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1 Zahtevana predznanja
Zahtevana predznanja za udeležence tečajev po programu ATHOSK - izobraževanja
in usposabljanja za pridobivanje lesa z žičnimi žerjavi so varna uporaba motorne
žage ter teoretično in praktično znanje sečnje, predvsem tehnik podiranja drobnih in
debelih dreves (npr. vsebina, ki se jo obravnava pri tečaju za uporabo motorne žage
v Avstriji ). Zahtevana predznanja kot predpogoj udeležbe na tečaju so v posamičnih
partnerskih državah določena na podlagi državnih predpisov izobraževanja oz.
usposabljanja. Posledično so zahtevana temeljna znanja o varnosti pri delu, še
posebej varnostni standardi pri delu z motorno žago in pri žičnih napravah.
Sposobnosti in znanja se dokazuje s potrdilom o opravljenih tečajih ali s preverjanjem
pred začetkom izobraževanja na licu mesta.

2 Podroben opis obsega izobraževanja
2.1 Učni cilji za udeležence izobraževanja
•

•
•
•

dojeti temeljno idejo AEU (Arbeistsicherheit, Effizienz und Umweltschonung –
varnost pri delu, učinkovitost in varovanje okolja - VUV) in jo operativno
umestiti
dopolnjevanje delovnega načrta in izvajanje načrtovanih del na konkretnem
primeru (število žičnih linij, trasiranje, označevanje sidrnih dreves, dolžin itd.)
predaja delovnih nalog
umestitev in nadzor nad delovnimi nalogami (prestavljanje, transport,
montaža, demontaža, obratovanje)

2.2 Učne vsebine
2.2.1 Osnovna znanja iz gozdarske žičniške tehnike
Razlikovanje med spravilom navzgor in navzdol (AUVA – navodila za obratovanje)
tudi v praktičnem delovanju; razlike in opozorila za različne vrvne sisteme (1-, 2-, 3- ali
4-vrvni sistem).
Kratek opis običajnih vrvnih sistemov in sistemov vozičkov (kratek opis različnih
proizvajalcev – MM-Forstechnik, Konrad, Koller, Tröstl, Valentini, Bergwald, Gantner),
njihovih značilnosti, uporabnosti in področij uporabe.
2.2.2 Priprava in organizacija dela
Odkazilo da/ne; velikost in meje sešišča, omejitve pri pridobivanju lesa, dimenzije in
vrste lesa itd.
Obsežna priprava dela je eden od dejavnikov uspeha pri spravilu lesa in nam
navsezadnje daje osnovo za odločitev, kateri stroj bo uporabljen za načrtovana dela
in kako poteka celotno izvajanje del. Pri tem je treba upoštevati tudi specifične
normative in predpise v posamezni državi.
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Rezultat priprave dela naj bi bil »Načrt izvedbenih del« (skica, opis), ki od tega
trenutka spremlja celotno izvajanje delovnih postopkov, posledično preide v delovni
nalog in predstavlja tudi osnovo za kalkulacije stroškov. Priprava dela obsega opis
načrtovanih del, njihov obseg, načrtovane ukrepe in morebitna omejitvene pogoje
kot tudi navodila za morebitne uradne zahteve, ki jih mora upoštevati npr. v Avstriji
izvajalec del (podjetnik): lastniške meje oziroma meje sečišča, vodovarstvena
območja, omejitve načina odvoza oz. omejitve nosilnosti gozdnih prometnic, itd.
Načrt izvedbenih del opisuje pripravljalna dela, konkretno spravilo z žičnico in je tako
tudi osnova za pogodbo (praviloma pogodba o izvedbi del) med lastnikom gozda in
podjetnikom.
2.2.3 Podpora pripravljalnim delom
GIS podpora (ortofotografske podlage) pri trasiranju žičnih linij omogoča, da vnaprej
predvidimo njihovo smer (glede na gozdno cesto oz. azimut) in razdalje. Ta karta je
sestavni del načrta, saj izobraževanje implicira obdelavo informacij iz GIS-a in tudi
vključitev digitalnih kart.
2.2.4 Uradna dovoljenja
Navodila za potrebna uradna dovoljenja kot so dovoljenja v primeru oviranja
zračnega prometa ali za posebna spravilna sredstva pri spravilu lesa z žičnim
žerjavom.
2.2.5 Trasiranje samo
Iz načrta izvedbenih del so razvidni tudi bistveni parametri za trasiranje kot tudi število
potrebnih linij, njihovih postavitev in stojišč, da bi se spravilo z žično vrvjo lahko
odvijalo v skladu z dogovorom. Rezultat trasiranja je končana trasa žične vrvi z
označbami prihodnje žične linije, stojišča in začasnega skladišča, po možnosti tudi
označba sidrnih vrvi, vmesnih in končnih podpor kot tudi potrebne označbe poteka
povratne vrvi.
Po možnosti se žičnih linij na strmem terenu po padnici izogibamo (nevarnost
padajočega kamenja in lesa).
Inštrumenti, postopki, popravek smernih kotov
Predstavljene in na kratko opisane bodo za ta namen običajne naprave in
inštrumenti. Način postopanja pri trasiranju, preskus postopkov in morebiten
popravek smeri bo obrazložen na licu mesta na podlagi že izvedene trase.
Izbira končne podpore, drugih podpor, dimenzioniranje končne podpore, sidrne
podpore, načini sidranja –napenjanja vrvi, dimenzioniranje sidra, možnosti sidranja,
poznavanje drevesnih vrst in tal glede na stabilnost in primernost sidranja in še več.
Primerne podlage za poučevanje in kot podrobnejši učni pripomoček ali
pripomoček pri delu so navedene v publikaciji Holzernte im Seilgelände FHP Seil 3
(Kooperationsplatform Forst Holz Papier).

ATHOSK »Curriculum« - Učni načrt izobraževanja in usposabljanja za pridobivanje lesa z žičnimi žerjavi

5

Pri tem bo izbira končne podpore, vmesnih podpor in njihovo dimenzioniranje
obravnavano s pomočjo enostavnih tabel, bodočemu kadru pa bomo pojasnili tudi
posledice spreminjanja lomnih kotov.
S pomočjo tabel bo omogočeno lažje dimenzioniranje, predstavili pa bomo tudi
najbolj običajne možnosti sidranja ter njihove prednosti in slabosti.
2.2.6 Delovni nalog v pisni obliki
Iz dosedanjih informacij izhaja tudi potreba po delovnem nalogu v pisni obliki, ki
obsega tako gozdni red, izvedbo sečnje (sečni red), preko krojenja, odvoza,
skladiščenja in sortiranja lesa, skladiščenja biomase in uporabljene oblike dela pa
vse do določanja delovnega časa in roka izvedbe, vključno s kontaktnimi podatki
oseb, vključenih v postopek (vodja revirja, prevoznik …).
Jasna razdelitev delovnih nalog in opredelitev kompetenc deležnikov pri izvajanju
spravila (vloga nadrejenih), metoda sečnje (1 in 2), delovne faze, posebni vidiki
varnosti itd.
Pri tem se bomo opirali na obstoječe podlage delovnih nalogov (ÖBf, MM) in
obdelali in uskladili vzorčni primer.
2.2.7 Določitev sečnega reda
Na podlagi trasiranja in delovnega naloga bo določen sečni red in z njim povezana
metoda sečnje (sortimentna, debelna, drevesna) na trasi (padnična ali pobočna
linija, pahljačaste ali šotoraste postavitve, stojišče in začasno skladišče).
2.2.8 Zagotavljanje varnosti
Varnostni standardi – reševalna veriga v gozdu – varovalna oprema za žičničarstvo
(prva pomoč za gozdarje, namestitev in pozicija kompleta prve pomoći, komplet
plezalne opreme, upoštevanje datuma preteka uporabnosti za čelado in plezalne
pasove, GPS-koordinate in opis dostopa na delovišče, najbližja povezava s mobilnim
telefonskim omrežjem, klic v sili itd. ) Omejitev dostopa na delovišče in pravni vpliv, ki
zadeva žičničarje.
V tem sklopu se obravnava varnost cele ekipe, varnostno verigo (gozdna reševalna
veriga) in tudi pravni vpliv in posledice ter predpise za kratkotrajno omejevanje
dostopa na delovna območja.
2.2.9 EXIT‐kriteriji (kriteriji prekinitve dela)
o
o
o
o
o
o
o
o

ekstremna vročina
ekstremen mraz
zmrznjena tla, žled
neurje, ki ne dopušča več varne sečnje
nevihta in strela (statična razelektritev)
povečan riziko (padanje kamenja zaradi naliva)
snežne razmere, ki ovirajo umik, enormne količine sečnih ostankov
delo drug nad drugim, nevarnost zdrsa ali sprožitve materiala
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o motnje poteka dela, ki se izkažejo šele pri opravljanju dela – razložili
bomo nekaj primerov in opisali postopek
o pretrgana nosilna vrv - ovirano delovanje vozička
o slaba vidljivost – gosta megla
o premontaža, spreminjanje postavitve linije ali nekaterih njenih
elementov - odločitev za prekinitev na podlagi obratovanja. Možnost
dela za enega človeka kljub motnji (Kaj naredi sekač pri majhnih
motnjah, ki jih lahko odpravi drug član ekipe? Naj pomaga ali naj na
primer nadzira postavitev? Tu je potrebno pripraviti pisne
postopkovnike v priročniku.
Posamični EXIT-kriteriji bodo navedeni in razloženi, zakaj na podlagi določenih
predpostavk nadaljnje delo ni dopustno. Kriteriji bodo obrazloženi na primerih s
pomočjo slik in grafičnih prikazov.
2.2.10 Opis poteka dela
Postavljanje naprave – montaža linije – postavljanje podpor – zavarovanje (podpor,
stolpa, povratna vrv da/ne) – zaščita dreves, pasovi …
Opisan bo klasičen potek dela pri spravilu navzgor in navzdol, razčlenjeni pa bodo
tudi posamični delovni postopki. Posamični delovni postopki bodo opisani po
točkah, navedli pa bomo tudi potrebne materiale, naprave in pripomočke (seznam
naprav in materiala). Poleg opisa posameznih dejavnosti bo razlago dopolnjeval,
zaokrožal in v najbolj celoviti obliki obravnaval tudi slikovni material (npr. postavljanje
podpor).
2.2.11 Kriteriji za izločanje vrvi
Primerna uporaba vrvi za čim manjšo obrabo, negovanje vrvi, sestava in dimenzije
vrvi, rušilna trdnost, zagotavljanje varnosti pri delu z vrvmi, vezave in spletanje vrvi,
premer in dimenzije škripcev itd.
Poleg tega bodo obravnavane tudi razlike med jeklenimi in vrvmi iz umetne mase.
2.2.12 Slike poškodb vrvi in napak pri rokovanju z vrvmi
Vrvi predstavljajo pri vrvnih napravah enega bistvenih stroškovnih dejavnikov v
podjetju in rokovanje z njimi ima velik vpliv na obrabo, trajanje in varnost pri delu. V
sodelovanju z enim izmed znanih proizvajalcev žičnih vrvi bodo predstavljene
lastnosti in posebnosti jeklenih vrvi, njihova uporaba, nega in ravnanje z njimi, pri tem
pa bomo opozorili tudi na osnovne pravne okvire (standardizacija) in varnostne
kriterije. Osredotočili se bomo na praktično rabo in rokovanje z vrvmi in ne le na
znanstvene metode dimenzioniranja ipd.
2.2.13 Spravilo
Izobraževanje in usposabljanje je osredotočeno in omejeno na aktivnosti na žični liniji
na:
o

strojnika žične naprave (izobraževanje za strojnika ni predmet
tečaja ATHOSK)
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o

zapenjalca
• sredstva za zapenjanje lesa (žične zanke z drsniki, verige, vrvi
iz umetne mase?, radijsko krmiljeni drsniki – tu bomo vključili
rezultate projekta na BOKU. Navodila za najbolj običajne
sisteme, njihove razlike in uporaba.
• drsniki
• spletanje in povezovanje vrvi (z ali brez vrtljivih členov ,
prešanje, klinjenje …)
• oblikovanje bremena - tovora
• varnostne razdalje
• komunikacija s sekačem in strojnikom

Poleg opisa dejavnosti zapenjalca in posredovanja pravega načina dela bo v tem
poglavju govora tudi o različnih možnostih običajnih zapenjal in vrvnih drsnikov.
o

sekač
•
varnostna razdalja pri podiranju (varianta 1 in 2) in pri zbiranju
oz. spravilu (delo v nivoju in ne eden nad drugim, nevarnost
padajočih in kotalečih se predmetov …)
•
sečni red
•
reševanje situacije pri obviselih in kritičnih drevesih
•
komunikacija z zapenjalcem
•
kombinacija sečnja s spravilom (če je dovoljeno)

Hkrati z nalogami zapenjalca bomo ob slikah podkrepili tudi posebnosti pri sečnji in
delovne postopke sečnje. S tehniko sečnje se ne bomo detajlno ukvarjali, saj to
predstavlja del predznanj in morajo biti kandidati z njo seznanjeni. V posebnih
primerih, kakor je reševanje situacije pri obviselih drevesih ali podiranje s pomočjo
vlačilne vrvi, bomo zaokrožili celotno vsebino.
o

krmiljenje in komunikacija:
•
informacije o motnjah
•
testna vožnje po postavitvi oz. po vremenskih nevšečnostih in
njihovo dokumentiranje
•
radijska povezava in krmiljenje vozička iz stroja
•
radijsko krmiljenje in komunikacija
•
avtomatsko upravljanje vozička, ciljna avtomatika in
avtomatizirana vožnja preko podpor
•
itd.

Na tem področju gre za posebnosti pri delu z radijskimi povezavami in radijskim
krmiljenjem, načine ukrepanja pri izpadu radijskih povezav, opredelitev jasne,
razumljive in dogovorjene enotne komunikacije in definiranje radijskih ukazov in v
zvezi s tem povezanih ukrepov in pravil, kar bo spet ponazorjeno s slikovnim
materialom.
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3 Določila o zaščiti delojemalcev in preventiva pred delovnimi
nezgodami– varnostni standardi ATHOSK
Avstrijska AUVA – navodila za obratovanje (Betriebsordnung - Seil) – aktualna verzija –
so sestavni del izobraževanja za presojo varnosti pri delu v gozdu.
Zaščita delojemalcev in delojemalk in preventiva sta vključeni v vsako poglavje,
zaradi pomembnosti pa ga bomo predstavili še posebej in kot taka predstavljata
poseben del.
Gre za okvirne predpogoje predpisane s strani zakonodaje, uporabo osebne
varovalne opreme (pri tem je treba upoštevati razlike med posamičnimi državami) ,
izhajajoč iz okvirnih predpogojev ter dokumentiranosti z ozirom na stanje tehnike in
zakonske ureditve.

3.1 Osebna varovalna oprema
Osebna varovalna oprema pri delu z motorno žago:
o
o
o
o
o

protiurezne zaščitne hlače
vrhnja oblačila v signalnih barvah
varnostni delovni čevlji
čelada z ščitnikom obraza in glušniki
rokavice

priporočena dodatna oprema:
o
o
o
o

varnostni škornji
zaščita pred dežjem
dereze
prilagojena zaščita sluha

Tudi tu je potrebno upoštevati standarde v posamični državi, ki se jih lahko pri
uporabi osebne varovalne opreme, odobrene v EU, spregleda.
Delo strojnika oz. zapenjalca samo po sebi ne zahteva protiureznih zaščitnih hlač.
Zapenjalec mora v Avstriji v vsakem primeru nositi čelado, strojnik pa le takrat, ko to
zahteva situacija (nevarnost odpadajočega materiala), v Sloveniji je čelada
obvezna za strojnika, ko je izven kabine.

3.2 Podlage za tečaje
3.3 Poučevanje
Pouk bomo izvajali in dokumentirali v skladu z zakoni, specifičnimi za varstvo
delavcev v posamični državi.

3.4 Obvezna preverjanja
Obveznosti preskušanja strojev, preverjanja žičnih vrvi in delovnih sredstev za
postavljanje podpor, vključno s prilogo za periodična preverjanja in preskušanja.
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3.5 Delovne zapore
Delovne zapore oz. omejevanje dostopa na delovišča je vsaki državi specifično
reguliraneo. V Avstriji so zapore zaradi gozdarskih del običajno urejene na podlagi
odloka o označevanju v gozdu s tremi vrstami tabel – »gozdno območje začasno
zaprto« in z dodatnima tablama »nevarnost pri delu v gozdu« in »od – do«, ki je
dopolnjena na delovišču v skladu z odlokom. Tako obstaja znotraj tega začasno
zaprtega gozdnega območja prepoved vstopa za vse osebe, ki ne sodelujejo pri
gozdarskih delih.
Izvedli bomo posamezne točke, predstavili vzorec za praktično uporabo in opozorili
na pravne posledice. Bistvene učne vsebine bodo predstavljene ne samo pisno,
ampak tudi s slikovnim materialom, kjer bomo iskali napake – pravilno/napačno, na
koncu pa bomo naučeno tudi utrjevali s ponovljanji.

4 Trajnost – Ergonomija in varovanje okolja
V tem poglavju gre za ukrepe za ergonomično delo, varovanje okolja in trajnost. Na
eni strani sta reduciranje in izogibanje direktni škodi na okolju kot npr. razlitje olja ali
poškodovanje tal oz. njihove obstojnosti zaradi neprimernega načina dela, na drugi
strani pa so tudi ukrepi za zviševanje življenjske dobe strojev, zmanjšanje količine
odpadkov vseh vrst in ne nazadnje tudi izvajanje protiukrepov pri motnjah
obratovanja.

4.1 Ukrepi za trajnost
•
•
•
•

vzdrževanje in nega
pokrov in protiprašna zaščita hidravlike
zmanjšanje poškodb tal in njihove obstojnosti
posledice izkoriščanja biomase sečnih ostankov po žičniškem spravilu pri
procesni izdelavi sortimentov (odvzem hranilnih snovi, varovanje gozda itd.)

4.2 Ukrepi za ergonomično delo
•
•
•
•

oblikovanje delovnega mesta (rotacija delovnih mest in vsebinska bogatitev
delovnih mest - job enrichment)
umestitev odmorov in oddihov
gimnastika na delovnem mestu
zdrava prehrana pri delu v gozdu

4.3 Ukrepi za varovanje okolja
•
•
•
•
•
•
•

ravnanje z oljem in razlivi olja – ADR
druga pogonska goriva
ostanki vrvi, drugo onesnaženje in kovinski ostanki
biološko razgradljiva hidravlična olja
sredstva za vezavo olja (absorbenti)
zbiralna posoda za olja
vrečke za smeti
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5 Kulturna raznolikost
Ena bistvenih teženj ATHOSK-a je, da se izobraževalni program vpelje v različnih
državah in se tako že samo po sebi vanj umesti tudi kulturne razlike. ATHOSK v
posamičnih poglavjih obravnava za vsako državo specifične pravne podlage, brez
da bi pod vprašaj postavljal vsebino izobraževanja.

5.1 Zakonodajni pogoji
•
•
•

omejitve na trgu dela za nečlanice EU
prost pretok delovne sile znotraj EU
razlike v višini plač vodijo k socialnim konfliktom – transparenta shema plačil

5.2 Individualni pogoji
•
•

•
•

jezikovne prepreke in njihovo reševanje (razumevanje, jezikovni tečaji,
integracija itd.)
mentaliteta in odnos do dela (minimalni standardi v zvezi s točnostjo,
razporejanjem normiranega časa in delovnega naloga, izpolnjevanja
varnostnih standardov)
navzkrižno priznavanje in razumevanje, interes za druge kulture
različne veroizpovedi

6 Pedagoški pristop in standardi kakovosti
Pedagoški pristop bo prilagojen tako, da bodo podlage šolanja na eni strani
ponujale možnost obdelave učnih vsebin, hkrati pa bomo vzeli v ozir tudi nivo
izobrazbe posameznih udeležencev, tako da bomo vizualno podkrepili učne vsebine
s slikovnim materialom oz. jih posredovali s pripomočki za lažje razumevanje in
pomnjenje.

6.1 Učni materiali
•
•
•
•

uporaba piktogramov in slik z nalogami prepoznavanja učne vsebine
iskanje napake na sliki in preverjanje učnih vsebin s ponavljanjem nalog
(ponovitev slike z napako na eni od naslednjih strani)
podprtost z video vsebinami
na voljo je dodatna učna pomoč pri posameznih poglobljenih področjih –
napotki za dodatno literaturo in druge materiale (FPP, FHP brošure, zapiski …)

6.2 Učne metode
•
•
•
•

notranja diferenciacija udeležencev glede na njihove individualne
sposobnosti, da jih ne bi preveč ali premalo obremenili
delno nepismeni udeleženci – visok nivo vizualizacije pouka, besedila bo
spremljalo in podpiralo veliko slikovnega materiala in praktičnih primerov
učenje na primeru in ob delu (frontalni pouk samo na primeren način)
izkustveno učenje na podlagi rutiniranih postopkov, podpora z navodili
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6.3 Standardi znanja
•

•
•

•

vsi udeleženci morajo izpolnjevati kriterije zahtevanega predznanja za pristop
k izobraževanju, potem se snov obravnava glede na nivo izobrazbe
udeležencev
upoštevanje različnih maternih jezikov in kultur
če učni cilji ne bodo doseženi v predvidenem času, je možna ponovitev oz.
podaljšanje izobraževanje. Če udeleženec ne bo dosegel standardov znanja,
zaključek izobraževanja ni pozitivno opravljen.
ATHOSK ne nadomešča rednih programov izobraževanja za gozdne delavce.

7 Preverjanje znanja, zaključek in priznavanje
Eden od izrecnih ciljev projekta ATHOSK-a je poenotenje izobrazbe pri žičnemu
spravilu lesa in s tem medsebojno priznavanje nivoja pri državah udeleženkah.
Poudarek izobraževanja je poudarjen na praktičnem delu in to naj bi bilo vodilo tudi
pri preverjanju znanj ob zaključku izobraževanja.
•

•
•
•

Praktična in teoretična preverjanja na koncu 3-tedenskega izobraževanja in
usposabljanja kot rezultat celotne izobrazbe (izobraževanje odraslih), brez
šolskega preverjanja znanja s testi, namesto tega presoja in preverjanje s strani
trenerja, ki je udeležence spremljal 3 tedne (kombinacija opazovanja in
razvoja udeležencev tečaja med izobraževanjem in preverjanji naučenih
znanj oz. usposobitev na konkretni nalogi).
Izobraževanje naj bi bilo omogočeno v izobraževalnih središčih s partnerskimi
podjetji in pooblaščenimi partnerji ATHOSK-a.
Vzajemno priznavanje pri upoštevanju enakih izobrazbenih standardov.
evalvacija trenerja – state of the art

8 Usposabljanje – časovnica
Izobraževanje naj bi bilo zaključeno v 3 tednih po 40 ur tedensko. Tako je na
razpolago za posamične module in sklope skupaj 120 ur. Šele tako je izobraževanje
primarno usmerjeno v prakso, izmenjujoče se učne vsebine se med izobraževanjem
prepletajo, dopolnjujejo in na koncu predstavljajo homogeno celoto. Za orientacijo
se lahko uporabi naslednja časovna razporeditev:
Osnove žičničarstva in žične tehnike
Pripravljalna dela – trasiranje
Delovni nalog – sečni red – varnostni standardi
Exit – kriteriji
Opis poteka dela
Kriteriji za izločanje žičnih vrvi
Slike napak
Spravilo in postopki prestavljanja
Varstvo pri delu – preventiva pred delovnim nezgodami
Trajnost – varovanje okolja
Kulturna raznolikost

4h
16 h
4h
4h
4h
4h
16 h
40 h
16 h
8h
4h
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9 Dodatni viri in dokumenti
Za posamezna posebna poglavja in za poglobitev bomo navedli dodatne vire in
literaturo, saj ne moremo vseh področij obravnavati v podrobnosti, posamični
dokumenti pa bodo vsebinsko povezani. Pri vsakem posameznem vrvnem sistemu
morajo v vsakem primeru proizvajalci upoštevati specifično dokumentacijo in
predpise za obratovanje in vzdrževanje naprav.
Kot primer so navedeni v nadaljevanju nekateri dodatni dokumenti:

9.1 Zakoni in predpisi
Relevantni zakoni in predpisi:
•
•
•
•
•

zakon o gozdovih
zakon o vodnem pravu
ÖNORM L 5219
zakon o varstvu narave
zakon o varnosti v zračnem prometu

9.2 Tehnika
•
•
•

Navodila za obratovanje žičnih žerjavov (predelava za spravilo navzgor in
navzdol)
dokumenti o varnosti pri delu in evalvaciji
FHP-/FPP brošure in podlage

9.3 Podatki proizvajalcev
•
•
•

tehnični priročnik za žične vrvi
navodila za uporabo žičniških naprav, vozička, procesorja …
sistem vzdrževanja in servisni intervali

9.4 Nadaljnji strokovne podlage
•
•

druga dodatna literatura (Pestal, Hafner, itd.)
pomembne informacije pri uporabi v težkih pogojih (zimsko delo, skrb za
čiščenje in urejenost delovnega mesta, popravila na licu mesta, pomoč pri
odločitvah s priročnikom za uporabo, varjenje in gašenje, gasilna sredstva
itd.)

10 Viri in literatura
• ÖNORM L 5219
• Forstmaschinen und Holzbringung II Band 6 (Schriftenreihe des Institutes für
Forsttechnik; Universität für Bodenkultur Wien 1997)
• Technisches Handbuch Stahlseile von Teufelberger (Teufelberger Seil
Ges.m.b.H 2009)
• Waldarbeit (Berufsverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften;
Kassel 2005)
• Gefährdung bei forstlichen Tätigkeiten (Arbeitsgruppe Forst; 2002)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seilbahnen und Seilkräne für Holz- und Materialtransport; Prof. Dr. Ernst Pestal;
Eigenverlag 1961)
FHP Organisation Seilgelände 3 (2011)
FPP Verfahren, Methodische Arbeit Seilgelände 4 (1988)
FPP Verfahren, Planung Seilgelände 2 (1986)
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz BGBL 450/1994
Arbeitsstättenverordnung DGBL 368/1998
Forstgesetz 1975; Forstgesetznovelle BGBL 78/2003
Forstliche Kennzeichnungsverordnung BGBL 179/1976
Maschinensicherheitsverordnung
SUVA Teleferiche forestali, Tabellen
SUVA Gefährdungsbeurteilung Forst
SV der Bauern Sicherheitsinformation Seilkran
Seilkrantechnik Rudolf Aggeler, Försterschule Maienfeld
IBW Bildungszentrum Wald, CH 7304 Maienfeld
Pietro Luigi Bortoli e Verio Solari Installazione, esercizio e sicurezza sul lavoro
1997
Pietro Luigi Bortoli e Verio Solari Installazione, Materiali, norme generali e
regole di calcolo, 1997
Sensibilisierungskampagne „Risikoverhalten Forst“ , Othmar Wettmann, SUV

Ta projekt je finančno podprla Evropska komisija. Odgovornost za vsebino te objave
(sporočila) nosi izključno avtor; komisija ne odgovarja za nadaljnjo uporabo tukaj
vsebovanih podatkov.
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