ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE
Območna

enota Sežana

VABILO
»Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v
gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020 za leto 2018«
Senožeče,

07. septembra 2018

Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana vabi na 8 urni tečaj »VARNO DELO S
TRAKTORJEM« 07. septembra 2018, s pričetkom ob 8 00 v Senožečah (prostori KS
Senožeče).

Tečaj je brezplačen. število udeležencev je omejeno na 25.

Udeleženci usposabljanj so lahko:
1. lastniki, zakupniki in uporabniki gozdov;
2. zaposleni pri pravnih ali

fizičnih

osebah, ki so registrirane za gozdarsko dejavnost.

Orodje in oprema:
• udeleženci morajo imeti zaščitno čelado in terensko obutev,.
• vsi udeleženci usposabljanja so zavarovani.
• za prehrano poskrbite sami,
• dodatno opremo in orodje preskrbi SGLŠ Postojna.

Udeleženci se na usposabljanje prijavijo čim prej, oziroma do 03. septembra 2018, s tem, da
izpolnijo obrazec »Izjava upravičenca usposabljanja«, ki se nahaja v prilogi.
V primeru zapolnitve mest, vas bomo preusmerili na drugi termin.
lziavo dostavite ali poš/iite po pošti na ZGS, OE Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana.

V primeru, da se

tečaja

ne boste udeležili, nas takoj obvestite.

Vse dodatne informacije dobite sedežu ZGS, OE Sežana, telefon 05 707 44 03.

Potek tečaja:

-

teoretični/kabinetni

-

demonstracija,

Teoretični/kabinetni

del,

del:
učnih pripomočkov;

-

predavanje z uporabo sodobnih

-

izvajata predavatelj za naravovarstveni del in inštruktorji varnega dela v gozdu,

Demonstracija:

-

predstavitev traktorja, vitla, opreme in osebne varovalne opreme na prostoru ob traktorju;

-

prikaz vseh faz spravila z adaptiranim kmetijskim traktorjem
usposobljen traktorist in inštruktor.

(tritočkovni

vitel) -

Vsebinski poudarki:

-

naravovarstveni vidik

-

gozdnogospodarsko
z gozdovi,

-

posebnosti izvajanja gozdnih del v varovanih in zavarovanih

-

izbira in oprema traktorja za delo v gozdu;

-

tehnika varnega in

-

predstavitev dobrih praks varnega dela in
(Avstrija, ILO in Nemčija);

-

orodje in dodatna oprema za spravilo;

-

nevarnosti pri delu v gozdu,

-

uporaba osebne varovalne opreme,

-

tehnika

-

organizacija varnega dela v gozdni proizvodnji,

-

opravila po

načrtovanje

učinkovitega

učinkovitega

kot osnova trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja
območjih

(Natura 2000),

spravila lesa;
načinov

usposabljanja iz Slovenije in tujine

in varnega dela,

končanem

spravilu.

Pripravil:
Andrej Zadnik, gozd.inž.
Višji sodelavec l.
Milan Race, univ. dipl. inž. gozd.
Vodja OE Sežana

