
Izbrani primer čezmejnega sodelovanja
Licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu je izbrani primer 
čezmejnega sodelovanja. Najvišja cena je bila dosežena za hlod gorskega 
javorja. Stroka pa je opozorila na bolezen - javorov rak. Leta 2005 so ga v 
Evropi prvič odkrili prav v Sloveniji.
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Na dan odprtih vrat bili v žarišču uspehi

13. licitacija vrednejših sortimentov v Slovenj Gradcu je za letos končana. Na dan odprtih 

vrat prejšnji teden so bili v žarišču uspehi, ki jih je dosegel diplomirani inženír gozdarstva 

Marian Tomažej s tem, da je navdušil 27 avstrijsko–koroških kmetij. Nadalje predstavniki 

Društva Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveze lastnikov gozdov Slovenije v 

sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije.
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Medtem, ko najvišja dosežena cena za hlod gorskega javorja letos znaša 15.389 evrov, 

je stroka opozorila na bolezen - javorov rak. Povzroča ga gliva Eutypella parasitica, ki je 



bila v Evropo zanesena iz Severne Amerike in spada v skupino invazivnih tujerodnih 

vrst.

Bolezen, ki prizadene najvrednejši del debla in povzroči njegovo deformacijo, lahko 

prizadene vse vrste javorov. V Sloveniji sta najpogosteje okužena gorski javor in maklen 

(Feld-Ahorn).

Predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije, ki vodi poseben projekt, so v tem sklopu 

povedali, da je javorov rak tudi v nekaterih drugih evropskih državah, med drugim v 

Avstriji, Madžarski in Hrvaški.

Po zapisu zveznega gozdarskega centra (Bundesforstzentrum) na Dunaju, se je javorov 

rak v Avstriji prvič pojavil leta 2006 pri gorskem javorju. Za Slovenijo navaja isti vir leto 

2005.
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Kakor pravi diplomirani inženír gozdarstva in svetovalec Kmetijske zbornice na 

Koroškem Marian Tomažej, poznamo različne drevesne bolezni. Tako tudi javorov rak.
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Lautstärke
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Za 13. licitacijo vrednejših sortimentov so zbrali rekordnih 3.706 hlodov v skupni izmeri 

3.724 kubičnih metrov. Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline opaža 

nadaljnje naraščanje zanimanja, tako pri lastnikih gozdov kot kupcih. Organizatorji pa se 

spopadajo z vprašanjem, kako naprej.
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V soboto in v nedeljo na televiziji

Jeromel je tudi sobesednik v reportažnem zapisu za televizijsko stalnico s postankom pri 

sosedih „Servus - srečno - ciao“ prihodnjo soboto, nato pa v nedeljo v slovenski 

televizijski stalnici „Dober dan, Koroška - Dober dan, Štajerska“, obojekrat na mreži ORF 

2.
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Glej vest z dne 13.02.2019

<https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2964384/> 
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