
s pomočjo pridobljenega znanja in goz-
darskih veščin lahko za svoje gozdove
varno poskrbeli.

Ugotovljeno je namreč, da se je prete-
klo zimo v Sloveniji povečalo število ne-
zgod, zato v ZGS preko medijev opozar-
jamo na tragičnost nezgod in na nujnost
previdnega dela v gozdu. Na spletni stra-
ni ZGS(www.zgs.gov.si) je na voljo litera-
tura in razporedi tečajev varnega dela v
gozdu. Na sejmih in lokalnih prireditvah
si lahko ogledate naše demonstracije
uporabe osebne varovalne opreme in
varnega dela v gozdu, o varnem delu v
gozdu pa se lahko posvetujete tudi z va-
šim revirnim gozdarjem.

Tečaj Varno delo z motorno žago v Pliskovici
Za lastnike gozdov, ki sami opravljajo

dela v gozdovih, organiziramo gozdarji,
zaposleni na Zavodu za gozdove Slove-
nije (ZGS), tečaje, da bi jih usposobili za
varno ter kakovostno delo v gozdu. V letu
2011 smo na kraškem gozdnogospodar-
skem območju izvedli devet dvodnevnih
tečajev za varno delo z motorno žago in
tri tečaje za varno delo s traktorjem. Na
tečajih je svoje gozdarsko znanje izpo-
polnilo kar 197 tečajnikov.
V sedemnajstih letih oziroma do konca

leta 2011 smo na ZGS organizirali 1.756
tečajev, ki so obravnavali varno delo v
gozdu (sečnja, spravilo, delo v poškodo-
vanih gozdovih ... ), ki se jih je udeležilo
31.807 udeležencev.
Tečaji so intenzivna oblika usposablja-

nja tako za organizatorja, ker mora za-
gotoviti primerno okolje in opremo ter
pridobiti dobre inštruktorje, kot tudi za
udeleženca, ki mora priti na tak tečaj z la-
stno delovno in varstveno opremo, temu
nameniti nekaj lastnega časa, predvsem
pa zaradi tega, ker so tečaji oblikovani
tako, da je velik poudarek na praktičnem
delu.

S programom usposabljanja nadaljuje-
mo tudi letos. Za nami je že prvi tečaj v
občini Sežana, ki smo ga organizirali 18.
in 25. februarja 2012 v Pliskovici. Tečaja
Varno delo z motorno žago se je udele-
žilo 26 tečajnikov, pri izvedbi so sodelo-
vali inštruktorji Srednje gozdarske šole iz
Postojne.

Prvi dan je bil namenjenem spoznava-
nju teoretičnih tem: tehnične izboljšave
sodobne motorne žage, ki omogočajo

varno delo in zmanjševanje škodljivih
vplivov na zdravje sekača; delovanje in
vzdrževanju motornih delov ter žagalnih
delov. Na koncu so si ogledali prikaz vzdr-
ževanja motorne žage in brušenja verige.

Drugi dan so si tečajniki nabrali spre-
tnosti, ki so potrebne za delo z motorno
žago. Najprej so jim inštruktorji pregleda-
li motorne žage in jim pokazali postopke
njenega vzdrževanja: čiščenje, brušenje,
nastavitev motorja. Sledilo je opremlja-
nje udeležencev z osebnimi zaščitnimi
sredstvi in šolski prikaz varnega podiranja
po posameznih fazah. Tečajniki so lahko
sami pod budnim očesom inštruktorjev
vadili vse postopke podiranja in klešče-
nja gozdnega drevja.

Udeleženci so bili zaradi pridobljenega
znanja zelo zadovoljni, zato naj na koncu
strnemo naše misli v željo, da bi lastniki
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