SPOROČILO ZA JAVNOST
SiDG zlati pokrovitelj 11. državnega tekmovanja gozdnih delavcev
(Kope, 7. oktobra 2017)
Kope, 7. oktober 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je promocijo
lesa in gozdarstva oziroma gozdnih delavcev konkretizirala s finančno udeležbo pri
11. državnem tekmovanju gozdnih delavcev, na katerem so se v petih disciplinah
(menjava verige in obračanje letve, kombinirani rez, precizni rez na podlagi, zasek in
podžagovanje ter kleščenje) pomerili najboljši slovenski gozdni delavci - sekači.
Glavni direktor SiDG, Zlatko Ficko je pohvalil strokovnost in izjemno mojstrstvo
tekmovalcev na tem državnem tekmovanju, ki se lahko s svojimi veščinami kosajo z
najboljšimi mojstri v svetovnem merilu. Ob tem je izpostavil predvsem delavce sekače, ki gozdna dela izvajajo v sklopu usposobljenih izvajalcev v državnih gozdovih,
s katerimi upravlja družba SiDG, ter v tej zvezi dodal, da so z namenom prepoznavanja
in spodbujanja odličnosti gozdnih delavcev tudi v zasebnih gozdovih, z združenjem
lastnikov gozdov že stekli pogovori za razširitev teh tekmovanj tudi na zasebni sektor.
»To bo dodana vrednost tako za državne kot tudi za zasebne gozdove in seveda za
vse ljudi, ki v njih delajo« je prepričan Ficko.
Organizatorji dogodka so glede na dosedanje pozitivne izkušnje s pripravo poligonov
prepričani, da bi jim uspelo tekmovanje organizirati tudi na širši ravni, zato bodo v
prihodnjih letih kandidirali za gostitelja in organizatorja svetovnega prvenstva gozdnih
delavcev. Temu pritrjuje tudi glavni direktor letošnjega zlatega sponzorja državnega
tekmovanja – SiDG, Ficko: »Glede na to, da so se Slovenski državni gozdovi vključili že
v organizacijo letošnjega tekmovanja ter glede na razgovore in potrebo po
organiziranju takšnih tekmovanj, po promociji gozdarstva itn., je dejansko tu realna
možnost. Organizacija takšnega tekmovanja na svetovni ravni sicer za organizatorje
predstavlja velik finančni zalogaj, vendar menim, da bi družba Slovenski državni
gozdovi kot ustanova tudi pri tem lahko finančno prispevala. Ocenjujem, da je realna
možnost, da se v nekaj letih to svetovno prvenstvo tudi organizira.«.
S takšnimi dogodki se promovira in popularizira gozdarska dejavnost ne le v strokovni
temveč tudi v širši, laični javnosti. Poleg prepoznavnosti poklica gozdnega delavca in
možnosti poslovnih povezovanj, predstavlja odprte možnosti tudi za turizem. Zato je v
posebnem interesu nas vseh, da si po svojih močeh prizadevamo za njihovo
spodbujanje in pomagamo pri/k izvedbi.
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

