
V zadnjih 10 letih, se pri delu v zasebnih gozdovih 
smrtno ponesreči 10-20 ljudi na leto. Zadnja leta, 
odkar je cena fosilnih goriv za ogrevanje visoka, 
beležimo tako povečan posek v gozdovih kot 
povečano število nesreč. Najbolj črni leti do sedaj, 
sta bili leti 2011 in 2014, ko je življenje v gozdu 
izgubilo 18 ljudi! Zraven tega pa se vsako leto pri 
delu v gozdu težje poškoduje še 3-4 krat toliko ljudi, od 
katerih ima večina trajne posledice v obliki lažje ali 
težje invalidnosti. 

Zavedajmo se da delo v gozdu zahteva zdravega in 
izurjenega delavca, psihično in fizično doraslega vsem 
potencialnim nevarnostim, ki pri tem delu nastopajo.  

Na delo v gozd se ne podajajmo sami, 
bodimo primerno opremljeni (čelada, 
rokavice, sekaške hlače, primerna obutev, 
mobilni telefon, prva pomoč) in usposobljeni 
za delo.  
Za motorno žago je pomembno, da ima naslednje 
varnostne elemente: zavoro verige, zaščito pred 
povratnim udarcem, lovilec verige, ščitnik za desno roko 
in zavoro vzvoda za plin. Pri traktorju pa opozorimo na 
varnostno kabino, zaščitene kardanske gredi, plašče 
primernega profila, kolesne verige, pogon na vsa štiri 
kolesa, hidravlični volan, primerno razporeditev lastne 
teže, in ne nazadnje tudi primerno vzmeten sedež. 
 

Delo v gozdu BREZ ZNANJA in BREZ 

VARNOSTNE OPREME je NEVARNO!!  
 

(na vsakih 150.000 m3 lesa v zasebnih gozdovih  

ugasne 1 človeško življenje) 
 

 
Slovenija se na področju nezgod pri delu v zasebnih gozdovih uvršča v sam evropski vrh. Ugotovljeno je, da so nezgode pri delu v gozdu v 
Sloveniji dva do trikrat pogostejše kot v Avstriji ali Nemčiji ter kar desetkrat pogostejše kot na Švedskem. Iz navedenega je razvidno, da je pri 
nas vprašanje varnosti pri delu v gozdu vse preveč prezrto. Slovenci prepogosto gremo v gozd s prepričanjem, da se nam ne more nič 
pripetiti. Zaščitni čeladi se posmehujemo, zaščitne rokavice so nam v napoto, v zaščitnih hlačah nam je vroče, težki terenski čevlji so 
neudobni, stara motorna žaga dobro deluje že 20 let, kabina na traktorju moti preglednost pri delu, itd… 
 

  
Vzrokov nevarnosti verjetno ni potrebno navajati, saj jih bolj ali manj dobro 
pozna vsak, ki kdaj poprime za delo v gozdu. Poleg nevarnosti, ki izhajajo iz 
same narave dela in delovnega okolja, stopajo v ospredje nevarnosti, ki jih 
povzročajo pomanjkanje znanja, izkušenj ter ustrezne opreme. To pomeni, da 
so na eni strani gozdarska dela med najbolj nevarnimi, po drugi strani pa 
premalo naredimo za to, da bi delo opravljali varno zase in za druge. Analize 
nezgod, ki jih opravljamo na Zavodu za gozdove kažejo, da so ponesrečenci 
pretežno kmetje in drugi lastniki gozdov, najpogosteje stari med 30 in 70 let, čeprav se porazdelitev po starosti nagiba k starejšim. Največ 
nezgod se pripeti  pri sečnji drevja, pri čemer so najbolj izpostavljeni glava in noge. Gozdarji še vedno opažamo, da gozdni posestniki pri delu 
ne uporabljajo niti najnujnejših osebnih zaščitnih sredstev. Kar četrtina nezgod se pripeti v soboto, pogostost pa narašča od ponedeljka do 
sobote, več v popoldanskih urah, kar samo potrjuje znano dejstvo, da je večina lastnikov tudi zaposlenih in da je večja verjetnost za nezgodo 
takrat, ko smo utrujeni.  
 

 



Seminar bo izveden 19. in 20.aprila 2018 na območju Haloz. Točna lokacija bo znana teden dni 
pred izvedbo tečaja.  

Vsi zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in/ali se prijavijo na sedežu Krajevne enote 
ZGS na Ptuju, v času uradnih ur, to je ob ponedeljkih in sredah med 7.00 – 9.00 uro, na 
telefonsko številko (02) 78 00 170 ali po elektronski pošti na naslov boris.klemencic@zgs.si  

Število udeležencev bo omejeno zato bodo upoštevane prijave po datumu prejetja. 

 
SEMINAR IZ VARNEGA DELA Z MOTORNO 

ŽAGO 
 

Na Zavodu za gozdove Slovenije organiziramo niz seminarjev, na katerih 
lastnikom gozdov predstavimo načine varnega in učinkovitega dela tako pri 
poseku kot pri spravilu lesa. 
 

Eden takih je tudi dvodnevni seminar iz varnega dela z motorno žago. Strokovnjaki Gozdarskega šolskega centra 
iz Postojne tečajnike seznanijo s sodobno motorno žago, njenim delovanjem in vzdrževanjem, s potrebnim 
orodjem in opremo za varno delo, obenem pa jih tudi podučijo o pravilni tehniki dela. 

 
Seminar je sestavljen iz treh delov: 
 
1. teoretični del: spoznavanje sodobne motorne žage, delovanje in vzdrževanje 
2. demonstracijski del: prikaz različnih načinov podiranja s strani učiteljev 

3. praktični del: pod nazorom učiteljev tečajniki najprej očistijo žago, nastavijo tek motorja in nabrusijo 
verigo, potem pa sami podrejo in izdelajo nekaj dreves 

 
Tečaj bo za prijavljene brezplačen in bo vključeval nezgodno zavarovanje, literaturo, 
uporabo orodja, osebnih zaščitnih sredstev, goriva in maziva ter prehrano.  
 
Za tečajnike je obvezno, da imajo: 

 svoje motorne žage 

 terenske, zaščitne čevlje 

 čelado z mrežico 

 zaščitne rokavice in 

 zaščitne hlače za delo z motorno žago 
 
Delo v gozdu v ŠKORNJIH in NAVADNEM KOMBINEZONU brez ČELADE ni dovoljeno! 

 
 

In še vprašanje za tiste, ki podirate v gozdu 
sami:  
 

Ali veste kaj je to ščetina? 
 

Odgovor: Ščetina je neprerezan del debla, ki 
med podiranjem skrbi za to, da drevo ne 
more pasti ne levo, ne desno, niti ga na panju 
ne more obrniti. Je ključni varnostni element 
pri podiranju drevesa. Z njo tudi izvedemo 
še zadnjo korekcijo smeri padca drevesa, po 
tem ko se drevo že začne premikati. Lastniki, 
zavedajte se, da panj, ki za vami ostane v 
gozdu predstavlja vaš podpis. In ta podpis 
ostane viden precej let ! 
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