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Vrednotenje anketnih vprašalnikov o stanju in načinih usposabljanja ter
izobraževanja na področju žičniškega spravila lesa v izbranih EU-državah

1 UVOD
Žičniško spravilo lesa v državah EU sicer ne predstavlja pomembnega deleža v
tehnologijah spravila lesa. Povsem drugače je v alpskem prostoru in drugih gozdnatih
območjih Evrope, kjer težki tereni zahtevajo posebno tehniko in znanja pri pridobivanju
lesa, da to ostaja konkurenčno. V ekstremnih razmerah je upoštevanje varnosti in
varovanja zdravja pri delu še toliko bolj pomembno. Specifična znanja, ki so potrebna za
pri žičniškem spravilu, gozdni delavci osvojijo na različne načine in na različnih nivojih.
Migracije delovne sile v EU-prostoru so izpostavile potrebo po enotni usposobljenosti in
terminologiji ter upoštevanju kulturnih raznolikosti. Za primerno oblikovanje enotnega
sistema izobraževanja je potrebno prepoznati razlike in potrebe posameznih regij.

2 CILJ ANALIZE
Namen pričujoče analize je izboljšati strokovne podlage za poenotenje in zagotavljanje
kakovosti novega koncepta usposabljanja za žičniško spravilo lesa. V ta namen analiza:
1. Primerja kazalce stanja na področju žičniškega spravila v posamezni državi.
2. Podaja strokovne in kvalitativne ocena razmer za nekatere kazalce.
3. Prikazuje potrebe v izbranih regijah, predloge izboljšav in možnosti razvoja v
okviru novega enotnega koncepta usposabljanja.
Analiza temelji na vprašalniku »Status Quo« (glej »Status Quo« Bericht/Teil 1 - »Status
Quo« Fragebogen), ki so ga na nacionalni ravni izpolnili projektni partnerji s pomočjo
zunanjih ekspertov in pristojnih služb. Možnosti pridobitve kompleksnih podatkov so v
posameznih državah objektivno omejene. Naša raziskava je obravnavala stanje v
državah projektnih partnerjev, kar za potrebe zasnove enotnih podlag za sistem
usposabljanja za žičniško spravilo zadostuje. Za širšo primerjavo in uveljavljanje
ATHOSK-koncepta usposabljanja je potrebno razvite metode in uporabljene postopke
preveriti še v drugih regijah.
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3 METODA DELA
3.1

Vprašalnik

Zbiranje podatkov na nacionalni ravni v enem vprašalniku ima za posledico relativno
obsežen vprašalnik, kar pomeni relativno dolgo zbiranje posameznih vrst podatkov.
Prednost je v preglednosti pridobljenih podatkov na enem mestu. Dostopnost podatkov
v posameznih državah je bila v naši raziskavi neznanka. Vprašalnik je predvideval tudi
oceno zanesljivosti posameznih podatkov. Relativno veliko podatkov o žičniškem
spravilu je predmet strokovne ocene, nekateri podatki pa niso dosegljivi. Pri pripravi
odgovorov so bile kot sodelujoče predvidene vsaj dve gozdarski podjetji z žičniško
tehnologijo, vsaj ena izobraževalna institucije in vsa ena socialna zavarovalnica za
tovrstne poklice.
Vprašalnik sestavlja sedem vsebinskih sklopov in splošno klasifikacijsko poglavje.
Vprašanja v posameznem sklopu so zaprtega, polodprtega ali odprtega tipa. Vsakemu
sklopu so bila dodana kvalitativna vprašanja z namenom ocenjevanja posameznih
kazalnikov. Vsebinski sklopi vprašalnika so:
A. Splošni uvod in pregled
B. Ciljne skupine in področja usposabljanja
C. Sistem usposabljanja (spravilo lesa z gozdnimi žičnicami)
D. Učni načrt za strojnika žične naprave (vsebina, metodika in didaktika)
E. Zakonodajna, tehnična in organizacijska izhodišča
F. Kulturna raznolikost
G. Primeri in prakse in priporočila
3.2

Analiza

Analiza posameznih sklopov vprašalnika vključuje primerjavo podatkov številčnih
vrednosti vključenih držav – Avstrije (A), Italije (I), Romunije (R) in Slovenije (S), prikaz
izvedenih vrednosti, grafične prikaze, enostavne statistične izračune ter primerjave
kvalitativnih ocen in tekstovne predstavitve problematike ter opise razmer. Neposredna
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primerjava omogoča opredelitev razlik in možnosti pristopa k rešitvam, ki bi ustrezale
skupnemu cilju koncepta ATHOSK.
3.3

X - Klasifikacijska vprašanja in splošni podatki

Partnerske organizacije v Avstriji, Italiji, Romuniji in Sloveniji so prevzele obvezo
izpolnjevanja anketnega vprašalnika in zagotovitev relevantnih podatkov. V ta namen so
se projektni partnerji dogovorili, da vsak za pridobitev podatkov za svojo državo
vzpostavi stike z ustreznimi institucijami, posameznimi eksperti in drugimi uradnimi viri.
Preglednica 1:

Viri anketnih podatkov za posamezne države

Država

A

I

R

S
SGLŠ - Srednja
gozdarska in
lesarska šola,
Postojna
Univerza v
Ljubljani,
Biotehniška
fakulteta, odd. za
gozdarstvo

Organizacija 1

BFW

Università degli
Studi di Padova Facoltà di Agraria

Organizacija 2

BOKU

--

--

--

EUROFORST
2000 S.R.L.

SGG Tolmin d.d.

--

--

GG Bled d.o.o.

INPS, INAIL

CNASS;
CNPAS

--

ANOFM
(Arbeitsmarkt
service)

Zavod za gozdove
Slovenije (Forst
Service)

Streißnig
Ferdinand,
Lutsch Stefan

Marjan Vadnu,
Silvester Peljhan

Podjetje 1
Podjetje 2
Socialna zavarovalnica

LenzWood
GmbH
(Johannes
Rodlauer)
ÖBf AG (Erwin
Stampfer)
GKK; AUVA;
SVA; SVB

Druge institucije

--

VALENTINI SNC
di Valentini Ilario
& C. (Ilario
Valentini)

Posamezni eksperti

Karl Stampfer,
Wolfgang
Jirikowski

Daniele Valentini,
Francesca Ziller

--

V preglednici 1 je navedenih 5 gozdarskih izobraževalnih središč, pet gozdarskih podjetij
z uveljavljeno žičniško tehnologijo spravila lesa, osem socialnih zavarovalnic, po en
zavod za zaposlovanje in javni gozdarski zavod, proizvajalec gozdarskih žičnic in osem
ekspertov s področja gozdnega žičničarstva, ki so sodelovali pri izpolnjevanju anketnih
vprašalnikov. Predpostavili smo, da so partnerske organizacije na nacionalni ravni lahko
zbrale najzanesljivejše dosegljive podatke, prepoznale problematiko in nove rešitve.
Neposrednih podatkov iz gozdarskih izobraževalnih centrov v Romuniji in delno Italiji
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nismo dobili, V Sloveniji ni bila v zbiranje podatkov vključena nobena socialna
zavarovalnica. Iz vidika praktičnih rešitev in novih idej je razveseljivo sodelovanje
relativno velikega števila gozdarskih žičničarskih podjetij pri anketi. Zaradi specifične
usmerjenosti ankete na žičniško spravilo je relativno veliko podatkov predmet strokovne
ocene.

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1

A - Splošni uvod in pregled

Pregled nekaterih kazalcev gozdnatosti, lastniški strukturi gozdov in njihovi primernosti
za žičniško spravilo lesa je prikazan v preglednici 2. Skupna površina gozda v štirih
obravnavanih državah je v letu 2010 znašala 22,5 milijona hektarov. Gozdnatost držav
je med drugim pogojena z njihovo lego in velikostjo. Tako ne preseneča velika
gozdnatost Avstrije in predvsem Slovenije, ki ležita v alpskem prostoru. Pri lastništvu
izstopa Romunija z manj kot 50 % deležem zasebnih gozdov. V Sloveniji je večina
zasebnih gozdov v lasti manjših posestnikov; povprečna velikost posesti je manjša od
treh hektarov in razdrobljena na vsaj treh lokacijah.
Preglednica 2:

Splošni podatki o gozdnih površinah in lastništvu gozdov

Indikatorji v l. 2010 oz.
zadnji uradni podatek
Površina države (ha)
Delež gozda (%)
Delež gozdnih površin (%) v
zasebni lasti
Delež gozdnih površin (%) v
lasti države, pokrajin ali
lokalnih skupnosti
Povprečna velikost gozdnih
površin v zasebni lasti (ha)
Delež gospodarskega gozda
(v % gozdnih površine) z
žičniškim spravilom lesa –
dejansko izvajanje spravila
Delež gospodarskega gozda
(v % gozdnih površine) z
žičniškim spravilom lesa –
potencial izvajanja spravila

A

I

R

S

8,39 Mio.

30,13 Mio.

23,75 Mio.

2,03 Mio.

47 %

34,70 %

29 %

58,8 %
(2009)

70 %

63,5 %

45 %

76 %

30 %

32,4 %

55 %

24 %

2,5 ha

9,7 ha

0,52 ha

2,6 ha

20 %

7%

1%

16 %

65 %

65 %

60 %

35 %

Število zasebnih lastnikov gozdov je v Sloveniji zaradi dedovanja in solastniških deležev
ocenjeno na 430.000 oseb. V Avstriji spada 48% gozdov med zasebne gozdne posesti
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večje od 200 hektarov in 22 % gozdov med zasebne gozdne posesti manjše od 200
hektarov. Kljub temu je povprečna velikost gozdne posesti (2,5 ha) podobna slovenski,
kar pa je še vedno petkrat več od povprečne zasebne gozdne posesti v Romuniji. Od
63,5 % zasebnih gozdnih površin v Italiji je večina (79 %) v lasti individualnih
zasebnikov, 6,2 % zasebnih gozdov je v lasti gospodarskih družb in preostanek (4,5 %)
v lasti drugih pravnih subjektov. Povprečna zasebna gozdna posest v Italiji je velika
skoraj 10 hektarov, vendar so razlike v velikosti zasebnih gozdnih posesti relativno
velike. Kar 60 % je manjših od 5 hektarov s povprečno velikostjo samo 0,71 ha (ISTAT
2000). Med obravnavanimi državami je delež državnih gozdov in gozdov lokalnih
skupnosti v Sloveniji najnižji (24 %), v Romuniji pa najvišji (55 %). V Avstriji 17 % teh
gozdov upravlja državno podjetje Österrechische Bundesforste (ÖBf), drugih 13 % pa
lokalne skupnosti. V Italiji je dve tretjini javnih gozdov v lasti lokalnih skupnosti in
provinc, manj kot četrtina v lasti države in slaba desetina v drugih oblikah lastništva.
Delež gozdnih površin, kjer se dejansko izvaja žičniško spravilo lesa je najvišji v Avstriji
(789), sledi Slovenija (191), Italija (732) in Romunija (69); v oklepajih so predstavljene
absolutne vrednosti površin v 1000 hektarih. Skupaj se v obravnavanih državah
pridobiva les z gozdnimi žičnicami na 1,78 milijona hektarih gozdnih površin (gl. slika 1).
7

Površina gozda (mio ha)

6
5

Sedanja površina
žičniškega spravila
(v mio ha)

100%

Potencialna
površina žičniškega
spravila (v mio ha)

80%

90%

70%
60%

4

50%

3

40%
30%

2

20%

1

10%

0

0%

A

I

R

S

Slika 1: Dejanske in potencialne površine

A

I

R

S

Slika 2: Delež izkoriščenih potencialnih

gozdov z žičniškim spravilom
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Ocena potencialnih površin gozdov primernih za žičniško spravilo je 65 oz. 60 % v
Avstriji, Italiji in Romuniji ter skromnejša v Sloveniji (35 %). Prevedeno v absolutne
vrednosti (gl. sliko 1) ima Avstrija skoraj 2,6 milijonov hektarov, Italija skoraj 6,8
milijonov, Romunija nekaj nad 4,1 milijona hektarov in Slovenija dobre 0,4 milijone
hektarov potencialnih gozdnih površin primernih za žičniško spravilo lesa. Ocenjeni
deleži potencialnih površin pa skupaj predstavljajo skoraj 14 milijonov hektarov gozdov v
teh državah. Da je ta ocena precej optimistična kaže slika 2, kjer je razvidno, da
Slovenija izkorišča 45 % potencialnih gozdnih površin primernih za žičniško spravilo,
Avstrija dobrih 30 %, Italija slabih 11 % in Romunija celo manj kot 2 % potencialnih
površin.
Podatke po količinah poseka lesa v izbranih državah prikazuje preglednica 3. Slovenija
je neto izvoznica, Avstrija, Italija in Romunija pa neto uvoznice okroglega lesa
(FAOSTAT 2010). Avstrija je v l. 2010 dodatno uvozila še okrog 8 mio kubičnih metrov
(m3) okroglega lesa. Izkoriščenost slovenskega možnega poseka, ki je znašal v l. 2010
5,1 mio. m3, je (predvsem v zasebnih gozdovih) samo 66 %. S tehnologijami gozdnih
žičnic Avstrija opravi spravilo 18 % oz. 3 mio. m3 posekanega lesa, Slovenija okrog 4%
(samo v državnih gozdovih med 7 in 8 %) in Romunija pod enim odstotkom.
Preglednica 3:

Splošni podatki o poseku v obravnavanih državah

Indikatorji v l. 2010 oz.
zadnji uradni podatek
Letni posek v 1000 kubičnih
3
metrih (m )
Letna domača poraba
okroglega lesa in in lesa za
3
energetsko rabo v 1000 m
Delež (%) žičniškega
spravila glede na posek lesa

A

I

R

S

16730

8200

15000

3374

20000

20770

15500

3350

18 %

n.p.

<1 %

4%

V anketiranih državah proizvodnja gozdarskih žičnic ni neznana industrija. Žal v Sloveniji
proizvajalci niso dovolj hitro sledili razvoju in je proizvodnja ugasnila v 80' letih, za
Romunijo ni poznanih sedanjih podatkov, po literaturi sklepamo na lastno proizvodnjo
gozdarskih žičnic vsaj do leta 2000. Avstrija in Italija sta trenutno vodilni evropski državi
v produkciji sodobnih, mobilnih žičnih žerjavov s stolpi. Njuna skupna povprečna letna
proizvodnja je okrog 130 tovrstnih naprav (glej preglednico 4). V zadnjem desetletju je
ATHOSK - Poročilo »Status Quo« / 2. del - Analiza »Status Quo«
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močno narastel delež naprav s procesorjem za kombinirano spravilo lesa in izdelavo
sortimentov pri drevesni metodi sečnje (Avstrija in Romunija 50 %, Slovenija 30 %). V
povprečju imajo v Sloveniji in Romuniji gozdarska podjetja dve žičniški napravi, v Avstriji
pa eno. Žal za Italijo nimamo podatkov o številu gozdarskih podjetij. Če pa sklepamo po
razmerju med številom žičniških naprav in podjetji v drugih državah, jih je v Italiji vsaj 70.
Skupaj je v izbranih državah ocenjeno število delujočih žičnih žerjavov okrog 800 in
gozdarskih žičničarskih podjetij ravno tako. V vseh štirih državah je ocena deleža
formalno usposobljenih žičničarjev višja od povprečne formalne usposobljenosti drugih
gozdnih delavcev. Ocena je zelo visoka v Sloveniji, kjer je sistemsko urejeno
usposabljanje zaradi nacionalnih predpisov. Podobno visok delež usposobljenih gozdnih
delavcev je v Avstriji v državnem podjetju (ÖBf; 80 %).
Preglednica 4:

Podatki o proizvodnji gozdarskih žičnih žerjavov in gozdarskih podjetjih

Indikatorji v l. 2010 oz.
zadnji uradni podatek
Število proizvedenih žičnih
žerjavov v državi v zadnjih
5-tih letih vključno z l. 2010
Ocenjeno število vseh žičnih
žerjavov v uporabi
Ocenjeno število vseh žičnih
žerjavov s procesorji v
uporabi (drevesna metoda)
Ocenjeno število gozdarskih
podjetij za žičniško spravilo
Ocena deleža (%) poklicno
/formalno usposobljenih
zaposlenih/delavcev pri
gozdarskih žičniških podjetjih
Ocena deleža (%) poklicno
/formalno usposobljenih
zaposlenih/delavcev pri
gozdarskih podjetjih

A

I

R

S

50

80

n.p.

0

600-700

140

10

35

ca. 300

n.p.

5

10

700

n.p.

5

17

25 %

15 %

20 %

90 %

25 %

8%

7%

75 %
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Preglednica 5:

Zgodovinski razvoj žičniškega spravila v posameznih deželah
A

ZGODOVINSKI RAZVOJ
začetki gozdarskega žičničarstva segajo v drugo polovico 19. stoletja. Takrat so postavljali tako
imenovane žične drče za transport lesa v dolino (žična drča v Hohensteinu l. 1859). Pri teh
napravah je bila med nakladalno in razkladalno postajo v dolini napeta žica ali tanjša žična
pletenica, na katero so s pomočjo enostavnega kavlja ali škripca pripenjali tovor, ki se je s pomočjo
gravitacijske sile premikal proti transportnemu cilju (DIETERICH, 1908).
Kmalu po koncu prve svetovne vojne so se pričele v gozdarske namene množično uporabljati
žičnice. Spodbuda k temu izvira iz alpskega prostora, ko je bila v Avstriji zgrajena „Pohligova
naprava˝ in v Italiji, Švici in Franciji „žičnica Valtellina˝ (HEINIMANN, 1986; VYPLEL, 1992). Medtem
ko je bila Pohligova naprava zasnovana kot nihalka, je šlo pri tehnologiji žičnice Valtellina za krožno
žičnico.
Za žičnice je takrat še veljalo, da je nakladanje in razkladanje možno samo na določenih mestih, pri
čemer je bilo obratovanje po ravnem izključeno. Razen tega je montaža teh naprav zahtevala
izjemno veliko časa in s tem povezano veliko stroškov.
Prvi gozdarski žični žerjav v letu 1939
Na osnovi zgornjih razmislekov in dejstva da žičnice niso najprimernejše spravilno sredstvo v
prebiralnem gojenju gozdov, je Švicar JAKOB WYSSEN leta 1939 skonstruiral prvi gozdarski žični
žerjav, ki je bil opremljen z vozičom, ki je omogočal ustavljanje in fiksiranje na poljubnem mestu
žične linije. S to rešitvijo je bilo prvič možno izvajati gospodarjenje vzdolž celotne dolžine nosilne
žične vrvi.
V letih, ki so sledila, se je ta sistem v večji meri prijel tudi v Avstriji, kar je imelo za posledico večjo
tržno ponudbo naprav ki so bile razvite na osnovi sistema Wyssen, Ker so bile te naprave v večini
namenjene spravilu navzdol, je bilo potrebno na vsaki trasi premakniti vitel žičnega žerjava na
zgornjo točko žične linije. To je z montažo in napenjanjem nosilke povzročalo nezanemarljivo
porabo časa, ki je posebno pri kratkih žičnih linijah – in število teh je na osnovi naraščanja gradenj
gozdnih prometnic naraščalo – vodila ob skromni intenziteti sečnje k povečanju stroškov spravila.
Prvi žični žerjav s stolpom prihaja iz Avstrije
Na tej podlagi in vzpodbujeno z razvojem gozdne tehnike na zahodni obali severne Amerike,
gozdarsko podjetje MAYR-MELNHOF v letu 1963 izdelalo prvi žični žerjav z zložljivim stolpom, ki so
ga kasneje predstavljali pod imenom ˝Gösser-Seilkran“ (VYPLEL, 1992; LOSCHEK, 1989). Kot
osnovno nosilno vozilo je služilo gosenično podvozje, ki je bilo nadgrajeno z zložljivim stolpom v
paličasti izvedbi in agregatom vitlov za nosilno in vlačilno vrv. To je vodilo v nasprotju z dotedanjimi
poznanimi žičnimi žerjavi k povečani mobilnosti in zmanjšanju porabe časa za montažo in
demontažo naprave.
V teku katastrofalnega vetroloma v l. 1967 se je pričelo silovito širjenje traktorskega spravila lesa z
zgibnimi traktorji, kar je povzročilo kratkotrajen zastoj pri razvoju in uvajanju žičniških naprav.
Negativne izkušnje (kolesnice, zbijanje tal, poškodbe sestoja) pri spravilu lesa s traktorji in zgibniki
so uporabo le teh vse bolj omejevale, čemur je sledil nov vzpon žičniškega spravila, ki traja še
danes.(HEINIMANN, 1986).
Quelle: Prof. Dr. Karl Stampfer Boku Wien
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I
ZGODOVINSKI RAZVOJ
V preteklosti je bila uporaba žičnic v Italiji namenjena transportu različnih materialov na težko
dostopnih področjih kot npr. pri pridobivanju železove rude (Aosta, konec l. 1800), svinca in drugih
rudnin (Sicilija).
Njihova uporaba v transportu lesa je dokazana z izgradnjo dveh žičnih liniji v začetku l.1900 na
območju današnjega nacionalnega parka POLLINO v bližini Potenze in na območju SILA v
organizaciji nemške gospodarske družbe Rueping, ki je imela na tem območju koncesijo za
izkoriščanje gozdov.
Uporaba žičnic je pogosto odigrala pomembno vlogo v času prve svetovne vojne, zlasti na takratni
meji med Italijo in Avstro-ogrsko. Bile os namenjene oskrbi vojaških enot, vključno z lesom za
ogrevanje. Njihov pogon je bil tako ročen in živinski kot motoren.
V Italiji se je razširila uporaba žičnic predvsem za transport materialov, ki so bili namenjeni uporabi
na nedostopnih območjih kot na primer pri prevozu konstrukcij za velike gradbene projekte ali pri
sanacijah odprtih kopov. Zgodovinsko je slabše obdelana njihova uporaba za namene transporta
lesa, ki pa se je v zadnjih dekadah močno razširila.
Različna italijanska podjetja že več kot 50 let konstruirajo in izdelujejo žičnice tako za transport ljudi
kot za sodobno spravilo lesa.

R
GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG
Podatkov o zgodovini in razvoju gozdnega žičničarstva v Romuniji z anketo nismo pridobili.
Navajamo nekatere informacije objavljene na FAO-seminarju iz junija 1996 v Romuniji (Sinaia):
Spremembe po zamenjavi političnega sistema so v 20 leti vodile v popolno privatizacijo pridobivanja
lesa in l. 2010 je bilo v Romuniji že več kot 2000 gozdarskih podjetij, ustanovljenih predvsem s tujimi
investicijami (ŢUCUNEL). Zaradi nizke odprtosti gozdov na žičničarskih terenih žičniško spravilo ni
sledilo razvoju in smerem razvoja gozdno-žičničarske tehnike. Načrtovane investicije v gradnji
pobočnih gozdnih cest v gorskih predelih bi imel pozitiven vpliv na povečevanje žičniškega spravila
in uvajanje sodobnih strojev. Podatkov o številu delujočih sodobnih žičnih žerjavih s stolpi v
Romuniji ni. Okrog l. 1950 so v Romuniji delovale prve nihalke tipa Valtellina in Maneciu. Iz časa
pred političnimi in ekonomskimi spremembami smo v romunski strokovni literaturi zasledili podatke
tudi o lastni proizvodnji žičnih žerjavov s stolpi (modeli FPU-500 and FUMO-403) in klasični žičnih
žerjavov (IRUM; tipa TCD-1 in TCD-2, modela FP-2 in FUC-MF 2005).(IONASCU, NICOLESCU)
Po podatkih proizvajalcev pa v Romuniji (Konrad (A), Larix(CZ)) obratujejo njihovi žični žerjavi s
stolpi. Pogosto pa romunska gozdarska podjetja v drugih EU državah kupujejo rabljene gozdarske
stroje in jih uporabljajo v proizvodnji. Koliko je teh žičnih žerjavov ni evidentirano.
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S
GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG
Žičniško spravilo lesa pomeni v slovenskem gozdarstvu prvo zanesljivo obliko mehaniziranega
spravila lesa. Začetki žičniškega segajo v 70-ta leta devetnajstega stoletja. Uporabljalo se je
predvsem gravitacijske žične žerjave, npr. žične drče. Kmalu so pri spravilu lesa pričeli uporabljati
koncept krožnih žičnic in nihalk, ki so bile v uporabi pri transportu rude, L. 1873 je Ing. Lambert von
Pantz razvil tehnološko rešitev zaviranja in izogibališč za vozičke tovrstnih gozdnih žičnic. Nekatere
teh naprav so delovale še po drugi svetovni vojni (skoraj 80 let). Veliko žičnic je delovalo v Alpah
med 1. svetovno vojno za oskrbovanje frontnih linij. Leta 1950 je ing. Aleksander Holzapfel patentiral
polavtomatski voziček KS1, ki se je lahko ustavil na poljubni dolžini nosilne vrvi in s tem omogočal
spravilo z eno tehnologijo vzdolž cele linije žičnega žerjava.
Prvi gozdarski mobilni žični žerjav že leta 1932
Da bi povečal učinkovitost in združil transport lesa od panja do ceste z eno napravo, je podjetnik
Štefan GNEZDA konstruiral tehnološko inovativen mobilni žični žerjav. Združil je tri komponente:
voziček (idrijski izvlek), vgrajeni vitel in starejše tovorno vozilo kot pogonski agregat in transportno
vozilo žičnega žerjava. Gnezdov izum je pomenil tehnološki napredek, ki je združil faze transporta
lesa od panja do ceste z eno napravo. Velika prednost izuma je bila v mobilnosti naprave ter v
močno skrajšanih časih za montažo in demontažo. Naprava se je izkazala za uspešno, saj so
zamisel posnemali in izboljševali tudi drugod v Evropi. Stroj je ohranjen v tehniškem muzeju v Bistri.
Prvi žični žerjav s stolpom v Sloveniji
V drugi polovici 60-let dvajsetega stoletja je podjetje kmetijske mehanizacije SIP proizvajalo
slovenski žični žerjav s stolpom dveh tipov 3BV250 in 3BV450, ki sta bila vgrajena na traktor, ki je
služil za pogon in za premike. Uvoz naprednih žičnih žerjavov s stolpi in vozičkov je močno vplival
na stanje žičničarske gozdne tehnike, že l. 1967 je v Sloveniji deloval prvi Hinterregger URUS. V
manjšem obsegu je domača proizvodnja klasičnih žičnih žerjavov ter mobilnih s stolpi sicer
obstajala, vendar ni več držala koraka s hitrejšim razvojem žičničarske tehnike v tujini.
Z odpiranjem gozdov in uvajanjem traktorskega spravila je prepoznan velik upad spravila z
žičnicami po letu 1995 pa ponovna renesansa z uvajanjem sodobnih večbobenskih žičnih žerjavov s
stolpi na kamionskem podvozju (FMM-Syncrofalke).

Preglednica 5 v strnjenem pregledu združuje zgodovinske mejnike pri uvajanju
žičniškega spravila lesa v posameznih državah.

V alpskem prostoru ima tovrstna

tehnična kultura bogato zgodovino, ki je vplivala na razvoj gozdnih žičnic tudi širše.
Razvoj naprav je pogosto povezan s pridobivanjem rudnin, prevozom oseb in drugega
tovora. Razvoj tehnologije v tem območju je povezan tudi z veliko količino žičničarskega
materiala, ki je ostal na območju frontnih linij 1. svetovne vojne. Samo na območju
Julijskih Alp je v času vojne delovalo preko 40 motornih oskrbovalnih žičnic. Podobnost
med državami pri razvoju žičnih žerjavov je, da je ta tesno povezan z enim inovativnim
pionirjem v določenem času npr: Wyssen v Švici, Gnezda v Sloveniji; ter neprestanimi
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izboljšavami žičnih sistemov na podlagi praktičnih izkušenj številnih gozdarjev. Za
proizvodnjo mobilnih naprav v zgodnjem obdobju so značilne majhne prototipne serije.
Italija in predvsem Avstrija sta v 70-tih letih prevzeli vodilno vlogo v razvoju in proizvodnji
mobilnih žičnih žerjavov s stolpi v Evropi. Žičniško spravilo zaradi različnih ekonomskih,
organizacijskih ali ekoloških razlogov v posameznem obdobju, nima enakomernega
trenda rasti. Ciklična nihanja so opazna v količinah spravljenega lesa s to tehnologijo in
v številu uporabljanih strojev v različnih časovnih obdobjih v vseh državah. Zamenjava
političnega in ekonomskega režima ima lahko zelo različen vpliv. V Sloveniji je spravilo
lesa s sodobnimi žičnicami pridobilo na pomenu, v Romuniji pa se to še ni zgodilo, ker
gozdna infrastruktura še ni primerna za množično uvajanje sodobnih, učinkovitih vendar
dragih naprav. Skupno trem alpskim državam je sledenje razvoja naslednjim ciljem:
kratkim časom postavljanja in razstavljanja naprav, univerzalnemu delovanju in veliki
mobilnosti, povečevanju varnostnih elementov in zmogljivosti ter hitrosti delovanja,
večopravilnosti (procesor, nakladalna naprava, avtomatizacija), ergonomski primernosti
in varovanju narave.
Kvalitativna ocena ekspertov na področju žičniškega spravila je v posameznih državah
umestila pomen žičničarstva v smislu tehnične kulturne dediščine. Na nivoju alpskih
držav je ocena srednje dobra (glej preglednico 6), kar iz vidika relativno majhne branže,
oz. njenega manjšega dela, kaže na njen širši pomen za družbo in tehnično kulturo.
Tehnični dosežki so večinoma ohranjeni v muzejih z gozdarsko tematiko, redkeje pa na
originalnem mestu delovanja. Javna izpostavljenost je skromna, navadno v lokalnem
okolju. Tradicija je dobro opisana v znanstvenih in strokovnih delih, ki so dobro
dokumentirala tehnološki razvoj in vrednotila tehnične rešitve. Tu so glavno vlogo
odigrale predvsem izobraževalne institucije v vseh treh državah, zlasti BOKU na Dunaju
in nekateri posamezniki. Vodilna vloga Avstrije pri sedanjem razvoju žičniške tehnike ni
posledica dokumentiranja prejšnjih razvojnih korakov. Njen fokus je modernizacija in
današnje ustvarjanje tehničnih dosežkov. Takšne odločitve odpirajo nove možnosti
žičniškega spravila lesa. Poseben vidik kulturne dediščine izpostavlja Avstrija. Način
gospodarjenja z gozdovi daje in ohranja krajinske oblike kot so planine. To omogoča na
strmih terenih tudi uporaba gozdnih žičnic. Slovenski način gospodarjenja je pogosto
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ravno nasproten, krčitve niso osnovni sistem gospodarjenja, kar je pri prenašanju
namenskih tehnologij lahko problematično. V Romuniji tovrstna dediščina ni posebej
ohranjena ali dokumentirana. Na nivoju celotnega pridobivanja lesa so turistično
atraktivne gozdne železnice, od katerih je marsikatera še vedno v redni uporabi.
Preglednica 6:

Razvoj žičničarstva in spravila lesa iz vidika tehnične kulturne dediščine na nivoju
posamezne države – kvalitativna ocena
A

I

⌧

⌧

R

S

☺☺
☺
⌧
⌧
☺☺=zelo dobro ☺=dobro
=srednje
=manj ugodno
=slabo

Ekonomski pomen gozdarstva in lesarstva predstavlja delež bruto dodane vrednosti v
bruto domačem proizvodu. V preglednici 7 so predstavljene vrednosti v preučevanih
državah. V Avstriji in Romuniji je ekonomski pomen na gozdu temelječega sektorja
(GTS) nadpovprečno visok tudi v evropskem merilu (EU27: 0,6 % BDP). Avstrijski
pomen je velik tudi iz vidika izvoza, saj predstavlja 7 % skupne vrednosti izvoza. Tako je
GTS tisti gospodarski sektor, ki poleg turizma, največ prispeva h gospodarski bilanci.
Poleg tega GTS predstavlja pomembnega delodajalca zlasti v strukturno slabše razvitih
območjih.
V Sloveniji se je delež vrednosti sektorja v BDP zmanjševal oz. veliko počasneje rasel v
primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji. Samo gozdarstvo tako v Avstriji kot v
Sloveniji predstavlja okrog tretjino vrednosti znotraj sektorja (EU27: 0,2% BDP).
Preglednica 7:

Ekonomski pomen gozdarstva

Indikatorji v l. 2010 oz. zadnji uradni podatek

A

I

R

S

Delež bruto domačega proizvoda (BDP)(ang.
GDP) iz gozdarstva, lesarstva ter papirništva in
celulozne industrije (% )

3,6 %

0,8 %

4,5 %

1,6 %

Bruto prihodek iz gozdarstva (v miljonih EUR)

3080

410

2500

105
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Povezave znotraj GTS so ključne za uspešnost gozdarske politike. Pogosto je
povezovanje med branžami GTS premajhno ali celo konkurenčna ovira (primer: energija
iz lesne biomase). V preglednici 8 so podane kvalitativne ocene kooperacije v GTS
znotraj preučevanih držav. Dobra ocena za Avstrijo in Italijo temelji na novi politiki
preseganja konkurenčnih odnosov med panogami znotraj GTS. Začetni uspehi pri
poenotenju in prenosu podatkov med gozdarstvom, primarno predelavo lesa in lesarsko
industrijo so dokaz »win-win« situacije in nakazujejo pravo smer razvoja

GTS.

Pomembno je tudi skupno javno nastopanje in usklajena sporočila za javnost. Slovenija
je iz političnih razlogov vodila ločeno politiko med gozdarsko in lesarsko panogo, sledila
je tudi razdelitev znotraj gozdarstva in šele v zadnjem času se vzpostavlja nova smer
sodelovanja. V Romuniji je pomen tega dela primarnega sektorja iz nacionalnega vidika
zelo pomemben, kljub temu so trenutni pozitivni premiki pri enotnem razvoju GTS bolj
posledica posameznih večjih investicij.
Preglednica 8:

Gospodarsko povezovanje panog GTS na nivoju posamezne države – kvalitativna
ocena

☺☺
☺

A

I

⌧

⌧

R

S

⌧
⌧
☺☺=zelo dobro ☺=dobro
=srednje
=manj ugodno
=slabo

Pomembni kazalci razvitosti GTS so tudi podatki o zaposlenosti in strukturi zaposlenih v
podjetjih. Iz vidika varnosti pri delu in varovanja zdravja so podatki o delovnih nezgodah
opozorilo in podlaga za ukrepe. V preglednici 9 je predstavljena primerjava nekaterih od
teh kazalcev. Veliko podatkov so posredovale zavarovalnice na osnovi lastnih evidenc,
pogosto podatki niso zbrani na nivoju države (R, I). Presenetljivo veliko registriranih
gozdarskih podjetij je v Romuniji in Italiji. Povprečno število neposredno zaposlenih v
gozdni proizvodnji na registrirano podjetje pa je v Avstriji (2,7), Romuniji in Sloveniji (2,5)
zelo podobno. Skupno število zaposlenih v gozdarstvu je v preučevanih državah okrog
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335 polnovrednih delovnih moči (PDM). Močno se število PDM poveča ob upoštevanju
samozaposlenih in kmetov zlasti v Avstriji in Romuniji.
Preglednica 9:

Zaposlitvene razmere in varnost pri delu

Indikatorji v l. 2010 oz. zadnji uradni podatek

A

I

R

S

2700

40500

10000

911

56,9

n.p.

161

15,3

10

278

40

6,1

7500

n.p.

25000

2300

200

n.p.

200

0,706

611

n.p.

n.p.

185

34

n.p.

n.p.

3

27

n.p.

n.p.

n.p.

46,3 %

n.p.

n.p.

70 %

Število gozdarskih podjetij (vseh registriranih oblik)
Število zaposlenih v gozdarstvu, lesarstvu, papirništvu
in celulozni industriji v ekvivalentu polnovrednih
delovnih moči (v 1000 PDM)
Število zaposlenih v gozdarskem sektorju v ekvivalentu
polnovrednih delovnih moči (v 1000 PDM)
Ocenjeno število zaposlenih v neposredni gozdarski
proizvodnji
Število samozaposlenih (samostojni podjetniki in
kmetje) v gozdarskem sektorju v ekvivalentu
polnovrednih delovnih moči (v 1000 PDM)
Število registriranih delovnih nezgod na leto v
gozdarstvu (povprečje zadnjih petih let - 2006 do 2010)
Število delovnih nezgod s smrtnim izidom na leto v
gozdarstvu (vsi kadri, 2006 do 2010 )
Povprečno število bolniških dni na delovno nezgodo v
gozdarskem sektorju (2006 – 2010, v dnevih)
Delež delovnih nezgod pri sečnji in spravilu lesa v %
(2006 do 2010)

Na področju varnosti pri delu so bili podatki nedosegljivi v Italiji in Romuniji. Število
smrtnih primerov ponesrečenih pri delu je v uradnih statistikah vezano na zaposlene. V
Sloveniji je povprečno 10 smrtnih primerov na leto zaradi nezgod, ki se pripetijo
lastnikom gozdov, ki v lastni režiji izvajajo delo v gozdu. Da spadajo poškodbe pri delu v
gozdu med resne nakazuje avstrijski podatek o povprečni 27 dnevi odsotnosti iz dela
zaradi posledic nezgode. Večina nezgod se zgodi pri podiranju drevja in spravilu lesa.
Ločenih podatkov za žičniško spravilo v uradnih evidencah ni na voljo. Glede na
podatke iz Avstrije in Slovenije se povprečno letno poškoduje 8 % gozdnih delavcev.
Glede na zgornje ugotovitve je iz vidika preprečevanja delovnih nezgod in kritičnih
situacij pomembna delovna zakonodaja. V posameznih državah se izhodišča
zaposlovanja v gozdarskem sektorju razlikujejo, prav tako neposredna gozdarska
zakonodaja. Izhodišča zaposlitve oz. dela v gozdu v različnih statusnih oblikah povzema
preglednica 10.
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Preglednica 10: Izhodišča za izvajanje dela v gozdu glede na status podjetja ali lastnine gozda
Status
Nekmečki lastniki
gozda
kmetje
samozaposleni
Gozdarski
podjetniki razen
samozaposlenih
Tuja delovna sila v
gozdarskih
podjetjih

A
V splošnem je vsak lahko lastnik gozda; v odvisnosti od velikosti gozdne posesti
je po zakonu o gozdovih obvezan zaposliti primerno število gozdarskega in
lovskega osebja.
Lastništvo kmetijskih zemljišč ni omejeno, usposabljanje za izvajanje kmetijske
dejavnosti je povezano z raznimi usposabljanji
Samostojne zaposlitve ureja zakon o obrtni dejavnosti in podjetništvu
Za dejavnost sečnje in spravila je pogosta registrirana oblika samostojno
podjetništvo, ki pa ob pridobitvi dovoljenja ne zahteva dokazil o strokovnosti.
Prepuščanje delavcev na drugo povezano podjetje pa zahteva priučitev in
komisijski preizkus znanj po zgornjem zakonu.
Zaposlovanje je jasno opredeljeno v socialno-zavarovalniških in pravnih
postopkih, ki so podrejeni evropskemu pravu in zahtevi po pridobitvi dovoljenja za
zaposlitev. Zaposlitev tujcev opredeljujejo smernice, ne sme prihajati do
dumpinških razlik pri plačilo za delo.

Status
Nekmečki lastniki
gozda
kmetje
samozaposleni
Gozdarski
podjetniki razen
samozaposlenih
Tuja delovna sila v
gozdarskih
podjetjih

I
Kdorkoli lahko kupi in poseduje gozd
Kmetijske površine nimano omejitve lastništva, za vodenje kmetijskega
gospodarstva usposabljanje ni zahtevano, je pa priporočeno.
Samostojne zaposlitve ureja zakonodaja o obrtništvu in podjetništvu
Za dejavnost sečnje in spravila je pogosta registrirana oblika samostojno
podjetništvo, ki pa ob pridobitvi dovoljenja ne zahteva dokazil o strokovnosti..
Pravila zaposlovanja so opredeljena znotraj zakonodaje o zaposlovanju.

Status

Nekmečki lastniki
gozda

kmetje
samozaposleni
Gozdarski
podjetniki razen
samozaposlenih
Tuja delovna sila v
gozdarskih
podjetjih

R
Po padcu komunizma (1989) se je sprejel program vračanja zemljišč, ki je v
današnjem času šele na sredi izvajanja. Tako se iz leta v leto povečuje število
zasebnih lastnikov gozdov in tudi povprečna velikost zasebne gozdne posesti.
Za državnimi gozdovi je danes največ gozdov cerkvenih. Z restitucijo in
preprodajo gozdnih zemljišč nastajajo tudi pomembne velike zasebne posesti
gozdov, ki delno v povezavi z zahodnoevropskimi investitorji sledijo ciljem
trajnostnega gospodarjenja. V osnovi je zasebni gozd zelo drobnoposestno
strukturiran in v večini je gospodarjenje v rokah podeželskega pretežno kmečkega
prebivalstva namenjeno lastni porabi (les za kurjavo; ca. 3 milj. m3/leto).
Lastništvo gozda ni vezano na posebne pravice. Gospodarjenje je podrejeno
zakonskim okvirom gozdarske zakonodaje in državnemu nadzoru.
Ni poznanih posebnih izhodišč, urejena je zakonodaja dedovanja med
generacijami.
Samostojne zaposlitve ureja zakonodaja o obrtništvu in podjetništvu
Za dejavnost sečnje in spravila je pogosta registrirana oblika samostojno
podjetništvo, ki pa ob pridobitvi dovoljenja ne zahteva dokazil o strokovnosti.
Podjetje sme opravljati svojo dejavnost na podlagi pridobitve obrtnega
(podjetniškega) dovoljenja. Zahtevano je poročanje o dejanski storilnosti in
delazmožnosti z navajanjem lastništva mehanizacije in dokazanimi kapacitetami
proizvodnje (dosežene količine).
Zaposlovanje je podrejeno smernicam evropske unije.
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Status

S
Gozd lahko kupi in poseduje vsak; predkupno pravico imajo lastniki- mejaši
sosednjih parcel, kmetje, država in lokalne skupnosti, zatem vsi drugi. Vsak
lastnik gozda lahko sam (v okviru družine in medsosedske pomoči) v lastnem
gozdu izvaja gozdarska dela brez posebne formalne gozdarske izobrazbe in
usposabljanj. Predpisana dela in nadzor nad izvedbo so regulirana s stani javne
gozdarske službe. Proces restitucije po spremembi režima v l 1991 še ni v celoti
zaključen; predvsem cerkev in večjih lastniki so dobili vrnjeno lastnino v naravi. Z
vračanjem se je delež zasebnih gozdov povečal za dobrih 5 %.
Ni posebnih izhodišč; dedovanje med generacijami je zakonsko opredeljeno.
Izvajanje dopolnilne gozdarske dejavnosti na kmetiji zahteva opravljene tečaje in
dokazovanje usposobljenosti. Delo v lastnem gozdu (v okviru družine in
medsosedske pomoči) ne zahteva dokazil o usposobljenosti; predpisana dela in
nadzor nad izvedbo so regulirana s stani javne gozdarske službe.

Nekmečki lastniki
gozda

kmetje
samozaposleni

Podjetniška zakonodaja in pravilnik o izpolnjevanju minimalnih pogojev za delo v
gozdu za registrirano dejavnost predstavljajo glavne regulatorje izvajanja
gozdarskih del. Obvezno je dokazilo o strokovni usposobljenosti in opravljen
certificiran tečaj. V državnih gozdovih je izvajanje del omejeno na podeljene
koncesije (zaključek leta 2016) oz. v okviru podpogodbeništva s koncesionarjem.
Zahtevano je potrdilo o opravljenih preizkusih znanj in tečajih. Delodajalec lahko
zaposli na podlagi pridobitve delovnih dovoljenj in v skladu z EU predpisi.

Gozdarski
podjetniki razen
samozaposlenih
Tuja delovna sila v
gozdarskih
podjetjih

Ocena pričakovanj glede zaposlitvenih možnosti in potreb trga dela je prikazana v
preglednici 11.

Razen v Romuniji posebno izrazitih potreb po zaposlovanju visoko

strokovno izobraženega kadra v gozdarstvu v naslednjih treh letih ne pričakujejo. V Italiji
Preglednica 11: Pričakovan trend zaposlitvenih potreb na nivoju posamezne države v naslednjih treh
letih – kvalitativna ocena za
1: strokovni gozdarski kadri (revirni gozdarji,...)
2: gozdni delavci
3: gozdni delavci usposobljeni za žičniško spravilo
1
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1
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☺
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⌧
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1
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⌧

⌧
⌧

S
2

⌧

⌧
⌧

⌧

☺☺=zelo dobro ☺=dobro

⌧
=srednje

=manj ugodno

=slabo

In Sloveniji zaradi zmanjševanja javnih financ ni novih zaposlitev strokovnega kadra v
javni gozdarski službi. V Avstriji povečevanje števila delovnih mest na velikih posestvih,
ki jih zahteva zakon o gozdovih, ni predvideno. V vseh državah so potrebe po zaposlitvi
gozdnih delavcev precejšnje. Romunija se sooča z velikim odlivom delovne sile v druge
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EU-članice, kjer je plačilo za delo višje. V Sloveniji in Avstriji naj bi ostale potrebe po
žičničarjih konstantne, v Italiji in Romuniji pa narasle. V preučevanih državah ima
gozdarska zakonodaja pomemben vpliv na gospodarjenje z gozdom (glej preglednico
12).
Preglednica 12: Poudarki gozdarske zakonodaje v posamezni državi
Zakonodaja

A

Obveznosti

• Upoštevanje zakonodajne regulative: zakon o gozdovih, zakon o varstvu narave,
zakon o varovanju vodotokov,…
• Delovnopravna zakonodaje in zakon o zaposlovanju
• Obveza za zmanjševanje poškodb in varovanje tal ter sestoja

Prepovedi

•
•
•
•
•
•

Nadzor

Opredelitev
trajnosti

Uničenja gozdnih ekosistemov
Onesnaženja voda
Odlaganja odpadkov v gozdni prostor
»Prekomerno« poškodovanje tal in sestoja pri izvajanju gozdarskih del
Omejitve gospodarjenja v varovalnih gozdovih in gozdnem robu
Omejitve gospodarjenja v zaščitenih območjih (naravna zaščitena območja,
krajinsko zaščitena območja, biotopski parki, …)

• Obveznost zaposlitve strokovnega kadra v veliki posesti
• Inšpekcijske službe na nivoju lokalne skupnosti, dežel in države na različnih
področjih (gozd, varstvo narave, vodotoki, odpadki, …)
• KIAB (nadzor nad ilegalnim zaposlovanjem)
• Zakon o gozdovih
• Deželni naravovarstveni predpisi
• Posebne opredelitve (Alpska konvencija, …)

Zakonodaja

I

Obveznosti

• Upoštevanje zakonodajne regulative: zakon o gozdovih, zakon o varstvu narave,
zakon o varovanju vodotokov,…
• Delovnopravna zakonodaje in zakon o zaposlovanju
• Obveza za zmanjševanje poškodb in varovanje tal ter sestoja

Prepovedi

•
•
•
•
•
•

Nadzor
Opredelitev
trajnosti

Uničenja gozdnih ekosistemov
Onesnaženja voda
Odlaganja odpadkov v gozdni prostor
»Prekomerno« poškodovanje tal in sestoja pri izvajanju gozdarskih del
Omejitve gospodarjenja v varovalnih gozdovih in gozdnem robu
Omejitve gospodarjenja v zaščitenih območjih (naravna zaščitena območja,
krajinsko zaščitena območja)

• Inšpekcijske službe na nivoju lokalne skupnosti, dežel in države na različnih
področjih (gozd, varstvo narave, vodotoki, odpadki, …)
• Zakon o gozdovih
• Deželni naravovarstveni predpisi
• Posebne opredelitve (Alpska konvencija, …)
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Zakonodaja

R

Opredelitev
trajnosti

Zakon o gozdovih
Delovno pravna zakonodaja
Državna nadzorna služba gozdov Romsilva
Gozdarski kodeks (1996, 1998)
Varovanje romunskih gozdnih virov
Uničenja gozdnih ekosistemov
Onesnaženja voda
Kraja lesa in ilegalna sečnja
Zakon o varstvu narave
Državna nadzorna služba za gospodarjenje z gozdovi ROMSILVA (Regia
Nationala a Padurilor)
• Načrtovanje in urejanje gozdov, oddelek ministrstva (Ministerul Apelor, Padurilor
si protectiei mediului),
• Zakon o gozdovih in zakon o varstvu narave
• Gozdarski kodeks

Zakonodaja

S

Obveznosti

Prepovedi

Nadzor

Obveznosti

Prepovedi

Nadzor

Opredelitev
trajnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Upoštevanje zakonodajne regulative: zakon o gozdovih, zakon o varstvu narave,
zakon o varovanju vodotokov,…
• Gradbena zakonodaja za gozdne ceste in odpiranje gozdov
• Delovnopravna zakonodaje in zakon o zaposlovanju
• Obveza za zmanjševanje poškodb in varovanje tal ter sestoja
• Zakon o divjadi in lovstvu
• Prost dostop v vse gozdove
• Uničenja gozdnih ekosistemov
• Onesnaženja voda
• Odlaganja odpadkov v gozdni prostor
• »Prekomerno« poškodovanje tal in sestoja pri izvajanju gozdarskih del
• Omejitve gospodarjenja v varovalnih gozdovih in gozdnem robu
• Omejitve gospodarjenja v zaščitenih območjih (naravna zaščitena območja,
krajinsko zaščitena območja)
• Goloseka (nad 0,5 ha)
• Omejitve nabiranja in izkoriščanja nelesnih gozdnih proizvodov
• Inšpekcijske službe na nivoju lokalne skupnosti in države na različnih področjih
(gozd, varstvo narave, vodotoki, odpadki, …)
• Javna gozdarska služba
• Delovna inšpekcija
• Zakon o gozdovih
• Zakon varstvu gozdov
• NATURA 2000 (okrog 70% gozdnatih površin)
• Alpska konvencija, certificiranje gozdov (FSC, PEFC)

Prednosti žičniškega spravila so različno prepoznana v posameznih državah.
Preglednica 13 prikazuje pomen na področju varovanja okolja in tal, na področju
učinkovitosti žičniškega spravila ter na področju varstva pri delu ter varovanja zdravja
gozdnih delavcev pri žičniškem spravilu. Pomen je vrednoten s povprečno kvalitativno
oceno za izbrano državo. Avstrija, Italija in Romunija prepoznavajo velike prednosti
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žičniškega spravila na vseh treh področjih, Slovenija in Romunija sta našteli

tudi

nekatere slabosti na račun katerih je kvalitativna ocena nižja. V Romuniji ne igra spravilo
lesa s sodobnimi žičnimi žerjavi s stolpi z okrog 1 % celotnega poseka praktično nobene
vloge, čeprav topografija dežele ustreza klasičnemu terenu za žičniško spravilo. Glavni
razlog leži

kategorično prenizki odprtosti gozdov z gozdnimi cestami, kar v osnovi

izključuje pridobivanje s temi napravami.
Preglednica 13: Pomen žičniškega spravila lesa na nivoju posamezne države – kvalitativna ocena za
1: prednosti na področju varovanja okolja
2: prednosti na področju učinkovitosti
3: prednosti pri varnosti in varovanju zdravja pri delu
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Glavne prednosti žičniškega spravila na področju varovanja okolja so prepoznane v
naslednjih alinejah:
-

Prilagojena drevesna metoda za zmanjšanje iznosa biomase

-

Postavitev žičnih linij poševno na pobočje za zmanjšanje poškodb
preostalega sestoja

-

Uporaba biološko razgradljivih hidravličnih olj

-

Uporaba biološko razgradljivih olj za mazanje verig motornih žag in
procesorskih agregatov

-

Moderniziranje žičniških naprav (motorji EURO III)

-

Zmanjševanje razdalje med trasami žičnih linij pri drevesni metodi

-

Dobro načrtovanje in organizacija dela pri postavljanju linije omogočata
spravilo dvignjenega bremena in s tem manjše obremenitve tal

-

Kot privlačevanja je potrebno zastaviti tako, da ne nastajajo poškodbe
zaradi strižnih sil.

-

Usposobljenost osebja primerna uporabi in ravnanju z žičniško napravo
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-

Gradnja sekundarnih prometnic ni potrebna (vlake na strmih terenih)

-

Spravilo možno tudi v manj ugodnih vremenskih razmerah

-

Majhne poškodbe mladja

-

Manj poškodovanega lesa zaradi spravila

Glavne prednosti žičniškega spravila na področju učinkovitosti so prepoznane v
naslednjih alinejah:
-

Oblikovanje ekipe treh delavcev pri drevesni metodi sečnje (prej 2)

-

Rotacija delovnega mesta (če je možno poldneva oz. dnevna)

-

Priprava dela in trasiranje linij

-

Razvoj sortimentne metode v drevesno metodo sečnje zaradi
kombiniranega spravila in strojne izdelave sortimentov

-

Kombinirane žične naprave in neprekinjen delovni proces sečnje in
spravila

-

Nadomeščanje neprimernih oblik spravila po tleh

-

Racionalizacija stroškov zaradi manjšega števila potrebnih delavcev

-

Razvoj iz delno mehaniziranega v visoko mehanizirano pridobivanje
lesa in povečevanje deleža popolnega strojnega pridobivanja lesa

Glavne prednosti žičniškega spravila na področju varnega dela ter varovanja zdravja so
prepoznane v naslednjih alinejah:
-

Ciljna avtomatika vožnje vozička

-

Kriteriji ustavljanja vozička v sili (omejitve hitrosti vozička)

-

Avtomatski popuščanje napetosti nosilne vrvi

-

Rotiranje delovnih mest

-

Programiranje vožnje vozička preko podpor

-

Merjenje sil

-

Razvijanje novih varnostnih standardov proizvajalcev žičnih naprav

-

Zaščita pred zdrsom

-

Varovalne naprave v območju bobnov in stolpa

-

Akustični signali pri preseganju mejnih vrednosti - preobremenitvah
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-

Akustični signali pri ovirah

-

Manjša poraba goriva

-

Sodobna tehnika in uporabniku prijazno rokaovanje in vzdrževanje

-

V primerjavi z drugimi manj zahtevnimi oblikami spravila je pri sodobnih
žičnicah relativno malo delovnih nezgod

Nekatere slabosti so predstavljene v naslednjih alinejah:
-

Slaba preskrba z rezervnimi deli (R)

-

Naporno delo pri montažah

-

Zahtevana visoka koncentracija poseka

-

Strošek montaže in demontaže predstavlja velik delež

-

Konkurenčnost je možna samo na ekstremnih terenih ali pri neodprtih
gozdovih

-

Uvajanje novih materialov je drago in počasno (nižje obremenitve
delavcev)

-

Strokovno znanje vezano na vrsto ali tip stroja je le delno prenosljivo na
druge naprave

-

sodobno žičniško spravilo zahteva odlično odprtost gozdov z gozdnimi
cestami, ki morajo biti glede na tehnologijo ustrezno umeščene v
prostor

4.2

B - Ciljne skupine in področja usposabljanja

Pred izvedbo ankete smo predpostavili štiri skupine delovnih mest, ki so potrebna za
izvajanje žičniškega spravila. Ključno vlogo pri žičniškem spravilu lesa nosi strojnik
žičnice. Skrbi za pravilno in varno delovanje žičnice, nadzoruje posamezne faze spravila
in krmiljenje naprave, navadno tudi upravlja procesor za izdelavo sortimentov in upravlja
nakladalno napravo ter ohranja neposredno radijsko povezavo s zapenjalcem tovora v
sečišču. Zapenjalec tovora ima pomembno vlogo pri pravilnem oblikovanju tovora,
krmiljenjem naprave pri zbiranju lesa, gradi osnovno komunikacijo s strojnikom in
drugimi delavci v delovišču. V primeru sortimentne metode sečnje je trasa žične linije
lahko posekana vnaprej, pri drevesni ali poldrevesni pa sočasno s spravilom poteka tudi
sečnja. Delo sekača poteka v ekstremnih pogojih (naklon, bližina žičnih vrvi,
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predvidevanje nevarnih situacij), ki zahtevajo usmerjeno podiranje. Pogosto zaradi lažje
izvedbe dela tako zapenjalec kot strojnik lahko sodelujeta s pomožnim delavcem.
Z opisnimi odgovori o delovnih nalogah posameznih delovnih mest smo želeli izvedeti ali
nastopajo med državami posebnosti in razlike pri:

•

delovnih aktivnostih in pristojnosti delavcev ,

•

sedanjih zahtevah in načinih usposabljanja,

•

ustreznosti programov usposabljanja na nacionalni ravni za ta delovna mesta.

Delovne aktivnosti in pristojnosti delavcev na obravnavanih delovnih mestih
V Avstriji je zavarovalnica AUVA izdala Pravilnik o obratovanju za gozdarske žičnice. V
njem so naloge strojnika in zapenjalca natančno definirane. Tako avstrijski kot romunski
odgovori citirajo ta strokovni vir. V njem so opisi delovnih nalog strojnika žične naprave
in zapenjalca tovora podani z opisom aktivnosti pred, med in po obratovanju z velikim
poudarkom na varnem delu in postopkih zagotavljanja varnosti.
Tako mora strojnik žične naprave pred pričetkom spravila preveriti koordinacijo z
ostalimi delavci v delovišču, varnost stojišča naprave, opraviti preskus delovanja
bobnov, vrvi, zavor, vozička … Med spravilom signalizirati premike in posebne
operacije, spremljati delovanje naprave, ukrepati pri motnjah spravila in preobremenitvi,
skrbeti za mehko speljevanje in zaviranje vozička in na večjo pazljivost pri obratovanju v
bližini podpor. Pomembne so operacija po izvajanju spravila: zavarovanje naprave,
popustitev napetosti v vrveh, blokada bobnov … Strojnik najpogosteje sam tudi odpenja
tovor, ga preklada in sortira, pogosto tudi procesira.
Slovenski in Italijanski opis delovnih nalog omenjata posebno vlogo strojnika pri
postavljanju in razstavljanju žičnice, kjer je ključen njegov nadzor in koordinacija
delovnih operacij.
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Ključna vloga zapenjalca tovora je optimalno oblikovanje tovora (preobremenitev,
varnost, učinek), kar vpliva na celoten uspeh spravila. Med zbiranjem lesa prevzema
radijsko krmiljenje vozička in delovnih vrvi. Skrb za pravilno zapeto breme in stalen
nadzor nad položajem vrvi, stanjem žičnih povezav, delovanjem naprave in stanjem
podpor je neposredno povezano z varnostjo žičničarske ekipe. Prepoznavanje
nevarnosti in opredelitev nevarnih območij v sečišču je posebej poudarjena naloga
zapenjalca, saj tam velja prepoved zadrževanja osebja. Zato je ključna dobra
komunikacija do vseh drugih delovnih mest in preskušena koordinacija pri izvajanju
postopkov.
Pomožni delavec navadno prevzema del nalog zapenjalca tovora, lahko pa tudi
odpenja tovor na razkladalni postaji žičnice. Za izvajanje veljajo enaki varnostni ukrepi.
Posebej mora paziti, da se ne zadržuje v nevarnih območjih in upoštevati vsa navodila
zapenjalca oz. strojnika. Naloge pomožnega delavca niso posebej navedene v
pravilniku AUVA. Enako tudi ne sekača, ker navadno ni neposredno povezan s
spravilom. Vendar je zanj zaradi specifičnosti sečišča in navadno sočasne sečnje in
spravila lesa obvezno poznati postopke žičniškega spravila, predvidevati in prepoznavati
nevarne situacije (sečnja med sidrnimi vrvmi, v bližini nosilne vrvi, potek povratne vrvi in
situacija nevarnih kotov obremenjenih vrvi, …), upoštevati varnostna navodila v
koordinaciji z zapenjalcem oz. s strojnikom, izvajati sečnjo po ustaljenih postopkih in
slediti pri izdelavi sortimentov oz. pripravi dreves za spravilo dogovoru.
Zahteve in načini usposabljanja
Med preučevanimi državami je kar nekaj razlik glede zahtevane stopnje usposobljenosti
in načini usposabljanja za opredeljena delovna mesta. Romunija nima opredeljenih
posebnih zahtev glede usposobljenosti, ker zaradi majhnega števila naprav program
usposabljanja ni na voljo. Večinoma imajo gozdarski žičničarji opravljen tečaj za delo z
motorno žago po programih različnih izobraževalnih institucij v Romuniji. Drugo
nasprotje je primer v Sloveniji, kjer so certificirana gozdarska izobraževanja na
nacionalnem nivoju združena v enem izobraževalnem središču. Modularni sistem za
posebej za strojnike in zapenjalce tovora v Sloveniji ni na voljo, ker je za vsa delovna
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mesta zahtevan enoten program na nivoju strojnika in zapenjalca. Predpogoj pa je
opravljena kvalifikacija za delo z motorno žago ali poklicna gozdarska izobrazba.
Enotno v vseh državah je zahtevan tečaj in preizkus znanj pri delu z motorno žago kot
pogoj za sekača v sečišču. Nivo tečaja za delo z motorno žago ni primerljiv zaradi
različnih zahtev glede praktičnega preizkusa. Delovno mesto sekača je lahko opravlja
poklicni gozdar.
Izobraževalni programi za poklicnega gozdarja v vseh državah vključujejo varno delo z
motorno žago in preskus znanj. V Sloveniji in Italiji je tudi za sekača, ki izvaja sečnjo
sočasno z žičniškim spravilom, obvezno opraviti tečaj za žičničarja.
Pomožni delavec je navadno le začasno priključen stalni ekipi treh žičničarjev. V nobeni
preučevani državi ni predvideno posebno izobraževanje za pomožnega delavca. Vendar
delovna zakonodaja zahteva njegovo seznanjenost z varnim delom na njegovem
delovnem mestu. V Sloveniji ima navadno opravljen vsaj tečaj varnega dela z motorno
žago.
V Sloveniji je v zadnjem desetletju večina gozdarskih tečajev pridobila certifikat v okviru
nacionalne poklicne kvalifikacije. Predpisano je tudi zdravniško spričevalo za
delazmožnost (motorna žaga, delo na višini, …). V Sloveniji je v žičničarski tečaj
vključeno tudi usposabljanje za delo z nakladalno napravo. Delo s procesorjem pa je
predmet nadaljevalnih tečajev in internega usposabljanja v gozdarskih podjetjih.
V preglednici 14 je predstavljeno dejansko stanje zahtev po usposobljenosti za
posamezna delovna mesta. Enotne zahteve v Sloveniji so posledica uveljavljene rotacije
delovnega mesta v ekipi navadno od linije do linije.
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Preglednica 14: Zahteve glede usposobljenosti za delovna mesta pri žičniškem spravilu lesa na nivoju
posamezne države

Land

1: strojnik
2: zapenjalec
3: pomočnik

1

2

3

- Učenje ob delu
- Priučitev preko tretje osebe
- Udeležba na žičničarskem
tečaju s skromnim praktičnim
delom

- Kvalifikacija za delo z
motorno žago ali gozdni
delavec s formalnim
preskusom znanj
- Udeležba na žičničarskem
tečaju (osnovni del)

- brez usposabljanja

I

- Učenje ob delu
- Priučitev preko tretje osebe
- Udeležba na žičničarskem
tečaju s praktičnim poukom

- Učenje ob delu
- Priučitev preko tretje osebe
- V najboljšem primeru
udeležba na žičničarskem
tečaju ali opravljen tečaj za
delo z motorno žago s
praktičnim poukom

- navadno brez
usposabljanja

R

- brez usposabljanja in skoraj
brez izkušenj
- Učenje ob delu
- Priučitev preko tretje osebe
- Kvalifikacija za delo z
motorno žago na različnih
tečajih

A

S

- uspešen zaključek
žičničarskega tečaja s
preskusom znanj
- Kvalifikacija za delo z
motorno žago ali gozdni
delavec s formalnim
preskusom znanj

- Kvalifikacija za delo z
motorno žago na različnih
tečajih
- brez usposabljanja in skoraj
brez izkušenj
- Učenje ob delu
- Priučitev preko tretje osebe
- uspešen zaključek
žičničarskega tečaja s
preskusom znanj
- Kvalifikacija za delo z
motorno žago ali gozdni
delavec s formalnim
preskusom znanj

- brez enotnega
usposabljanja

- Učenje ob delu
- Priučitev preko tretje osebe
- Nezahtevana vendar
običajna kvalifikacija za delo
z motorno žago
- V najboljšem primeru
udeležba žičničarskega
tečaja

Zahteve po usposobljenosti za določena delovna mesta so pogosto zaradi pomanjkanja
delavcev

neizpolnjena.

Največji

očitek

usposabljanjem

je bistveno

premajhna

poudarjenost praktičnega dela oz. izvajanja usposabljanja na delovišču. Pomožni
delavec ni v nobeni državi posebej obravnavan v sistemu usposabljanja. V Sloveniji
pogosto izvajajo naloge pomožnega delavca kvalificirani sekači z delovnimi omejitvami
zaradi zdravstvenih težav ali delne invalidnosti (vibracijska bolezen).
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Ustreznost programov usposabljanja
V preglednici 15 so navedene kvalitativne ocene o primernosti sedanjega stanja pri
usposabljanju na nivoju posamezne države. Ocene so za usposabljanja za žičniško
spravilo večinoma nizke oz. negativne. Razlogi so v posameznih državah zelo različni.
Preglednica 15: Ustreznost programov usposabljanja za delovna mesta pri žičniškem spravilu lesa na
nivoju posamezne države – kvalitativna ocena

A
1

2

I
3

☺☺
☺

4

1

2

1: strojnik
2: zapenjalec
3: pomočnik
4: sekač
R

3

4

1

2

S
3

⌧

4

1

⌧

2

3

⌧

4

⌧

⌧
⌧ ⌧ ⌧

⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧

⌧

⌧ ⌧
☺☺=zelo dobro ☺=dobro

=srednje

=manj ugodno

=slabo

Premajhna orientiranost pri izvajanju tečajev za žičničarje na dejansko praktično delo v
realnih razmerah je najpogostejši razlog negativnih ocen ustreznosti sedanjega
usposabljanja v Avstriji, Italiji in Romuniji. To velja tako za strojnike kot za zapenjalce
tovora. Slednji imajo predviden tudi opravljen tečaj za delo z motorno žago. Razen v
Italiji (premalo praktičnega usposabljanja) so ocene ustreznosti tečaja za varno delo z
motorno žago za delovno mesto sekača pozitivne.
Drug razlog so neenotna merila izobraževalnih institucij pri izvajanju žičničarskih
tečajev. Tretji razlog je (v Romuniji) premajhno število sodobnih naprav v uporabi in
posledično skromna ponudba ustreznih tečajev usposabljanja. Zadovoljive ocene v
Sloveniji so posledica enotnega tečaja za vse delavce na žičnici. Težnja k modularnosti
usposabljanja je delno izkazana z uveljavljanjem sistema nacionalne poklicne
kvalifikacije. Sistem uvaja preizkuse za neformalno pridobljena znanja po certificiranih
podlagah (katalog znanj), kjer ni ostrih predhodnih pogojev.
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4.3

C - Sistem usposabljanja (spravilo lesa z gozdnimi žičnicami)

Zakonodaja, ki ureja in umešča sistem usposabljanja za žičniško spravilo s sodobnimi
žičnimi žerjavi v Romuniji

(če ne upoštevamo

teoretičnih znanj univerzitetnega

programa za študij gozdarstva) ne obstaja. V okviru usposabljanja

delavcev v

kmetijstvu so omenjena nekatera poglavja s področja spravila lesa na nivoju klasičnega
žičniškega spravila, ki ima v Romuniji daljšo tradicijo zaradi slabe odprtosti gozdov.
V Avstriji in Italiji je sistem omejen na programe usposabljanja v gozdarskih poklicnih
izobraževalnih centrih. Centri izvajajo poklicno gozdarsko izobraževanje v skladu s
zakonom o gozdovih in ter potrditvijo izobraževalnih programov na nivoju države.
Vključenosti v EU-certifikatsko shemo še ni. Preskus znanj je večinoma usten s
praktičnimi nalogami.
Potreba po posodobitvi programov in želja po poenotenju prihaja predvsem iz vrst
gozdarskih podjetij in njihovih potreb. Omenjene so predvsem potrebe po nadgradnji
usposabljanja v praksi ter dopolnitve

z znanji s področij sodobnih sistemov žične

tehnike in strojev, problematiko dimenzioniranja in postavljanja linij, varnostjo pri delu in
vključitvijo proizvajalcev žičniških naprav
žičniških naprav.

pri vsebinah povezanih s spoznavanjem

Vedno bolj pogosto je prisotno usposabljanje kadrov drugih

narodnosti, kjer nastopajo jezikovne ovire. Reševanje tega je preveč prezrto in
nesistematično.
Zaradi enotnega sistema usposabljanja v okviru ene institucije v Sloveniji, smo v
nasprotju z drugimi preučevanimi državami, pridobili statistične podatke o številu
usposabljanj na nacionalni ravni.
V Sloveniji gozdarska usposabljanja ureja zakon o gozdovih in podrejeni pravilniki,
zakon o varstvu pri delu, zakon o nacionalni poklicni kvalifikaciji s katalogi znanj in na
nacionalni ravni potrjeni programi izobraževanja. V preglednici 16 so predstavljeni
nekateri indikatorji usposabljanja za žičniško spravilo v Sloveniji.
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Preglednica 16: Povprečna udeležba in število usposobljenih tečajnikov za žičniško spravilo lesa v
Sloveniji

1: strojnik/zapenjalec
2: sekač
1988-1990
1
2

Indikatorji
Povprečno število tečajnikov, ki
uspešno opravijo tečaj na leto
Povprečno število udeležencev
posameznega tečaja

1998-2000
1
2

2008-2010
1
2

Povprečje
1
2

21

9

5

53

11

81

12

47

21

21

5

13

11

12

12

15

Program tečaja za gozdarskega žičničarja v Sloveniji obsega 36 teoretičnih ur in
dodatnih 8 kombiniranih ur (spletanje žičnih vrvi). Tečaj se nadaljuje s praktičnim delom,
ki obsega 40 do 60 ur »on job«na žičnem žerjavu. Praktični del poteka v obliki
samostojnega dela pod mentorstvom (1 trener + 2 tečajnika) in traja dokler mentor ne
opredeli zadostnega znanja. Na koncu tečaja sledi preskusni test teorije in praktična
naloga na žičnem žerjavu. Preglednica 17 predstavlja metapodatke o opravljenih tečajih
v Sloveniji. Dejansko povprečno trajanje tečaja za žičničarja je 13 delovnih dni.
Teoretični del s spletanjem žične vrvi. Tečaj je v zadnjem triletju trajal v povprečju 41 ur
v teoretičnem delu v treh sklopih predavanj (vrvni sistemi, delovni postopki, varnost in
zakonodaja), praktični del pa povprečno 56 ur na udeleženca. Podatki so bili agregirani
na osnovi evidence tečajnikov od leta 1988 do leta 2010.
Preglednica 17: Obseg tečaja in aktualna cena v Sloveniji
Indikatorji

1: strojnik/zapenjalec
2: sekač
Usposabljanja
1

2

Trajanje tečaja v dnevih

13

10

Teoretični del (trajanje v urah)

41

40

Praktični del (trajanje v urah)

56

40

Aktualna cena tečaja EUR (neto)

825

528

Kot smo omenili v Sloveniji obstaja enotno (ne modularno) usposabljanje v programu
gozdarski žičničar. Tečaj je vključen tudi v sistem nacionalne poklicne kvalifikacije in
povezljiv v EU shemi (ECVET), pridobljeni certifikat ima trajno veljavnost, obnavljanje
znanj ni predvideno. Postopki pridobivanja in izpitni proces je dokumentiran v katalogu
znanj, ki je potrjen s strani ministrstva. Prepoznana problematika usposabljanja je v
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pomanjkanju predznanja kandidatov, tako so nekateri tečaji (tudi žičničarski) lahko
prezahtevni za populacijo končnih uporabnikov.
4.4

D – Učni načrt za strojnika žične naprave (vsebina. metodika in didaktika)

Načeloma v nobeni državi ni izpopolnjen modularni sistem izobraževanja in
usposabljanja, najbolj se mu približuje Slovenija z uvajanjem nacionalne poklicne
kvalifikacije. V preglednici 18 smo zbrali podatke o vsebinah, ki so ali naj bi bile
vključene v učnih načrtih za strojnika žičnega žerjava. To je osnovni delovno mest v
žičniškem spravilu in ga podrobneje obravnavamo na podlagi zbranih podatkov.
Preglednica 18: Pregled nad vsebinami učnega načrta za strojnika žičnega žerjava na nivoju posamezne
države

1: učni načrt - strojnik
2: učbeniki, skripte in primeri dobrega ravnanja na voljo
3: Predlogi izboljšav novega načrta-ATHOSK

Land

1

2

3

A

- Varnost delovišča in logistika
- Ocena situacije na mestu,
- Varnost stojišča,
- Sidranje variantne rešitve,
- Odvoz lesa,
- Kapaciteta in ureditev skladišča,
- Sortimentacija,
- Postavljanje (FHP),
- Izvedba poskusne vožnje,
- Reševalne verige v gozdu,
- Ovire in motnje,
- Izvajanje spravila -BO Seil
(AUVA)

S sodelavci
gozdarskega
izobraževalnega
središča Ort pripravljena
preko Kooperacije FHP
izdana brošura
Holzernte im
Seilgelände v treh delih
Planung,
Organisation in
Methodische Arbeit

- Program tečaja; predavanja in
teorija v kombinaciji s
praktičnimi nalogami
- trajanje tečaje v dveh modulih
po en teden
- vsebine usposabljanja s
praktičnimi povezavami
- Učenje na situacijskih slikah
- visoka stopnja vizualizacije
- Primeri in variabilne
rešitve na slikovnih podlagah s
predstavitvijo variant

I

R

Enako kot A

k. A.

n.p.

- Program tečaja: predavanja in
teorija (manj) v kombinaciji s
praktičnimi nalogami (več)
- Dober vizualni učni material
- drugo kot A

- Učbenik romunskega
izvora za področje
žičniškega spravila ni
dosegljiv
- FPP brošura
Methodische Arbeit
v romunskem prevodu v
digitalni obliki

- Podlage za izvedbo tečaja
- Postopki pri spravilu
navzgor/navzdol
- Varnost pri delu
- Pisni odgovori v katalogu
vprašanj
- Možnost študija preko kataloga
vprašanj
- visoka stopnja vizualizacije
- Primeri in variabilne
rešitve na slikovnih podlagah s
predstavitvijo variant
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S

4.5

- Standardiziran katalog znanj za
gozdarske žičničarje(ke);
Montaža, Demontaža,Spravilo;
Kontrola in vzdrževanje

- Skripta gozdarskega
izobraževalnega centra
SGLŠ v Postojni
- Katalog znanj NPK za
gozdarskega žičničarja
- „učbenik“ ( Kompendij
strokovnih člankov)
- FHP brošura v 3 delih:
Holzernte im
Seilgelände

- Praktični del tečaja na realnem
delovišču
- Video in foto vizualizacija
- Žična tehnika: predstavitve na
www straneh proizvajalcev
- modelno upravljanje žičnice
(kot simulator strojne sečnje)
- Usposabljanje z mentorjem
(individualno v podjetju)
- Material za učenje in
poučevanje v enem priročniku
- možnost online nadgradenj
učnega gradiva

E - Zakonodajna, tehnična in organizacijska izhodišča

Izhodišča za žičniško spravilo so v posameznih državah urejena z zakonodajnimi
dokumenti, tehničnimi smernicami in pravilniki ter internimi organizacijskimi ukrepi v
posameznih podjetjih. Države urejajo področje z zakonskimi predpisi delovno-pravne
zakonodaje (npr. Avstrija: ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, LAG), zakona o gozdovih (
V WSloveiji je odkazilo obvezno), pravili zavarovalnic (AUVA Betriebsordnung), navodili
proizvajalcev naprav, Internimi pravili podjetij, splošno ali interno »reševalno verigo« ..
Podlage so predvsem v nacionalni gozdarski zakonodaji in v pogodbah med delojemalci
in delodajalci. Obveščanje o nezgodah je regulirano preko zavarovalnic oz obveznosti
delodajalca o poročanju. Interna pravila gozdarskega podjetja opredeljujejo uvajanje
začetnikov v delo, urejajo komunikacijo in notrenji nadzor ter pripravljajo oceno tveganja
za delovna mesta. Dokumentacija o delovišču in tehničnih detajlih postavitve žične linije
je v Sloveniji navadno opredeljena v delovnem nalogu s priloženo grafično podlago.
4.6

F - Kulturna raznolikost

Zaradi povečane fluktuacije delavcev in potreb po zaposlitvi se v gozdarstvu srečujemo
s problematiko kulturne in jezikovne različnosti v in med delovnimi skupinami. Pristopi
reševanja konfliktov in preventivnih ukrepov so različni.
Slovenija se zaradi

nekdanje politične

povezave z nekdanjimi jugoslovanskimi

republikami, od koder je največja migracija tujih gozdnih delavcev, lažje soočala s
težavami pri razumevanju jezikovnih ovir. Reševanje sporov je najučinkovitejše preden
se zgodijo. Tu se je izkazala prednost rotiranja delovnih mest, skupinska norma in
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enako plačilo. Osem urni delavnik je delavcem merilo, v katerem delajo solidno.
Podaljševanje delovnika tolerirajo le ob primerni finančni stimulaciji. Ključ uspeha se
skriva v veliki povezanosti članov ekipe in na zaupanju. Homogenost ekipe je iz vidika
varnosti pri žičniškem spravilu pomembnejša kot v drugih oblikah spravila lesa.
V Italiji in Avstriji predstavlja jezikovna ovira v ekipi lahko večji problem. Zato poskušajo
zagotoviti enotnost ekip na osnovi jezika in vsebinskega razumevanja. Napetosti v ekipi
so največja ovira za učinkovito delo. Potreben je nadzor in enakovredna obravnava v
določeni informacijski verigi. Plačilo je v Italiji in Avstriji vezano na kolektivne pogodbe in
dopolnitvami v okviru individualne delovne pogodbe. S podobnimi ovirami se soočajo
tuja gozdarska podjetja, ki v Romuniji najamejo domačo delovno silo. Komunikacijske
ovire so na najnižjem nivoju rešljive tudi z grafičnimi ponazoritvami.
4.7

G - Primeri iz prakse in priporočila

V preglednici 19 je ilustrativno navedenih nekaj primerov dobre oz. slabe prakse.
Preglednica 19: Primeri dobre in slabe prakse
Gutes Praxisbeispiel
Usposabljanje in praktično delo izven Romunije
omogoča seznanjanje z moderno tehniko in
delovnimi postopki.
Tečaji varnega dela zavarovalnice AUVA v
sodelovanju z ÖBf: Inštruktorji iz obratov ÖBf in
drugih gozdarskih podjetij z visoko stopnjo
praktičnih izkušenj
Prepoznavanje aktualnega nezgodnega dogodka
ali skorajšnjega dogodka prediskutirano v skupini;
predlogi za izboljšave in ukrepi so izpeljani
V nekaterih izobraževalnih središčih so pričeli s
poudarjenim praktičnim delom pri usposabljanju z
veliko možnosti poenotenja in prenosa znanj v
prakso.

Schlechtes Praxisbeispiel
Sestava žičničarske ekipa s katero komunikacija
ni možna ali pomanjkljiva.
Neupoštevanje informacij.
Komunikacije znotraj ekipe in navzven k tretjim
osebam ni ali je pomanjkljiva oz. neprimerna
Prepoznavanje aktualnega nezgodnega
dogodka ali skorajšnjega dogodka ostane
zamolčano
Predlogi za izboljšave s strani delavcev niso
tolerirane ali pa prezrte
Ignoriranje ukrepov varnosti, varovanja okolja
ipd.

V nekaterih žičničarskih podjetjih so izkušeni
delavci, ki z veliko vnemo in angažmajem ter
disciplino predajajo svoje znanje drugim
sodelavcem.
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5 ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo sodelavcem projekta in prijateljem ter vsem, ki ste ponudili
pomoč. Vaš trud, sodelovanje in podpora so omogočili uspešno izvedbo tako specifične
ankete. www.athosk.eu
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