Hišni sejem Uniforest in Sekaško tekmovanje lastnikov gozdov RS 2022
Sporočilo za javnost

Težko pričakovan dogodek na sedež podjetja Uniforest privedel številne
goste
Latkova vas, sobota, 15. oktober 2022, od 8. do 16. ure
V soboto, 15. 10. 2022, se je za še kako resničnega izkazal rek, da dobrega dogodka niti dež ne
pokvari. Hišni sejem Uniforest in razširjeno sekaško tekmovanje so letos skupaj organizirali podjejte
Uniforest d.o.o., Društvo lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline in Zavod za gozdove Slovenije.
Na tej lokalno in vseslovensko pomembni gozdarski prireditvi se je po treh letih premora zbralo več
sto tekmovalcev, spremljevalcev, gostov, razstavljavcev in drugih udeležencev. Zmagovalno lovoriko
Sekaškega tekmovanja v konkurenci lastnikov gozdov RS je osvojil g. Klemen Mazej, ki je za nagrado
prejel hidravlični traktorski plato Gibon 200-125H podjetja Uniforest. Poleg tekmovanja je na
dogodku potekala še predstavitev novosti razvoja in proizvodnje gozdarske mehanizacije Uniforest
ter predstavitev varnega dela s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna.
Na tretjo oktobrsko soboto so že šestič zapored preizkus v veščinah dela z motorno žago skupaj
organizirali podjetje UNIFOREST d.o.o., Društvo lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline in Zavod za
gozdove – območna enota CELJE. Po treh letih premora so predstavniki več plati gozdarstva – od
izdelovalca in trgovca z opremo do profesionalnih gozdnih delavcev in lastnikov gozdov – ponovno
združili moči, da bi lokalni in vseslovenski javnosti predstavili številne spretnosti, ki gozdarjem
pomagajo, da svoje delo opravljajo varno, zanesljivo in učinkovito.

DEMO predstavitve
Podjetje Uniforest vsak leto predstavi nove stroje in tudi letos ni bilo izjema. Poleg tekmovanja so si
obiskovalci lahko ogledali demo prikaz delovanja strojev podjetja Uniforest, kot tudi demo prikaz
delovanja strojev so-pokrovitelja Profi Kmet, ki je na lokacijo pripeljal svojo gozdarsko prikolico.
Zadnja tri leta je podjetje Uniforest ne le povečalo skladiščne kapacitete in nadgradilo proizvodne
procese z digitalizacijo ter elementi vitke proizvodnje, ampak tudi razvilo nove stroje ter izboljšave na
obstoječih. Najbolj prepoznaven stroj tega leta je TITAN 53/40 PREMIUM, rezalno cepilni stroj velike
delovne kapacitete s številnimi patentiranimi rešitvami za varno, ergonomsko in učinkovito delo. Kljub
izjemni storilnosti ga odlikuje kompakten dizajn, kar pomeni, da je enostaven za transport in ga lahko
pridelovalci drv uporabljajo kjerkoli ga potrebujejo. Poleg novega velikana so predstavniki podjetja
prikazali še nove nadgradnje znanega rezalno cepilnega stroja za občasno rabo TITAN 43/20J, ki sedaj
omogoča skrajšanje zamika cepilnega bata in še nekatere druge prednosti. Prav tako so bili na demo
prostoru na ogled na voljo še nov pomožni vitel 6HWpro, prenovljen povezovalnik drv Python premium
in že dobro znan cepilnik TITANIUM 23.
»Od zadnjega hišnega sejma in sekaškega tekmovanja, ki ga skupaj z Zavodom za gozdove in Društvom
lastnikov gozdov Savinjske doline organiziramo na sedežu podjetja, so minila že tri leta. Zato mi je v še
večje zadovoljstvo, da se nas je letos zbralo tako lepo število in da smo skupaj obeležili ta naš lokalni

gozdarski praznik. Verjamem, da je vsak obiskovalec našel kaj zanimivega in da je bilo na voljo dovolj
raznolikega dogajanja za vse.
Hvaležen sem vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi letošnjega dogodka; sekačem, sodnikom,
demonstratorjem, predvsem pa zaposlenim, ki so srce našega podjetja in seveda razlog, da takšne
organizacijsko zahtevne projekte sploh lahko izpeljemo. Vsem udeležencem tekmovanja želim varno in
uspešno delo v gozdu ter na tekmovališčih in se veselim našega naslednjega srečanja.« - Direktor
podjetja Uniforest Drago Pintar

Prikaz varnega dela v gozdu s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna
Varnost je prva! - pravi trajnostna strategija v podjetju Uniforest, ki ji sledijo že od leta 2020. Poleg
razvoja, oblikovanja in izdelave varnih in uporabniku prijaznih strojev je med dolgoročnimi trajnostnimi
cilji tudi poudarek na ozaveščanju gozdnih delavcev o varnem delu. Zato so na letošnji hišni sejem
povabili tudi strokovnjake Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Profesorja Gregor Češarek in
Janez Horvat sta gledalcem v okviru demonstracije vzrokov za nesreče in preprečevanje nesreč
predstavila pomen varnega dela in OVO z motorno žago in delo z vitlom.

Sekaško tekmovanje lastnikov gozdov popestrili nastopi profesionalnih tekmovalcev
Osmo tekmovanje lastnikov gozdov in šesto za lovoriko UNIFOREST je v goste privabilo kar 48
tekmovalcev, od tega 10 ekip iz 8 društev: LISJAK, Dravinja Hudinja, Društvo lastnikov gozdov Spodnje
Savinjske doline, TISA LOGARSKA DOLINA, Gornji grad, Šaleška dolina, Ob Kolpi in Lamini ter Sopota
Laško. Poleg tekmovalcev v konkurenci lastnikov gozdov so nastoplili še drugi tekmovalci izven
konkurence in poskrbeli za še bolj atraktivno tekmovanje. Med njimi so bili tudi tekmovalci, ki so postali
državni prvaki konec septembra v Kočevju: Janez Meden, Žiga Švigelj in Blaž Jurjavčič. Skupaj je izven
konkurence tekmovalo 17 tekmovalcev in 1 tekmovalka Taja Špeh.
Vsi udeleženci so se po vrsti, kot so sledile njihove štartne številke, pomerili v disciplinah, ki jih
predvideva splošno veljaven pravilnik tekmovanja lastnikov gozdov RS v veščinah dela z motorno žago.
To so
1.
2.
3.
4.
5.
6.

menjava verige in obračanje letve,
kombiniran rez,
precizen rez,
zasek in podžagovanje,
podiranje na balon in
kleščenje.

Za pravilnost točkovanja je skrbelo 25 sodnikov, ki prihajajo iz območne enote Celje, območne enote
Nazarje, območne enote Murska Sobota, območne enote Brežice in območne enote Postojna. To so
bili: Andrej Strniša, Rok Golob, Vinko Škorjanc, Janez Černec, Jože Gobec, Dušan Prijatelj, Aleš Šeško,
Jože Zupančič, Egon Vočko, Uroš Petrič, Špela Ramšak, Gorazd Levart, Štefan Petelinjek, Simon Kovač,
Marko Lekše, Andrej Riavec, Boris Skale, Zdenko Bukovec, Jože Cigan, Uroš Otoničar, Janko Orešnik,
Dean Kregar in Edvard Kugler. Prav tako so sodelovali pomočniki Jaka Luskar, Viktor Guzej, Igor

Beškovnik, Dani Dolar, Franjo Vratnik, Slavko Bobovnik, Martin Potočnik, Silvo Lenko, Rok Sedminek in
bolničarka gasilske zveze Žalec Polona Oblak.
Poleg tekmovalcev, sodnikov in pomočnikov so se tekmovanju pridružili tudi častni gostje Jože Mori –
predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije, Marjan Hren – predsednik Zveze lastnikov gozdov
Slovenije, Aleksander Ratajc – vodja območne enote Celje Zavoda za gozdove RS in Rok Sedminek –
podpredsednik društva lastnikov gozdov, z zamudo tudi župan Občine Prebold Vinko Debelak.
Organizatorje je razveselilo dejstvo, da je to tekmovanje pridobilo pomemben status na državnem
nivoju ter da je zanimanja vsako leto več. Za to je v največji meri zaslužno zelo aktivno Društvo lastnikov
gozdov Spodnje Savinjske doline, poleg tega pa so dobršen delež doprinesli tudi soorganizatorji in
sponzorji, ki so poskrbeli za pomoč pri rekvizitih in nagradah za tekmovanje:
Uniforest (prva nagrada, financiranje in organizacija dogodka), Zavod za gozdove Slovenije, območna
enota Celje (nagrade za tekmovalce, organizacija dogodka), Zveza lastnikov gozdov Slovenije (nagrade
za tekmovalce, financiranje organizacije dogodka), Društvo lastnikov gozdov Spodnje Savinjske Doline
(nagrade za tekmovalce, organizacija dogodka), Gasilska zveza Žalec (varovanje, nudenje prve pomoči),
Pgd Latkova Vas (varovanje), Kostanj d. o. o. (materialno sponzorstvo), Husqvarna (žrebana nagrada),
Basting (druga nagrada), Profi Kmet d. o. o. (tretja nagrada, demo), Ko-net (četrta nagrada), Asteko
(peta nagrada), Kovaštvo Oblak (šesta nagrada), Haix (sedma nagrada), Codimex (od osme do desete
nagrade), Bizovičar (enajsta nagrada), Veriga Lesce (dvanajsta nagrada in druge manjše nagrade),
Ostale nagrade od 13. mesta navzdol in nagrade izven konkurence so prispevali še Občina Žalec, Občina
Prebold, Občina Polzela, Domača žganjekuha Kejžar, Oljarna Povše, in Prodajalna Uniforest.

Rezultati tekmovanja
Zmagovalci v skupnem seštevku posamično v konkurenci: 1. Mazej Klemen, 2. Jelšnik Marko, 3. Avbreht
Dani.
Ostali tekmovalci (od četrtega do zadnjega mesta) v skupnem seštevku posamično v konkurenci: Miha
Kaker, Uroš Šustar, Aleksander Bobovnik, Ivan Praznik, Tomaž Mernik, Mihael Brlec, Jernej Goličnik,
Martin Medved, Mirko Komprej, Peter Ločnikar, Jernej Doler, Roman Trogar, Rok Švegelj, Peter Mikek,
Franc Blagotinšek, Matej Stropnik, Anže Rifel, Stanislav Bobovnik, Ernest Mikek, Janez Kovše,
Tilen Marolt, Kristjan Rutnik, Filip Lucijan Matk, Žan Kotnik, Sašo Špehar in Blaž Mlinar.
Rezultati tekmovalcev v konkurenci (lastniki gozdov) po panogah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menjava verige in obračanje letve: 1. Klemen Mazej, 2. Mihael Brlec, 3. Dani Avbreht.
Kombiniran rez: 1. Janez Kovše, 2. Stanislav Bobovnik, 3. Rok Švegelj.
Precizni rez: 1. Jernej Doler, 2. Dani Abreht, 3. Marko Jelšnik.
Zasek in podžagovanje: 1. Martin Medved, 2. Klemen Mazej, 3. Miha Kaker.
Podiranje na balon: 1. Rok Švegelj, 2. Tomaž Mernik, 3. Filip Lucijan Matk.
Kleščenje: 1. Rok Švegelj, 2. Klemen Mazej, 3. Marko Jelšnik.

Zmagovalne ekipe v konkurenci: 1. DUSETI ŠOŠTANJ, 2. GORNJI GRAD, 3. OE SLOVENJ GRADEC .
Tekmovanje izven konkurence (po vrsti od prvega do zadnjega mesta):

Janez Meden, Žiga Švigelj, Matija Oblak, Janez Urbančič, Alen Kogovšek, Aljaž Bajc, Toni Šircelj, Blaž
Jurjavčič, Anton Butolen, Domen Novinc, Matjaž Butolen, Aljaž Raspor, Florijan Felicijan, Poldi Gajšek,
Jožko Novinc, Robi Robnik, Tomaž Pintar Vrbnik
Organizatorji se vsem tekmovalcem zahvaljujejo za udeležbo in jim želijo tako varno in uspešno delo v
gozdu kot še mnoge dosežke na tekmovanjih.
Za nami je že tretje leto, odkar so se naše “motorke” nazadnje oglašale na tovrstnih tekmovanjih. Tako
da je resnično bil že skrajni čas, da obudimo takšne oblike tekmovanj, kot so se izvajale v preteklih letih,
ampak tokrat po pravilniku profesionalnih sekačev. – Aleksander Bobovnik, predsednik društva
lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline.
Glavni namen je še vedno varno delo z motorno žago v gozdovih in pravilna obdelava hlodovine, s čimer
vsaj obnovimo znanje in s tem zmanjšamo število nesreč. Če združiš dobro voljo in pridne roke, narediš
veliko, kar je v soboto uspelo tudi nam, saj smo na tekmovanje k nastopanju povabili lastnike gozdov
in profesionalne sekače, ki so se za še bolj atraktivno dogajanje pomešali med ostale tekmovalce.
Rad bi se zahvalil vsem donatorjem, sponzorjem in vsem dobrim ljudem, ki so pomagali izpeljati to
tekmovanje. Zahvala gre podjetjema UNIFOREST in PAN TIM, ki sta prispevala velik del nagrad. Hvala
sodnikom, ki so odgovorno in pošteno sodili. Hvala pa tudi vsem članom društva, ki so si kljub obilici
dela na kmetiji vzeli čas za pomoč pri izvedbi dogodka. – Edvard Kugler, vodja organizacijskega odbora
sekaškega tekmovanja 2022

V Latkovi vasi, 15. 10. 2022

Več informacij:
marketing@uniforest.si (Uniforest)
gozd.ssd@gmail.com (Društvo lastnikov gozdov Savinjske doline)

