
Primeri dobre prakse v Sloveniji in 
tujini 
 
Naziv ukrepa: Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja 
Naziv aktivnosti: Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu 
iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2016  
 

Zavod za gozdove Slovenije, 2016 



Načini svetovanja na ZGS za varno delo v gozdu 

 tečaji 

 predstavitve 

 sejmi 

 publikacije, tisk 

 predavanja 

 osebno svetovanje 

 tekmovanja 

 mediji 
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Gozdarstvo je ena najnevarnejših 
gospodarskih dejavnosti !!! 
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Izboljšanje varnosti pri delu in uporaba OVO 
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trend % uporabe OVO pri težjih nezgodah (polinom)

trend % uporabe OVO pri smrtnih nezgodah

 navkljub naraščajočemu 
trendu št. smrtnih žrtev je 
tudi trend uporabe osebne 
varovalne opreme (OVO) 
naraščajoč 

 
 stanje je boljše tudi zaradi 

aktivnosti strokovnih služb 
za izboljšanje varnosti pri 
delu med nepoklicnimi 
delavci (izobraževanje, 
sejmi, tečaji…) 
 

 pomembna vloga Zavoda 
za gozdove Slovenije 

 

Delež uporabe osebne varovalne opreme med ponesrečenci v obdobju 1998–2014 



Sejmi so učinkovito sredstvo za: 

 popularizacijo dela v gozdu  

 predstavitve delovnih sredstev in opreme  

 predstavitve osebne varovalne opreme 

 prikaz pravilnih tehnik dela v gozdu 

 prikaz nepravilnosti pri delu v gozdu 

 izvajanja varnostnih ukrepov 

 predstavitve izvajanja prve pomoči 
ponesrečencem … 
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Predstavitve na sejmih 

CILJNA SKUPINA:          vsi, ki nepoklicno delajo v gozdu  

                                         vse starostne skupine in OBA spola  
 

OSNOVNI NAMEN: IZBOLJŠANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V GOZDU 



      Odmevni sejmi z gozdarsko tematiko: 

 Kmetijsko živilski sejem, Gornja Radgona 

 Kmetijsko obrtni sejem, Komenda 

 Sejem KOVITO, Ormož 

 lokalni sejmi in prireditve 
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Predstavitve na sejmih 
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Tekmovanja z motornimi žagami za lastnike gozdov 

 preverjanje in urjenje gozdarskih spretnosti 

 osveščanje in izpopolnjevanje znanja uporabnikov motorne žage 

 prikazi pravilnega dela z motorno žago         slogan: PRAVILNO in HITRO 

 popularizacija varnega dela v gozdu in uporaba osebne varovalne opreme 

 



 visoko usposobljena delovna sila 

 dvostopenjski izobraževalni sistem:  

      teoretični (šole) + praktični del (izobraževalni centri) 
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   Gozdarstvo v Avstriji - izobraževalni sistem 

strokovni naziv izobraževalna institucija odgovornost 

gozdni delavec izobraževalni center regija 

licencirani gozdni delavec 
srednja kmetijska šola - 3 leta 
izobraževalni center - 5 tednov 

regija 

gozdni delavec mojster 
srednja kmetijska šola - 3 leta 
izobraževalni center - 13 tednov 

regija 

gozdarski nadzornik 
tehnična šola za gozdarstvo - 1 leto 
izobraževalni center - 3 mesece 

država 

gozdar tehnična šola za gozdarstvo - 5 let država 

akademsko izobraženi gozdar univerza - 5 let država 

Tabela: izobraževalni sistem gozdarstva v Avstriji 



 med poklicnimi delavci manj nezgod (99) kot med nepoklicnimi (152)  

 število smrtnih nezgod nižje med poklicnimi (1,05 delavca/mio m³) v 
primerjavi z nepoklicnimi delavci (1,85 delavca/mio m³)  

      (leto 2000-2002) 

 RAZLOGI: 5% tehnični, 10% organizacijski, 85% človeški dejavnik 

 

                        

   95% nezgodam bi se bilo mogoče izogniti  
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       Gozdarstvo v Avstriji - nezgode 



  MEDNARODNI SEJEM INTERFORST 

 sejem za gozdarstvo in gozdarsko tehnologijo z znanstvenimi 
konferencami in strokovnimi predstavitvami 

 poteka v Münchnu, vsake 4 leta in traja 5 dni, na 70.000 m²  

 leta 2014 prisotnih 450 razstavljavcev iz 27 držav in 50.000 obiskovalcev 

 predstavitve obstoječih in novih tehnologij, delovnih sredstev in opreme 

 predstavitve novosti s področja varnega dela v gozdu za lastnike gozdov 

9 

Način izobraževanja lastnikov gozdov v Nemčiji  
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MEDNARODNI SEJEM INTERFORST 
Prikaz pravilnega in varnega dela z 

motorno žago. 

Način izobraževanja lastnikov gozdov v Nemčiji  
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MEDNARODNI SEJEM INTERFORST 
Prikaz strojnega dela, gozdarskega 
traktorja in traktorskih priključkov. 

Način izobraževanja lastnikov gozdov v Nemčiji  
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MEDNARODNI SEJEM INTERFORST 
Razstava osebne varnostne 

opreme in signalizacije za varno 
delo v gozdu. 

Način izobraževanja lastnikov gozdov v Nemčiji  



 ILO je specializirana agencija OZN s sedežem v Ženevi, ima 178 članic 

  tristranska upravna struktura, ki zastopa vlado, delodajalce in delavce 

 na letni mednarodni konferenci dela se oblikuje in sprejema konvencije in 
priporočila 

 

 kodeks varnega dela v gozdu za vso mehanizacijo (l.1997) 

 CILJ KODEKSA:  

       - ozaveščanje delavcev o nevarnostih pri gozdarskih delih 

       - zmanjševanje poklicnih bolezni 

 VSEBINA KODEKSA: 

       - sistemi vodenja podjetij z upoštevanjem smernic UPD  

       - smernice za izvedbo izobraževanj in usposabljanj za delo v gozdu  

       - podrobni tehnični napotki za delo v gozdni proizvodnji 
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    Mednarodna organizacija dela (ILO) 



 z razvojem družbe in napredkom tehnologije povečevanje zahtev po 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 

 s pravilno uporabo ustrezno vzdrževanih ter redno servisiranih 
delovnih sredstev in opreme se zmanjšuje število težjih in smrtnih 
nezgod pri delu v gozdu 

 pogoj za varno delo je poznavanje pravilnega dela v gozdni 
proizvodnji, motivacija, izkušnje in ustrezna usposobljenost 

 varnost lahko bistveno izboljšamo z izpopolnjevanjem znanja (sejmi, 
tekmovanja, usposabljanja, tečaji) in ustreznim dialogom (sodelovanje 
med lastniki gozdov in javno gozdarsko službo) 
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    Zaključek 


