenti – lani so 
na svetovnem prvenstvu na Norveškem prvič 
nastopila tudi dekleta. V ekipi so trije profesi-
onalci, torej usposobljeni delavci, ki se preži-
vljajo z delom v gozdu, in en mladinec (dijak/
študent, mlajši od 24 let), ki se šola na tem 
področju. Na letošnjem, 12. državnem tekmo-
vanju gozdnih delavcev bodo prvič nastopili 
tudi posamezniki in posameznice, kar je zelo 

dobrodošlo, saj so bili do zdaj tekmovalci, ki 
zaradi različnih razlogov niso mogli biti del eki-
pe, prikrajšani za odlično izkušnjo in možnost 
sodelovanja na svetovnem prvenstvu.

Promocija poklica
Tekmovanje pa je dobilo precej večje razsežno-
sti, kot bi mu jih pripisali zgolj na podlagi teh 
skopih informacij. Gre namreč za promoviranje 
dela v gozdu, izredno nevarnega poklica, za 
povezovanje med delavci, podjetji, izobraževal-
nimi ustanovami, gre za izobraževanje, urjenje, 
izmenjavo izkušenj in znanj in ne nazadnje za 
promocijo Slovenije v svetu – imamo aktualna 
evropskega prvaka in podprvaka ter svetovno 
podprvakinjo in zmagovalko mednarodne dija-
ške gozdarske olimpijade, poleg tega pa tek-
movalci s svetovnih prvenstev vedno prinesejo 
medalje ali pokale.
Ne mečejo sekir, ne mečejo 'motork', ne 'po-
lagajo rok', ne žagajo z 'amerikanko' … Za 
kaj torej gre? Tekmovanje gozdnih delavcev 
(in delavk, seveda) sestavlja pet disciplin, ki 
simulirajo delo v gozdu: menjava verige in 
obračanje meča, kombinirani rez, natančni 
(precizni) rez na podlagi, zasek in podžagova-

nje in kleščenje.

Stroga pravila
Tako kot pri delu je tudi med tekmovanjem naj-
pomembnejša varnost, zato morajo imeti tek-
movalci predpisano zaščitno opremo in spošto-
vati morajo vse predpise, določene v pravilniku. 
Pred tekmovanjem komisija pregleda motorne 
žage, ki morajo ustrezati predpisanim standar-
dom, tekmovalci pa so diskvalificirani, če pri sebi 
nimajo osebnega kompleta za prvo pomoč. 

Pripravljeni za kleščenje

IALC - International Association Logging 
Championships – Mednarodna zveza 
prvenstev gozdnih delavcev na začetku 
septembra 2019 organizira svetovno pr-
venstvo v Beogradu. Tja bo odpotovala 
ekipa naših najboljših gozdnih delavcev. In 
komu pripada članstvo v ekipi? To bomo 
izvedeli 21. septembra 2019 v Postojni 
po končanem 12. državnem tekmovanju 
gozdnih delavcev Slovenije. Ravno na dr-
žavnih tekmovanjih si sekači namreč pri-
borijo mesto med svetovno elito.

ODliČNi USPEhi NAših TEKMOVAlcEV
Na lanskem svetovnem prvenstvu si je takrat 18-letna dijakinja Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Ines Frančeškin, s 
skupnim seštevkom točk prižagala srebro, za podiranje drevesa je osvojila bronasto medaljo, za skupinsko tekmo, v kateri je nastopila 
s tremi dekleti iz drugih držav, pa zlato. Profesionalec Janez Meden, lastnik gozda in učitelj praktičnega pouka na isti šoli, kot jo je 
obiskovala Ines, se je v skupnem seštevku točk med posamezniki uvrstil na tretje mesto. V disciplini podiranja drevesa je za eno točko 
zgrešil zlato medaljo, kar je ena najboljših uvrstitev Slovencev na svetovnih tekmovanjih. Slovenijo je odlično zastopal tudi njegov 
dijak Domen Lahajnar, ki je kar nekajkrat pristal tik pod zmagovalnim odrom. Aktualni državni in evropski prvak, Robert Čuk, na 33. 
svetovnem prvenstvu žal ni imel sreče, kar je bil tudi edini razlog, da ni posegel po najvišjih mestih.

Ekipa na 33. svetovnem prvenstvu na Norveškem in 
prva slovenska tekmovalka na svetovnem prvenstvu
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AlEJ PRAzNiK, 
Slgš MARiBOR
Podiranje dreves me sprošča.

JAKA RUPNiK, 
Sglš POSTOJNA
Z motorno žago lahko narediš 
tudi kaj praktičnega, zato je 
meni motorka boljša od žoge!

PETRA KOšiR,
Sglš POSTOJNA
Za sodelovanje na tekmovanju sem se od-
ločila, ker me veseli delo z motorno žago in 
na splošno gozdarsko delo. 

ROK ROTMAN, 
Slgš MARiBOR
Delo z motorno žago je zame 
atraktivnejše kot nogomet!

PATRiK KRAšEVEc, 
Sglš POSTOJNA
Najbolj mi je všeč adrenalin tik pred 
tekmo. Ko si pripravljen na začetek,  
ampak bi najraje zbežal stran, potem 
pa se zbereš in štartaš.

ŽigA KOlAR, 
Sglš POSTOJNA
Motorne žage so mi od vedno 
všeč, prav tako pa tudi tekmova-
nja, predvsem zaradi adrenalina. 

TOMAŽ RihTER, 
Slgš MARiBOR
Delo v gozdu in delo z motorno 
žago je neprecenljivo!

JERNEJ TAcER, 
Slgš MARiBOR

Všeč mi je, ko pade drevo.

PATRiciJA ORAŽEM, 
Sglš POSTOJNA

Punce se žage običajno bojijo, zato je 
meni še toliko bolj zanimiva. Sploh mi 
je všeč, ko treniramo, ker se družimo 
in nam fantje pokažejo kakšne finte, s 

katerimi se dosegajo boljši rezultati. 

AlJAŽ SMONKAR, 
Slgš MARiBOR
Lepše je, če poje motorna žaga 
kot jaz!

Predstavljamo 
dijakinje in dijake tekmovalce

Zakaj so se za sodelovanje na DtGD odločili dijakinje in dijaki?
DOMEN DEKlEVA, 
Sglš POSTOJNA
Vedno me je veselilo delo z motorno 
žago in zato sem si tudi prizadeval, 
da sem prišel v šolsko ekipo. 



Tekmovali bodo tudi 
študenti gozdarstva

Osebno s tremi 
vrhunskimi tekmovalci

robert čuk, aktualni evropski prvak, lastnik 
kmetije in gozda iz Podkraja v občini Ajdovščina, 
je že vse življenje povezan z gozdom. Živi z 
gozdom in od gozda ... Kot otroku mu je nudil 
prostor za igro, kot mladeniču mu je predstavljal 
skrivnost, ki jo je treba odkriti, kot odraslemu 
moškemu mu daje kruh. Zaveda se njegovega 
pomena, zato zanj preudarno in vestno skrbi. 
Pri tem pa ne gre brez znanja, dobre opreme 
in orodja, zato kot dolgoletni gozdni delavec in 
inštruktor varnega dela z motorno žago prenaša 
svoje znanje na druge, hkrati pa se nenehno 
izobražuje tudi sam.
Na tekmovanjih vedno dosega visoke uvrstitve, 
pa naj bodo lokalnega, mednarodnega oz. 
svetovnega značaja. Zaradi dela in izjemnih 
uspehov na tekmovanjih mu pri opremi nekoliko 
pomaga podjetje Husqvarna.  

starost: 47 let
delo: Sem gozdar s srcem in dušo.
zakaj tekmuješ: Ker mi motorka dobro leži v 
rokah (smeh).
Konjički (poleg žaganja): Pohodništvo, 
plezanje in odkrivanje novih krajev.
Na kaj si najbolj ponosen: Na svoja sinova.
Največja želja: Dopolniti uspeh na svetovnem 
prvenstvu.
Kje in kako se vidiš čez deset let: Hmm, 
ne razmišljam tako daleč naprej …
Najljubša "igrača": Les, ker iz njega 
naredim, kar želim.
Največji navijači: Moji domači in prijatelji – 
zato so državne tekme najtežje, saj jih tja pride 
navijat največ (smeh).
moto: Uživaj življenje stoodstotno!

Ines Frančeškin, aktualna evropska prvakinja, je zlata maturantka SGLŠ 
Postojna in je prvo dekle, ki nas je zastopalo na svetovnem prvenstvu. Kljub 
mladosti in neizkušenosti je dela z motorno žago vešča bolj kot marsikateri 
fant, kar se je pokazalo tudi na tekmovanjih, ki se jih je udeležila do zdaj. 
Kraševka je aktualna evropska prvakinja v gozdarskih veščinah in v vrhu 
najboljših svetovnih sekačic. Bliskovit uspeh ji je zelo hitro prinesel podporo 
enega največjih proizvajalcev gozdarske opreme, podjetja Stihl.

starost: 19 let
delo: Študij predšolske vzgoje.
zakaj tekmuješ: Ker mi je všeč, ker je zanimivo in ker je družba po navadi 
super.
Konjički: Hmm, kaj pa vem …
Na kaj si najbolj ponosna: Na svoje odločitve, da se odločim sama in 
pri tem trmasto vztrajam ter ne poslušam drugih. Ali je odločitev pravilna ali 
ne, pa moram ugotoviti sama (smeh).
Največja želja: Nimam nekih velikih ali skritih želja.
Kje in kako se vidiš čez deset let: Ojoj, najbrž kot normalno ustaljeno 
ženo s službo, ki skrbi za moža in družino (smeh).
Najljubša 'igrača': Motorka, jasno. Drugih igrač nimam, sem jih prerasla. 
Največji navijači: Domači in cela vas zraven.
moto: V vsakem slabem je nekaj dobrega.

Pripravila: Marta Krejan Čokl

Janez meden, aktualni evropski podprvak, je lastnik gozda, učitelj 
in gozdni delavec. Prihaja iz majhne vasi na Notranjskem, iz Topola pri 
Begunjah. Preživlja se z delom v gozdu in z izobraževanjem. Tekmovati 
je začel kot dijak SGLŠ Postojna pod vodstvom trenerja Borisa Samca 
leta 2003. Takrat je bil že član ekipe dijakov na Finskem na drugem 
evropskem tekmovanju za dijake in študente gozdarstva. Leta 2009 se 
je zaposlil v SGLŠ  v Postojni kot učitelj praktičnega pouka in takrat ga je 
zamikalo, da bi se spet resneje lotil tekmovanj. Leta 2012 je za Borisom 
Samcem prevzel trening šolske ekipe za tehnične discipline in se čez tri 
leta po dolgem času udeležil mednarodne tekme v Švici. Zadnja leta s 
tekmovanj prinaša vedno več medalj in pokalov.

starost: 34 let
delo: Učitelj 
praktičnega pouka v 
SGLŠ Postojna. 
zakaj tekmuješ: 
Hmm, nekaj me 
vleče v to … Tudi 
zaradi druženja z 
drugimi gozdarji.
Konjički: 
Sestavljanje lesenih 
igrač in igral ter 
"šraufanje" motorjev 
in avtomobilov.
Na kaj si najbolj 
ponosen: Na 
hčerkico.
Največja želja: 
Kar sem si najbolj 
želel, se je uresničilo 

– imam družino, dom in samostojnost.
Kje in kako se vidiš čez deset let: V gozdarstvu, seveda. In še 
vedno kot moža in očeta, ki skrbi za svoj dom.
Najljubša "igrača": Husqvarnina igrača (smeh).
Največji navijači: Družina in ožji prijatelji.
moto: Tega pa še iščem.
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ROK BERA

Udeležba na tem tekovanju se mi zdi 
zelo zanimiva, saj je temkovanje zelo 
razgibano in se lahko preizkusiš v 
različnih disciplinah dela z motorno žago, 
ki me samo po sebi zelo veseli. Najboljši 
del tega dogodka pa je, da si bom lahko 
tako pridobil izkušnje, ki jih bom lahko v 
prihodnosti uporabil pri svojem delu.

gAšPER TURNER

Zanimivo se mi zdi tekmovati na tem tekmovanju, 
ker lahko izmenjavam izkušnje z ostalimi udeleženci. 
Sečnja z motorno žago mi je všeč zaradi dela v 
naravi, delo ni monotono, delovnik je razgiban 
hkrati pa tudi zelo naporen. Za sodelovanje sem se 
odločil, ker mi veliko pomeni, da lahko predstavljam 
Oddelek za gozdarstvo na tako velikem dogodku, 
da lahko spoznavam tudi tekmovalce iz drugih regij. 
Tekmovanje se mi zdi pomembno z vidika varstva 
pri delu, prikaza varne uporabe motorne žage za 
gledalce kakor tudi druženja s ponudniki gozdarske 
opreme in bodočih delodajalcev v gozdarstvu.

MihA KRŽiČER

Na tekmovanju se mi zdi zanimivo 
nastopiti predvsem zaradi druženja 
z drugimi gozdarji ter nabiranja 
novih izkušenj in poznanstev. Delo 
z motorno žago me je pritegnilo 
predvsem zaradi svoje razgibanosti. 

NiK JAVORNiK 

Udeležba na tem tekmovanju se 
mi zdi zelo zanimiva, saj se lahko 
predstavim pred javnostjo. Z udeležbo 
bom pridobil tudi zanimive izkušnje. 
Sečnja z motorno žago mi je zanimiva, 
saj je delo zelo raznoliko.
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Pokrovitelji
zlATi POKROViTElJi:

SREBRNi POKROViTElJi:

BRONASTi POKROViTElJi:

DRUgi POKROViTElJi:

• KO NET, d. o. o.
• Avtoprevozništvo Lampe, Magdalena Lampe, 

s. p.
• PO-LES, d. o. o.
• BRANAL, Trgovina in storitve, d. o. o.
• MABOLES, d. o. o.
• KGS Krajnc, d. o. o.
• Recinko, družba za proizvodnjo, storitve  

in trgovino, d. o. o.

• Alojz Cugmajster, s. p.
• Žaga Dolenc, žaganje in predelava lesa  

ter prevozi, d. o. o.
• Lesoj proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o.
• Žaga Pogorelc, d. o. o.
• MEGALES, d. o. o. 
• CVA, d. o. o.
• Gozdarstvo Franc Urdih, d. o. o.
• IGLAVCI, d. o. o.

• Falter, gozdarstvo, Marko Lesičar, s. p.
• FEROLES, d. o. o.
• ALPIMEX, d. o. o.
• Gozdno Gospodarstvo Novo Mesto, d. d.
• MULES, podjetje za proizvodnjo in storitve, 

d. o. o.
• PREMETOVC, predelava lesa, d. o. o.

GOZDNO
GOSPODARSTVO
SLOVENJ GRADEC

GOZD




