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3. sekaško tekmovanje za lastnike gozdov – Unifores t 2016 
Sobota, 15. oktober 2016, Latkova vas 
 
Društvo lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline v  sodelovanju z gozdarji Zavoda 
za gozdove Slovenije, OE Celje, KE Žalec in podjetj em Uniforest d.o.o., organizira v 
okviru popularizacije varnega dela v gozdu tradicio nalno tretje tekmovanje v sekaških 
veščinah za  lastnike gozdov iz Slovenije in goste iz t ujine. 
Tekmovalci se bodo na poligonu z motorno žago pomer ili v petih tekmovalnih 
disciplinah in sicer v preciznem rezu, kombiniranem  rezu, zaseku in podžagovanju, 
podiranju drevesa na balon in kleš čenju vej.  
 
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 15. oktobra 2016,  na poligonu ob podjetju Uniforest 
d.o.o. v Latkovi vasi. Za četek tekmovanja bo ob 8.30 uri.  
 
V času tekmovanja bo na prireditvenem prostoru potekal tudi dan odprtih vrat podjetja 
Uniforest d.o.o., kjer bodo predstavljene vse proizvodne novosti in celotni prodajni program.  
 
V letošnjem letu se bodo tekmovanja udeležili tudi gostje – slovenski lastniki gozdov iz 
zamejstva. Sekaško tekmovanje bo potekalo ekipno in posamično. Vsak tekmovalec nastopa 
v vseh disciplinah, v skladu s pogoji navedenimi v prijavnici in po pravilniku 3. sekaškega 
tekmovanja Uniforest 2016. Najboljši posamezniki in ekipe bodo prejele pokale in priznanja, 
vsi udeleženci tekmovanja pa bo prejeli nagrade, ki so jih prispevali pokrovitelji. Ob koncu 
prireditve bo izmed vseh tekmovalcev, ki bodo sodelovali na tekmi, izžrebana vabljiva 
nagrada - nova motorna žaga. 
 
Osnovni namen tekmovanja je usposabljanje lastnikov gozdov za varno delo v gozdu, 
uporaba ustrezne delovne opreme in opozarjanje na nevarnosti, ki spremljajo posek drevja, 
ki poleg spravila lesa predstavlja najnevarnejše opravilo v gozdu.  
 
Obiskovalci prireditve bodo lahko na poligonu uživali v tekmovalnem vzdušju in ob zvoku 
motornih žag navijali za svoje favorite, po končani tekmi pa si bodo lahko ogledali še vse 
izdelke podjetja Uniforest d.o.o. 
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Dodatne informacije:   

Edvard Kugler, Društvo lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline, GSM 041 657 590 
Uroš Petrič, Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Žalec,  GSM 041 657 609  
 
 
 
 
 
 
 


