Gozdarska dela
Priložnost usposabljanja
 Prvo usposabljanje
 Premestitev ali sprememba naloge
 Vpeljava ali sprememba delovnih sredstev
 Vpeljava novih delovnih snovi
 Vpeljava ali sprememba delovnih postopkov
 Po nesrečah ali po dogodkih, ki so skoraj pripeljali do nesreč
 Obnovitveno usposabljanje

Delovno področje/
Dejavnost

Gozdarska dela

Posebej je bilo opozorjeno na naslednje točke

Organizacija dela in delovno okolje
Uporaba predpisane OZO (gozdarska zaščitna obutev, hlače, ki ščitijo pred vrezninami,
vidna jakna, zaščitne rokavice, čelada z zaščito obraza in sluha …).
Ocenitev terena.
Upoštevanje stanja tal (npr. vlaga, sneg, led).
Upoštevanje vremenskega stanja pri izbiri delovne naloge. Pri pomankljivi vidljivosti (megla,
sneg, tema) in vetru naj se sečnja ne izvaja.
Menjava dejavnosti in ustrezna razporeditev odoro.
Uskladitev delovnega sredstva z delovnim postopkom. Olajšava dela s tehničnimi
pripomočki.
Uporaba ergonomsko ugodnih delovnih postopkov.
Pozornost na daljnovode – ohranitev varnostne razdalje (Izklopitev naprave z omrežja,
pravilna izbira mesta za shranjevanje lesa).
Osebe naj nevarnih del ne opravljajo same (npr. sečnja, spravilo lesa, postavljanje opor
…).
Sečnja na pobočju naj poteka od spodaj navzgor, na slemenu od zgoraj navzdol.

Gozdarski stroji in naprave
Strokovna uporaba orodja, strojev in naprav.
Redno vzdrževanje in popravljanje motornih žag, naprav za ročno striženje in ročnega
orodja (redno čiščenje zračnih filtrov in nastavitev števila vrtljajev, brušenje verig,
pravočasna menjava delov AV-sistema, ki se hitro obrabijo …).
Uporaba za to predvidenih zaščitnih pokrival.
Ohranjanje varnostne razdalje (npr. motorna žaga 2 m oz. 1 ½ dolžine drevesa, naprava za
ročno striženje 15 m).
V času brezvetrja izogibanje delom na področjih, kjer zastaja zrak.
Omejena primernost ljudi s pljučnimi obolenji.
Ravnanje z odprto lučjo in ognjem med točenjem goriva je prepovedano.
Uporaba ročke z nastavkom, ki se sam zapre.
Zavarovanje posode za gorivo v vozilu pred padcem.
Uporaba ogrevanja držala v mokrem in mrzlem vremenu.

Pospravljanje lesa
Ohranjanje varnostne razdalje.
Pot za beg v sili naj bo pripravljena in prosta.
Strokovna uporaba in drža motorne žage, uporaba strokovne tehnike sečnje.
Uporaba ustreznega in zadostnega števila zagozd, strokovno cepljenje.
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Osebe naj s strokovnimi ukrepi poskrbijo, da bodo drevesa, ki so obvisela, padla –
opazovanje področja krošnje.
Po možnosti ocenitev razmer napetosti pri napetem lesu.
Čiščenje in mehanizirana obdelava.
Zavarovanje lesa pred zdrsom na strmini.
Pri razkosavanju naj osebe stojijo nad lesom (deblom).

Spravilo in transport lesa
Uporaba primernega in pravilno vzdrževanega orodja.
Olajšava dela pri ročnem spravljanju lesa z obsekom hlodov.
Uporabljajo se lahko le neoporečne jeklene vrvi in pripomočki za dviganje, kontrolni ogled
zaradi morebitnih zunanjih škod.
Pravilna pritrditev pripomočkov za dviganje.
Prilagoditev jeklene vrvi, pripomočkov za gibanje, obračalnih kolut in utrditve vlečni sili vitla
Izogibanje nevarnim področjem (vzdolž napete jeklene vrvi, v kotu jeklene vrvi, blizu tovora,
na strmini na strani pod tovorom).
Osebe naj bodo med vlečenjem vrvi na traktorju ali varnem položaju.
Osebe naj se ne zadržujejo med traktorjem in priključkom.
Nenehno opazovanje tovora.
Zategnitev in sprostitev jeklene vrvi šele po jasno danem signalu (optično, akustično ali z
radijskim daljinskim upravljanjem).
Uporaba preoblek, zakritij.
Spustitev ščita pri zategnitvi z vitlom ali transportnim vozilom za les
Stabilna postavitev opor pri delu z dvigalom.
Po možnosti naj delo poteka v ravnem zategu.
Pri spravilu lesa s konjem naj vajeti ne bojo navite okoli roke. Uporaba zapirala za hitro
odpenjanje, po možnosti hoja po neutrjenih gozdarskih poteh.

Naprave z nosilnimi jeklenimi vrvmi
Pri sestavljanju, obratovanju in razstavljanju naprav na jeklene vrvi, mora najmanj ena od
udeleženih oseb izkazati ustrezno izobrazbo.
Gradnja naprave iz jeklene vrvi (kot vrvi, dimenzioniranje, napenjalna pritrditev...) v skladu
s pravili delovanja.
Skladnost vlečne moči vitla z žično napravo.
Jeklene vrvi se ne sme izvleči čez ramena.
Uskladitev velikosti z vlečno zmogljivostjo vitla.
V primeru nezadostne vidljivosti (megla, sneg, tema) naj se ne izvajajo dela z žičnimi
napravami.
Ustavitev dela v primeru prihajajoče ali odhajajoče nevihte. Prav tako je v primeru močnega
vetra ali neurja, po nevihtah, neurjih ali zmrzali potrebna kontrola žične naprave.

Skladiščenje lesa
Skladiščenje le na cesti ali vzdolž nje. Dovoz in izvoz naj ostaneta prosta.
Lesa se ne shranjuje pod daljnovodi.
Skrbno skladiščenje.
Izbira pravih stojišč za razkosavanje v vmesnem skladišču
Skrb za redni odvoz lesa.
Upoštevanje navodila „Stroji in aparati“.
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Ogroženost tretjih oseb
Uskladitev organizacije dela s terenom. (Prepovedano je, da so osebe med delom na
strmini ena nad drugo.)
Zavarovanje sečišča, skladiščnega obrata. (Namestitev opozorilne table: „Omejeno
gozdarsko zaprto področje“)
Obvestilo dotičnih ustanov (cestna uprava, železnica, elektro ...).
Izobešenje, razdeljevanje svaril v posebnih primerih (npr. v bližini šol, vrtcev...).

Organizacija nujnih primerov in reševanja
Material za prvo pomoč (odeja za nujni primer), nadomestilo tekočine naj bosta vedno pri
roki.
Dovoz in izvoz naj ostajata prosta.
Parkiranje avtomobila v smeri morebitnega bega.
Predvidenje nujnega klica v sili (mobilni telefon).
Osebe naj imajo pri sebi material za prvo pomoč.

Ostalo

Ime vodje tečaja

Tečajnik / Tečajnica

Datum

Podpis

Naslednje usposabljanje
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