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1 Avstrija
1.1 Izobraževanje v Avstriji
Gozdarsko izobraževanje v Avstriji se začne s strokovnim izobraževanjem.
Načeloma v Avstriji za izvajanje sečnih del in tudi za gospodarsko dejavnost kot
podjetje za sečnjo ni nujno predpisana nobena izobrazba.
1.1.1 Strokovno izobraževanje
Gozdarsko izobraževanje na področju gozdarski delavec je določeno v zakonu o
šolanju za kmetijske in gozdarske poklice (LFBAG 1990). Dodatno k temu
osnovnemu zakonu za vsako zvezno deželo obstaja devet uredb o izobraževanju.
Pristojnost za strokovno izobraževanje imajo kmetijski in gozdarski centri za
vajeniško in strokovno izobraževanje, ki so del kmetijskih zbornic.
Izobraževanje, ki ga strokovno vodi upravičenec za poučevanje, se danes lahko
izvaja le v obratu, ki vajence šola. Potemtakem so glede na veljavni pravni položaj
podjetja izključena za izvajanje izobraževanj gozdarskih delavcev.
Iz tega izhajajoča izobraževanja in tečaji za voznike stroja za sečnjo in gozdarske
traktoriste kakor tudi tečaji za gozdnega žičničarja so prostovoljni. V avstrijskem
dopolnilnem izobraževanju jih primarno nudijo centri za gozdarsko izobraževanje,
zakonsko pa niso določeni.
Za prenovo strokovnega izobraževanja gozdarski delavec je bila po naročilu
kmetijskega in gozdarskega centra za državno, vajeniško in strokovno izobraževanje
leta 2011 izvedena študija (gozdarski delavec NOVO, Univerza za agrikulturo), ki jo
je naredila Univerza za agrikulturo, inštitut za gozdarsko tehniko (LFA).
Naslednja primerjava izobraževanj za gozdnega delavca med različnimi državami je
izvzeta iz študije, ki sta jo naredila Rottensteiner in Stampfer (Dunaj, BOKU).

1.2 Primerjava izobraževanj
Tako v Avstriji kot tudi v Nemčiji in Švici so za strokovno izobraževanje za gozdnega
delavca predvidena 3 leta v dualnem sistemu. Poleg izobraževanja v gozdnem
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obratu je nujno obiskovanje poklicne šole. Pouk v poklicni šoli lahko poteka tedensko
ali v blokih. Izjem, kot so v Avstriji (specializirano vajeništvo, »strokovni izpit pri
izobraževanju pri delu«), v Nemčiji in Švici ni.
Ob koncu šolanja je potrebno, tako kot v Avstriji, opraviti zaključni izpit. Nemčija je v
tem pogledu izjema, saj je po dveh letih šolanja potrebno poleg zaključnega izpita
opraviti tudi delni oz. vmesni izpit (slika 2).
Specializacija na določenih gozdarskih strojih, kot sta stroj za sečnjo in zgibni
prikoličar, je v Avstriji pogosto želena, v Nemčiji in Švici pa je predvidena šele po
šolanju in ni vključena v izobraževalne vsebine.

Sl. 1: Šolanje za gozdnega delavca v Avstriji (Rottensteiner, Stampfer, 2011).
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Sl. 2: Strokovno izobraževanje za gozdnega delavca v Nemčiji in Švici (Rottensteiner, Stampfer,
2011).

V Nemčiji so za izobraževanje vajencev upravičena tudi gozdarska storitvena
podjetja. Enako velja tudi za Švico. Gozdarska storitvena podjetja veljajo tam za
privatna gozdarska podjetja in ta smejo vajence izobraževati (Lüchinger, 2011). V
Švici so edinstvene zveze obratov, ki izobražujejo vajence, kjer se dva ali več
gozdarskih podjetij združi v zvezo za izobraževanje in skupaj izobražuje vajence.
Zagotovljeno mora biti, da se vse izobraževalne vsebine.pokrivajo. Na začetku
šolanja se pisno zabeleži, kaj bi se bilo treba ob določenem času v določenem
podjetju naučiti. V Nemčiji lahko izobražuje tudi več podjetij, če vsa ne izpolnjujejo
vseh zahtev, sicer pa je to glede na odlok o izobraževanju bolj izjema kot pravilo.
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1.3 Modularno izobraževanje gozdarskih delavcev
Avtorja študije Rottensteiner in Stampfer (2011) sta s pomočjo vprašalnikov in
delavnice strokovnjakov oblikovala predlog modularnega izobraževalnega načrta za
izobraževanje gozdarskih delavcev v Avstriji. Poleg osnovnega modula, ki ga morajo
opraviti vsi udeleženci, bi lahko izbirali med 4 glavnimi moduli in enem od petih
modulih za specializacijo.
Projekt ATHOSK je pri tem pomemben zato, ker je eden od petih modulih za
specializacijo posvečen temi žična naprava s ca. 80 urami z naslednjimi vsebinami:
Žična naprava
o spoznavanje različnih načinov žičnega spravila lesa
o načrtovanje in organizacija dela
o ukrepi za ergonomsko oblikovanje delovnega mesta
o navodila za obratovanje gozdarske žične naprave za spravilo lesa
o sestavni deli žične naprave
o osnove in odprava problemov pri hidravličnih in elektronskih
sestavnih delih
o načrtovanje in oblikovanje žičnih tras
o montaža in demontaža žičnih naprav
o izbira podpor in sidrnih dreves
o postavitev umetnih podpor
o izvajanje izračunov povesa
o izdelava povezav vrvnih zaključkov in pritrditve vrvi
o upravljanje in vzdrževanje žičnih naprav
o spoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na produktivnost in stroške
o obračun stroškov strojev
o obračun stroškov uporabe (pred in poračuni)
o obrtno in delavno pravo
Potem ko ATHOSK po večini te izobraževalne vsebine pokrije in poleg tega definira
tritedenski trening, naj bi se štel opravljen izpit ATHOSK kot modul specializacije. To
si je potrebno prizadevati tako s stališča izvajalca, uporabnika kakor tudi in predvsem
iz stališča preprečevanja nesreč. Ta postopek omogoča na eni strani, da se bodo
vsebine ATHOSKa umestile in utrdile tudi v izobraževanju za gozdarskega delavca,
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na drugi strani pa bo ATHOSK izvajal modul v obliki specializacije za delovne ekipe
na žični napravi izven strokovnega izobraževanja za gozdarskega delavca.

1.4 Spremembe zakonodaje
Vzporedno k modularnemu oblikovanju strokovnega izobraževanja za gozdarske
delavce in za priznavanje ATHOSKa v modulu za specializacijo si morajo partnerji
ATHOSKa prizadevati, da se bo zakon o šolanju za poklice spremenil v tem smislu,
da bodo ustanovljene tudi tako imenovane zveze za izobraževanje, ki bi omogočale
tudi podjetjem, v kolikor so za to strokovno primerna, da bi lahko vsaj deloma
izobraževala gozdarske delavce. Zato je prav gotovo nujno, da se preko interesnih
zastopnikov pritiska na zakonodajalce tako na obrtni ravni (gospodarska zbornica)
kakor tudi na ravni kmetijskih zbornic.
V povezavi s tem so se pojavile pripombe, da naj bi izrazito razvit federalizem v
Avstriji zaviral gozdarsko izobraževanje. Razdelitev kompetenc med zvezo in
deželami vodi na primer k temu, da daje za Avstrijo kmetijski zakon za vsako zvezno
deželo posebej možnost za kmetijsko uredbo. Nekatere dežele so to izkoristile, druge
spet ne. Iz tega sledi, da obstaja za en predmet obravnave več zakonskih uredb. S
stališča ATHOSK bi bilo zaželeno, če bi obstajal na področju izobraževanja in
nadaljnjega poklicnega usposabljanja za celotno Avstrijo enoten zakon. To bi olajšalo
tako pretvorbo kakor tudi kontrolo zakonskih okvirnih določil in vsem udeležencem –
uradom, podjetjem in delavcem – poenostavilo stvari.

1.5 Priznavanje izobrazbe
Z evropskega stališča in s posebnim ozirom na odprtje trgov je nujno potrebno, da se
ovrednoti posamezna šolanja za poklic in standarde ter da pride do procedure
priznavanja izobraževanj za posamezne dežele. ATHOSK je veliko prispeval k temu
tako, da udeležene partnerske organizacije izobraževalni program projekta ATHOSK
priznavajo v celoti obojestransko.

1.6 Prevzem

standardov

ATHOSK

v

gozdarsko

izobraževanje/usposabljanje
Najbolj pomemben cilj projekta ATHOSK je, da ATHOSK poleg izobraževanja v obliki
modula za specializacijo prevzema tudi dosedanje tečaje za gozdne žičničarje in da
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bodo ATHOSK prevzeli izobraževalni centri z namenom, da bi dosegli večjo
pomembnost prakse. Pri tem ni mišljeno, da bi bili gozdarskim izobraževalnim
centrom konkurenca, ampak da bi izobraževanja uskladili med seboj. Kombinirano
postopanje med teoretičnim posredovanjem znanja in predelavo učnih vsebin »on
job« omogoča bistveno tesnejše sodelovanje med gozdarskimi izobraževalnimi centri
in podjetji. Zato pa je potrebno še veliko prepričevanja, da izobraževalni centri
projekta ATHOSK ne bodo videli kot konkurenco za njihove dosedanje izobraževalne
tečaje, ampak bodo ATHOSK zaznavali kot možnost in sklepanje partnerstev z
namenom, da bi omogočili času primerno in praktično orientirano izobraževanje na
žičnih napravah.
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2 Slovenija
2.1 Izobraževanje v Sloveniji
Izobrazba je temelj varnega in učinkovitega dela. Po končani obvezni osnovni šoli se
dijaki izobražujejo na različnih srednjih in poklicnih šolah, kjer pridobijo želeno raven
izobrazbe, ki jim omogoča nadaljnje delo. Izobraževanje za gozdarje (kar ustreza
avstrijskemu Forstfacharbeiter) ima v Sloveniji dolgo tradicijo, kjer vodilno deluje v
bolj ali manj spremenjeni obliki srednja gozdarska šola v Postojni od leta 1959. V
zadnjem času so posamezne vsebine gozdarskega izobraževanja v svoje učne
programe vključile tudi druge poklicne šole.
2.1.1 Strokovno izobraževanje
V Sloveniji na področju strokovnega izobraževanja za gozdarstvo delujejo Srednja
gozdarska in lesarska šola Postojna (SGLŠ Postojna), Višja šola Postojna in
Biotehniška fakulteta – oddelek za gozdarstvo. Na srednji šoli se izobražujejo dijaki
dveh poklicnih smeri - gozdar in gozdarski tehnik, na višji šoli se izobražujejo inženirji
gozdarstva in lovstva, na BF pa diplomirani in univerzitetni diplomirani inženirji
gozdarstva.
Izobraževalni program zajema različna področja gozdarstva, kljub temu pa zaradi
specifike in manjšega obsega žičnega spravila nobeden od programov tega načina
spravila ne obravnava celovito.
Zato se delavci, ki opravljajo delo na žičnih žerjavih dodatno izobražujejo na tečajih
za gozdne žičničarje. Tečaje organizira in izvaja SGLŠ Postojna v sodelovanju z
zunanjimi strokovnjaki na področju gozdnih žičnic. Tečaj obsega 41 ur teorije in 56 ur
praktičnega dela. Tečaj se zaključi s preizkusom znanj, ki obsegajo teorijo in
praktično delo. Tako usposobljeni žičničarji zadostijo pogojem za izvajanje dela z
žičnimi žerjavi, ki so predpisani v pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Ur.l. RS, št. 35/1994, Ur.l. RS, št. 74/2011 ).
Pravilnik tudi posebej določa predhodno raven izobrazbe, glede na delo žičničarja.
Za žičnega spravilo tako velja najmanj 4. raven izobrazbe + uspešno zaključen
žičničarski tečaj ali pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija gozdarski žičničar, za
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projektiranje žične trase pa podraven izobrazbe 6/1 s področja gozdarstva + uspešno
zaključen žičničarski tečaj.
Za gozdarskega žičničarja je napisan tudi katalog znanj za pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije. Po tem postopku lahko delavci, ki so pridobili znanje z
izkušnjami in učenjem izven formalnega izobraževanja, pridobijo ustrezen certifikat, s
katerim izkazujejo izobrazbo oziroma usposobljenost za določeno delo. Za pridobitev
certifikata NPK je natančno predpisan postopek, ki zajema potrjevanje in preverjanje
znanja.
Za vse delavce v gozdu, ki opravljajo delo z motorno žago, je zahtevano ustrezno
znanje, ki ga delavec izkaže z veljavno listino – spričevalom o zaključenem
poklicnem izobraževanju za gozdarja, pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za
gozdarja-sekača ali pa uspešno opravljenim tečajem za gozdarja sekača.
Tako morajo biti gozdarski žičničarji, zaradi delovnih nalog povezanih z uporabo
motorne žage, predhodno usposobljeni za delo z motorno žago.
Enako velja za delavce, ki delajo z hidravličnim nakladalnikom.

2.2 Primerjava izobraževanj
število
leta

vrsta šolanja

raven
kreditnih

šolanja

izobrazbe
točk
180

srednje
poklicno
izobraževanje / GOZDAR

3

kreditnih

4

točk
SREDNJA ŠOLA
srednje
izobraževanje /

240

strokovno

4

GOZDARSKI TEHNIK

GOZDARSTVO
LOVSTVO
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točk
120

višješolsko izobraževanje /

VIŠJA ŠOLA

kreditnih

IN

2

6/1

kreditnih
točk
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visokošolski
strokovni
študij 1. bolonjske stopnje
stopnja /

UNIVERZA

180

– GOZDARSTVO

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ univerzitetni

študij
bolonjske stopnje /

1.

3

kreditnih

6/2

točk

GOZDARSTVO
IN
OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI
magistrski študij 2.
bolonjske stopnje /

120

GOZDARSTVO IN
UPRAVLJANJE GOZDNIH
EKOSISTEMOV

UNIVERZA –
PODIPLOMSKI
ŠTUDIJ

doktorat
znanosti
bolonjska stopnja) /
BIOZNANOSTI
BIOMEDICINA
VARSTVO OKOLJA
STATISTIKA

2

kreditnih

7

točk

(3.

3

180

8/2

kreditnih
točk

Sl. 3: Ravni izobrazbe glede na vrsto in dolžino izobraževanja (Vir: Češarek, Prelc 2012).
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III. STOPNJA DOKTORAT ZNANOSTI

II. STOPNJA MAGISTERIJ STROKE

VISOKOŠOLSKO

VISOKOŠOLSKO

IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVANJE

I. STOPNJA UNIVER-

I. STOPNJA STRO-

ZITETNA

KOVNA

3 leta

3 leta

SPLOŠNA MATURA

maturitetni

+

VIŠJE STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
2 leti

POKLICNA MATURA

mojstrski / delovodski /

izpit

poslovodski izpit

MATURITETNI

POKLICNI

TEČAJ

TEČAJ

SPLOŠNO SREDNJE

SREDNJE POKLIC-

IZOBRAŽEVANJE

NO IN TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO

ZAKLJUČNI

ZAKLJUČNI

TEHNIŠKO

IZPIT

IZPIT

IZOBRAŽESREDNJE POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE

4 leta

NIŽJE POKLICNO
4 leta

3 leta

IZOBRAŽEVANJE
2 leti

OSNOVNA ŠOLA
9 LET
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Sl. 4: Shema izobraževanja v Sloveniji, ki lahko služi za primerjavo z ostalimi državami (Vir: Češarek,
Prelc 2012).

2.3 Modularno izobraževanje gozdarskih delavcev
V Sloveniji se gozdarski žičničarji izobražujejo po enotnem sistemu – tečaj za
gozdarskega žičničarja. Tečajnik se seznani z vsemi delovnimi nalogami žičničarja
na delovnem mestu strojnika, zapenjalca in pomožnega delavca/sekača. Z enotnim
programom je omogočeno lažje izvajanje rotacije delovnega mesta in enakomerna
porazdelitev obremenitev v žičničarski ekipi. Modularni sistem izobraževanja po
delovnem mestu gozdarja žičničarja je odprta možnost, ki se bo morda razvila z
novimi nalogami in nadgradnjami učnega načrta (npr. upravljanje procesorskega
agregata, …)
Srednješolsko izobraževanje za gozdarja in gozdarskega tehnika pa poteka po
modularnem izobraževanju, ki zajema obvezne in izbirne module. Moduli vsebujejo
teoretični in praktični del, ki ga poučuje isti učitelj, tako da so dijaki prej in temeljito
usposobljeni. Izbirni moduli in odprti kurikul v izobraževanju predstavljajo možnost
nadgradnje izobraževanja z vsebinami žičnega spravila. Realizacija pa je odvisna od
interesa dijakov in možnosti izvedbe praktičnega dela.

2.4 Spremembe zakonodaje
V zadnjem času se povečuje delež žičnih žerjavov, ki uporabljajo procesorsko glavo.
Delo s takim strojem zahteva dodatna znanja in tudi zakonske podlage. Zaradi tega
že deluje ekipa strokovnjakov s področja žičnega spravila, ki pripravlja predloge
dopolnil in sprememb zahtevanih znanj in zakonskih podlag.

2.5 Priznavanje izobrazbe
Glede na enoten način izobraževanja žičničarjev znotraj projekta ATHOSK, projekt
omogoča priznavanje izobrazbe za gozdnega žičničarja, saj se izobražuje po enakih
metodah dela in varnostnih standardih. Razlike se kažejo v sklopu varstva pri delu,
kjer se določeni minimalni standardi in pogoji za opravljanje dela razlikujejo med
državami. Vendar varstvo pri delu vpliva predvsem na pogoje izvajanja dela, tehnika
izvajanja dela pa je ista, zato te razlike ne bi smele predstavljati ovire priznavanja
znanja oziroma usposobljenosti.
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2.6 Prevzem

standardov

ATHOSK

v

gozdarsko

izobraževanje/usposabljanje
Vsebine projekta ATHOSK sovpadajo s katalogom znanj in vsebin tečajev, ki jih
opravljamo v Sloveniji. Z vključitvijo ATHOSK standardov bi nadgradili in dopolnili
obstoječ način izobraževanja in ga poenotili z ostalimi v širšem alpskem prostoru.
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3 Romunija
3.1 Izobraževanje v Romuniji
Za poklicno izobraževanje in nadaljnje poklicno usposabljanje so v Romuniji pristojni
»Nacionalni center za izobraževanje odraslih« NCPFA kakor tudi višje šole za
kmetijstvo in gozdarstvo. Poleg tega obstajajo fakultete za gozdarstvo, ki izvajajo
univerzitetno izobraževanje na področju gozdarstva.
Za dokončano izobrazbo za gozdarskega delavca so v Romuniji potrebni certifikati.
Izobraževalni in predvsem varnostni standardi pa niso v skladu s tistim iz projekta
ATHOSK.
Podjetja za spravilo lesa in sečnjo dreves prav tako potrebujejo certifikat. To pomeni,
da v Romuniji vsako podjetje za sečnjo dreves potrebuje uraden certifikat za
izvajanje dejavnosti.
Načeloma bi bila, podobno kot v Sloveniji, potrebna za vsak opis poklica in vsako
gozdarsko dejavnost ustrezna izobrazba s priznanim certifikatom. Praksa pa kaže na
to, da med teorijo in praktičnim usposabljanjem (zakonsko urejanje na eni strani in
dejansko izvajanje del na drugi strani) obstaja velika luknja. To prihaja jasno do
izraza predvsem pri pretvorbi stanju tehnike primerni tehniki podiranja in pri
upoštevanju nujno potrebnih varnostnih standardov kakor tudi pri uporabi ustrezne
osebne varovale opreme. V Romuniji gozdarska čelada, protiurezne gozdarske hlače
in gozdarski zaščitni čevlji še vedno ne sodijo v vsakdanjo sliko pri delih spravila lesa
in so prej izjema kot pravilo.
3.1.1 Gozdarski delavec - sekač
Izobrazba za gozdarskega delavca sekača se lahko v Romuniji pridobite v obliki 360urnega tečaja. 140 ur je namenjenih praktičnemu treningu, preostanek pa je
teoretični pouk. Poleg tega se lahko ista izobrazba pridobi tudi na višji šoli za
kmetijstvo in gozdarstvo. Absolventi prejmejo certifikat pooblaščene državne službe.
3.1.2 Delo s stroji za spravilo lesa z nihalno žičnico
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Izobrazba za upravljanje strojev za spravilo lesa z nihalno žičnico je prav tako
urejena z zakonom in vsebuje pogoje za delavce, ki uporabljajo stroje za spravilo
lesa z nihalno žičnico. Izobraževanje se izvaja na Nacionalnem centru za
izobraževanje odraslih. To izobraževanje se nanaša na vse stroje za spravilo lesa z
nihalno žičnico in ne razlikuje med transportom materiala, transportom oseb oz.
aktivnostmi pri spravilu lesa.

3.2 Modularno izobraževanje gozdarskih delavcev
Aktualna situacija v Romuniji z veliko delto med zakonskimi okvirnimi pogoji v obliki
potrebnih certifikatov in med na licu mesta najdenimi praktičnimi sposobnostmi bi bila
predestinirana za uporabo modularnega izobraževalnega sistema. V prvi fazi bi
morali spremeniti izobraževanje podiranja dreves z motorno žago v obliki tečaja za
motorno žago s poudarki na varnosti pri delu, tehnikah podiranja dreves na področjih
drobnega in debelega lesa vključno z zakonskimi pogoji in predvsem tudi s
poudarkom na vzdrževanju in oskrbi motorne žage.
Ta modul na bi dajal kot glavna predpogoj za vsako nadaljnjo gozdarsko dejavnost
ustaljeno zakonsko obliko, pri čemer bi imelo prednost posredovanje praktičnih
dejavnosti in ne uradni certifikati.
V nadaljevanju na bi bile ponujene specifične možnosti izobraževanja, na primer za
delo pri žičnici, ki bi jih osnovali na splošnih tečajih z motorno žago oz. s
preverjanjem praktičnih sposobnosti na tem področju. Danes so v Romuniji na
področju žičnih naprav prvotno v uporabi žične naprave brez nakladalnega žerjava in
procesorja. Za tovrstno specializacijo bi bil ATHOSK idealna možnost, da bi
posredovali izobraževanje »on job« za posameznega udeleženca pri delu z žično
napravo. Poleg tega lahko s tovrstnim programom zakrpamo luknjo na področju
žičniške tehnike in vodimo »KnowHow« (znanje).

3.3 Priznavanje izobrazbe
Če ATHOSKu v Romuniji uspe implementirati in institucionalizirati gozdarsko
izobraževanje za delo z gozdarskimi žičnimi žerjavi, bo izobrazba ATHOSK priznana
s strani vseh projektnih partnerjev in verjetno tudi s strani partnerskih držav.
Predpogoj za to je, da v Romuniji najdemo partnerske organizacije, ki so same
pripravljene, da si prisvojijo ATHOSK standarde in si v nadaljevanju zagotovijo tudi
izobraževanje na žičnih napravah. Medtem se lahko zgodi, da zainteresirani
ATHOSK – Zelena knjiga

-16-

udeleženci opravijo izobraževanje ATHOSK v eni izmed partnerski državi in tako
lahko hitro pride do transferja KNOW HOW (oz. znanja).
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4 Italija
4.1 Izobraževanje v Italiji
Gozdarsko izobraževanje je v Italiji na področju gozdarjev in gozdarskih akademikov
zelo jasno urejeno. Izobrazba za gozdarskega inženirja je razdeljena na dodiplomski
študij in magisterij. Diplome, narejene v tujini, potrebujejo priznavanje s strani države.
Poklic gozdarja lahko dosežemo z dokončano srednjo šolo oz. tehnično gimnazijo za
kmetijstvo. Prav posebne poklicne srednje šole za gozdarstvo (kot v Avstriji) v Italiji
ni. Za izobrazbo gozdarskega delavca ni potrebno nobeno posebno šolanje, ampak
je poklic večinoma priučen, specifična znanja pa se lahko pridobi v obliki tečajev. V
nekaterih regijah Italije nudi oddelek za gozdarstvo predvsem na področju varnosti
pri delu tečaje za nadaljnje poklicno usposabljanje.
Ker v Italiji izobraževanje za gozdarskega delavca ni zakonsko urejeno, niso
potrebna tudi nobena specifična izobraževanja za upravljanje žičnega žerjava s
stolpom in nakladalno napravo oz. stroja za sečnjo ali zgibnega prikoličarja.
V Italiji je varnost pri delu urejena zelo splošno in neodvisno od panog. Na podlagi
EU smernic je bila zakonodaja prenesena v nacionalno pravo. Z ustavno reformo leta
2001 so zakonodajno pristojnost z redkimi izjemami dobile regije. Država izda za
določena področja okvirne zakone, ki pa jih nato regije lahko točneje definirajo in
prilagodijo. Poleg tega sta provinci Trento in Južna Tirolska pooblaščeni, da izdajata
svoje deželne zakone. Leta 2008 je bilo za varnost pri delu v Italiji izdano enotno
zakonsko besedilo. Poleg tega s strani regij Trento in Južna Tirolska do danes ni bilo
izdanih nobenih nadaljnjih zakonov v zvezi z varnostjo pri delu ali konkretnih
predpisov za spravilo lesa. To vodi do tega, da v primeru nesreče pri delu večinoma
posežemo po stanju tehnike v sosednji Avstriji in Nemčiji.

4.2 Strokovno izobraževanje
V Italiji na nacionalni ravni ne obstaja nobeno enotno dopolnilno izobraževanje za
kvalifikacijo gozdarski delavec, ki bi jo bilo mogoče pridobiti s specializiranimi tečaji
na regionalni ravni. V vseh regijah dopolnilno izobraževanje ni na voljo; temeljna
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zakonska določila se razlikujejo od regije do regije, v nekaterih primerih celo od
province do province.
Tečaje za gozdarskega delavca, ki so splošno priznani tudi drugje, nudijo v
naslednjih regijah:
• Dolina Aoste:
V tej regiji potekajo 5-tedenski tečaji za gozdarske delavce, ki so zaposleni pri
gozdarskih upravah (bûcherons). Ti tečaji pripravijo udeležence na uporabo opreme
za gozdarska dela in na vzdrževanje teritorija ter so zelo praktično orientirani.
Tečaje tega dopolnilnega izobraževanja organizira Assessorato agricoltura e risorse
naturali (Odbor za kmetijstvo in naravne vire) in so namenjeni tako delavcem, ki so
dejavni na gozdnatih področjih oddelka za agrikulturo in gozdarskih institucij, kakor
tudi zaposlenim na drugih uradih, ki upravljajo regionalni teritorij.
Tečaji obsegajo pravilno uporabo motorne žage in drugih naprav, ki se jih uporablja
pri gozdarskih delih in pripravijo udeležence na poklic »bûcheron« na gozdnatih
področjih.
Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja.
• Piemont:
V tej regiji obstajajo trije različni opisi poklica za gozdarstvo in temu ustrezna
dopolnilna izobraževanja, s katerimi se pridobi poklicno kvalifikacijo gozdarski
delavec, inženir biologije in Tree climbing operator (gozdar arborist). Izobraževanja v
teh tečajih vodijo posebno izšolani in močno praktično orientirani gozdarski
inštruktorji. Tri dopolnilna izobraževanja, ki so modularno organizirana glede na
različne izobraževalne enote, predvidevajo tehnično-praktični zaključni izpit, s
katerim se pridobi poklicna kvalifikacija. Priznavanje nekaterih izobraževalnih enot se
lahko nadomesti z dokazilom o specifično strokovnih izkušnjah.
Regija Piemont je poleg tega pred kratkim predlagala za vse italijanske alpske regije
okroglo mizo, da bi se seznanili z izobraževalnim sistemom v gozdarstvu različnih
lokalnih uradov in da bi določili pravni inštrument za medsebojno priznavanje v okviru
različnih dopolnilnih izobraževanj pridobljenih kompetenc. Predlog so pozdravili regije
Ligurija, Lombardija in avtonomna pokrajina Trento.
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Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja, vendar pa so
bile v zadnjih letih občasno organizirane dejavnosti za izobraževanje v tej tehniki.
• Ligurija:
Regija ne ponuja tečajev na regionalni ravni, priznava pa v regiji Piemont obstoječe
opise poklica za gozdarskega delavca. Trenutno poskuša regija Ligurija izdati
potrebne predpise in vpeljati gozdarsko izobraževanje po vzgledu regije Piemont.
• Lombardija:
V tej regiji dopolnilna izobraževanja za gozdarskega delavca in vodilnega
gozdarskega delavca sledijo cilju, da bi posredovala potrebne kompetence v okviru
kmetijstva in gozdarstva za dejavnosti kot samostojni ali zaposleni v gozdarskih
podjetjih, gozdarskih zadrugah, gorskih ekipah in drugih državnih uradih. Predpogoj
za udeležbo na tečajih je polnoletnost in telesno-duševna primernost za gozdarska
dela kakor tudi predstavitveni pogovor in pogovor o primernosti pri pooblaščenemu
izobraževalnemu inštitutu, ki tečaj nudi. Tuji kandidati morajo imeti osnovno znanje
italijanščine, ki zagotavlja skrb za socialne povezave in razumevanje tehničnih
izrazov, ki so v povezavi z nalogami gozdarskih delavcev.
Tečaj za gozdarskega delavca traja najmanj 40 ur, od tega je 32 ur praktičnih vaj. Cilj
tečaja je posredovanje najpomembnejših znanj za varno uporabo motorne žage pri
negovanju in vzdrževanju gozda. Tečaj vodijo posebno izšolani gozdarski inštruktorji.
Na koncu sta predvidena ustni in praktični izpit, s katerima, če jih uspešno opravite,
prejmete potrdilo o strokovnosti za »gozdarskega delavca«.
Po prejemu te kvalifikacije lahko nadaljujete tečaj na nivoju 2 za izobrazbo vodilnega
gozdarskega delavca; tečaj traja najmanj 40 ur, od tega je 32 ur praktičnih vaj.
Na tem drugem tečaju posredujemo znanja za dejavnost v kompleksnem kontekstu,
med drugim tudi organizacijo gozdnatega področja. Cilj tečaja je, da izobrazimo
strokovne delavce, ki delajo samostojno in z upoštevanjem predpisov za varnost na
delovnem mestu.
Na koncu sta predvidena ustni in praktični izpit, s katerima, če jih uspešno opravite,
prejmete potrdilo o strokovnosti za »vodilnega gozdarskega delavca«.
Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja.
• Avtonomna pokrajina Trento:
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Servizio foreste e fauna (Urad za gozdove in živalstvo) organizira v avtonomni
pokrajini Trento tečaje in demonstracijske projekte o organizaciji, tehnikah in varnosti
gozdarskih strojev.
Inštruktorji imajo ustrezno tehnično-operativno znanje, ki so si ga pridobili iz
praktičnih izkušenj. Izšolani so tudi didaktično in komunikativno ter se stalno dodatno
izobražujejo.
Za izvajanje tečajev ima pokrajina Trento na voljo primeren strojni park in gozdarsko
opremo (traktorje, vitle, žične žerjave itd.). Pripadajoče dejavnosti potekajo v gozdu v
realističnih pogojih. Ponudba izobraževanj obsega: tečaje za kvalificirane delavce
(sečnja, odvoz lesa s traktorjem in vitlom, montaža in uporaba tradicionalnih žičnih
žerjavov in mobilnih žičnih žerjavov), tečaje za nestrokovnjake (sečnja – osnovne
tehnike), tečaje za tehnike (tehnika, organizacija in varnost gozdarskih strojev,
načrtovanje spravila lesa z žičnim žerjavom). Poleg tega se organizirajo
demonstracijski projekti z namenom, da bi prebivalcem zbudili zavest za tveganja pri
uporabi motorne žage in da bi posredovali znanja o varnostnih ukrepih.
Tečaji za strokovnjake so namenjeni redno zaposlenim, ki so pristojni za sečnjo
dreves (lastniki ali zaposleni v gozdarskih ali kmetijskih podjetjih, ki so registrirani na
državnem seznamu kmetijskih obratov ali na seznamu za samoobdelovalca).
Predpogoj za udeležbo na tečajih je telesno-duševna primernost za izvajanje
dejavnosti in za tuje kandidate tudi znanje italijanskega jezika.
S kvalifikacijo za vodjo za uporabo gozdarskih strojev se pridobi vozniško dovoljenje
Patentino, ki dokazuje primernost za vožnjo z gozdarskimi stroji v državnih gozdovih
in je priznano na nacionalni ravni. Predpogoj za udeležbo na tečaju je obiskovanje
»Osnovnega tečaja za podiranje dreves« ali priznan certifikat, ki izkazuje ustrezne
poklicne kompetence za izvajanje dejavnosti.
Vozniško dovoljenje velja do dopolnjenega 65. leta starosti in se ga lahko takoj nato
podaljšuje na vsakih 5 le: obvezni izpopolnjevalni tečaji niso predvideni.
• Avtonomna pokrajina Bolzano:
Ripartizione foreste (Oddelek za gozdarstvo) si je zadal cilj, da ponudi osnovno
izobraževanje za vse tiste, ki so dejavni v gozdu: močno praktično orientirane tečaje
o gozdarskih tehnikah vodijo posebno izšolani inštruktorji. Ponudba zajema osnovne
tečaje in nadaljevalne tečaje za gozdarsko izobrazbo kakor tudi specifične
izobraževalne tečaje. Tečaje za žične žerjave in žerjave z vitli organizira gozdarska
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šola Latemar. Za praktične vaje na tečaju državno podjetje za gozdove in državno
posest

Azienda provinciale foreste e demanio daje na voljo svoje strokovnjake in

gozdarsko opremo.
V aprilu 2012 se je v sodelovanju s strokovno šolo za kmetijstvo in gozdarstvo
Fürstenburg začel poseben tečaj za gozdarske delavce. Tečaj je razdeljen na več
stopenj in se konča z zaključnim izpitom, s katerima udeleženci, če ga uspešno
opravijo, pridobijo kvalifikacijo za strokovnega gozdarskega delavca.
• Furlanija – Julijska krajina:
Regija nudi 3-letno strokovno izobraževanje, ki je prioritetno usmerjeno na mlade
odrasle

ljudi,

ki

imajo

dokončano

šolsko

izobrazbo;

s

tem

dopolnilnim

izobraževanjem se pridobi kvalifikacija za »Strokovnjaka za okolje in planšarsko
dejavnost«, ki je priznana na regionalni, državni in evropski ravni.
Dopolnilno izobraževanje predvideva učenje poklicnih in osnovnih znanj, ki so
razdeljena glede na strokovna področja (in ustrezajo nacionalnemu najnižjemu
standardu). Na tehnično / strokovnem področju so posredovana tudi znanja v
povezavi z gozdarskimi tehnikami, uporaba pomembnih gozdarskih strojev,
mehanizacija obratov in organizacija gozdnatih področij.
Pri tem dopolnilnem izobraževanju se izmenjuje teoretično izobraževanje s
praktičnimi dejavnostmi pri podjetjih, uradih ali direktno na licu mesta v pogorju. Od
drugega leta šolanja so predvidene individualno prilagojene poklicne prakse pri
pomembnih obratih v regiji, v Italiji ali v tujini.
Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja.
• Benečija:
V tej regiji nam niso znane nobene informacije v povezavi z obveznimi ali
fakultativnimi dopolnilnimi izobraževanji za gozdarskega delavca v tej regiji.
Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja.
• Emilija – Romanja:
Ni nam znano, da v tej regiji obstajajo posebni tečaji za gozdarske delavce.
Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja.
• Marke:
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Regionalni zakon št. 6 z dne 23. februar 2005 datira subvencioniranje izobraževalnih
tečajev s strani regije.
Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja.
• Toskana:
V tej regiji nudimo tečaje za gozdarskega delavca prve in druge stopnje kakor tudi
tečaje za upravljanje gozdnatih področij (prav tako prve in druge stopnje). Ti tečaji so
namenjeni kmetijskim in gozdarskim podjetjem Toskane. Tečaje organizirajo
izobraževalne ustanove tudi v sodelovanju s tehničnimi/poklicnimi šolami in univerzo
v Firencah. Toskana razpolaga z polifunkcionalnim centrom za dejavnosti v okviru
gozdarstva (center za šolanje in izobraževanje regionalnih gozdarskih delavcev /
poskusne dejavnosti z najpomembnejšimi raziskovalnimi ustanovami), ki daje
poudarek tudi na povečanju obnovljivih virov energije s pozornostjo na verigo gozdles-energija.
Dopolnilno izobraževanje je ugledalo luč v začetku leta 2004 soglasno s pobudami
regionalnega gozdarskega programa 2001-2005 in je bilo takoj nato subvencionirano
po zaslugi ukrepa 111 regionalnega razvojnega plana 2007-2013; vodenje in
nadzorovanje sta nalogi univerze v Firencah. Izobraževalne dejavnosti vodijo
gozdarski inštruktorji (vsega skupaj jih je 8), ki so se v času od leta 2004 do 2012
šolali pri docentih na univerzi.
Inštruktorji imajo ustrezna tehnično-operativna znanja, ki so si jih pridobili iz
praktičnih izkušenj. Izšolani so tudi didaktično in komunikativno ter se stalno dodatno
izobražujejo.
V nadaljevanju so na kratko opisani tečaji, ki so na voljo:
- osnovni tečaj (varna uporaba motorne žage in podiralne ter obdelovalne
tehnike);
- nadaljevalni tečaj (sistemi za spravilo uporabljenega lesa);
- tečaj za spravilo s traktorjem (poseben tečaj na traktorjih in za pripadajočo
gozdarsko opremo);
- tečaj za sečnjo podrastja in zasajevanje (podiralne tehnike in tehnike dela za
podrast);
-

tečaj za koordiniranje gozdnatega področja (tečaj za regionalne gozdarje o
varovanju gozdnatih področij in selekcija v gozdarstvu);

ATHOSK – Zelena knjiga

-23-

- tečaj za dodatno izobraževanje za inštruktorje (letno poklicno izobraževanje
gozdarskih inštruktorjev).
Na regionalni ravni posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne
obstaja, poklicno izobraževanje za uporabo žičnic pa so izvajali docenti univerze
Firence (od 1983 do 1999).
Sem so spadali:
- uvodni tečaji o žičnih žerjavih;
- posebni tečaji za voznike žičnih žerjavov;
- 3 tehnično-strokovni izobraževalni tečaji za voznike žičnih žerjavov (montaža,
upravljanje in demontaža žičnih naprav);
- tečaj za projektiranje gozdarskih žičnih naprav;
- strokovni tečaj za gozdarske delavce za montažo, upravljanje in demontažo
mini žičnih žerjavov;
- tečaj za varno uporabi žičnih žerjavov;
- tečaj za planiranje in projektiranje gozdarskih žičnih linij;
- izobraževalni tečaj za uporabo žičnic na področjih s hidravlično-gozdarskim
upravljanjem kakor tudi naknadni nadaljevalni tečaji.
• Umbrija:
V tej regiji obstajajo osnovni tečaji za sečnjo in nadaljevalni tečaji za zaposlene v tem
sektorju, ki tečaj zgolj obiskujejo in ne opravljajo zaključnega izpita.
Na lokalni ravni nekatere gorske ekipe zahtevajo, da so vsi tisti, ki pri delu
uporabljajo motorno žago, vpisani na seznam gozdarskih delavcev pri ustrezni gorski
ekipi. Delavci morajo imeti potrdilo o dovoljenju, ki se ga izda, če delavec dokazuje
zahtevane pogoje ali če obiskuje 6-urni izobraževalni tečaj.
Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja, s strani
različnih državnih uradov pa so občasno organizirani posebni tečaji za uporabo
žičnih žerjavov.
• Regija Lacij:
Program za kmetijski razvoj 2007-2013 v regiji Lacij obsega uvedbo izobraževalne
iniciative za kmetijske in gozdarske delavce kakor tudi izobraževalne tečaje za
tehnike in za vse zaposlene v kmetijstvu in gozdarstvu v okviru – tudi praktičnoATHOSK – Zelena knjiga
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operativnih – predpisov z namenom, da bi uresničili cilje skupnih pravnih predpisov in
nove plane za podeželski razvoj.
Razvojni program je razdeljen na tri ukrepe; eden teh ukrepov je posvečen
izobraževanju v kmetijstvu in gozdarstvu in obsega financiranje iniciativ za
izobraževanje zaposlenih v kmetijstvu in gozdarstvu.
Program predvideva izobraževalne dejavnosti, ki so namenjene izključno zaposlenim
v kmetijstvu in gozdarstvu in s katerimi bodo posredovana primerna tehnična in
strokovna znanja z namenom, da se bo povečala konkurenčnost, učinkovitost in
stabilnost kmetijskih in gozdarskih podjetij.
Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja.
• Molize:
Ni nam znano, da bi v tej regiji obstajala dopolnilna izobraževanja za gozdarstvo in
tudi ne za uporabo sistemov za spravilo lesa z žičnim žerjavom.
• Abruci:
V okviru programa za kmetijski razvoj 2007-2013 regionalni svet financira ukrepe za
izobraževanje, informiranje in posredovanje znanj, ki so koristna za zaposlene v
kmetijskem in gozdarskem sektorju. V glavnem so specifični cilji podpiranje
izobraževanja in stalno dodatno izobraževanje za posredovaje strokovnih znanj in
kompetenc. Ukrepi so namenjeni podjetjem, tistim, ki pomagajo in uslužbencem v
kmetijskih in gozdar obratih kakor tudi mladim odraslim, ki želijo prvič delati v
kmetijskem

in

gozdarskem

obratu.

Razpis

predvideva

tudi

modalnost

za

izobraževalne ustanove z namenom, da bi se akreditirali za predloge ponudb storitev
in dejavnosti v okviru izobraževanja za tiste, ki se bodo glede na izbiro primernega
dopolnilnega izobraževanja udeležili razpisa. Ni nam znano, da v tej regiji obstajajo
posebni tečaji za gozdarske.
• Kampanija:
Ni nam znano, da bi v tej regiji obstajala dopolnilna izobraževanja za gozdarstvo in
tudi ne za uporabo sistemov za spravilo lesa z žičnim žerjavom.
• Apulija:
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Na provincialni ravni obstajajo tečaji za gozdarske delavce, ki so organizirani v
sodelovanju s tehničnimi in poklicnimi šolami in ki služijo kot ukrepi za
prekvalificiranje brezposelnih: ti tečaji so torej namenjeni brezposelnim. Tečaji trajajo
600 ur, od tega je 250 ur praktičnega dela v podjetju. Takoj nato sledi zaključni izpit,
s katerim, če ga tečajnik uspešno opravi, prejme potrdilo o strokovnosti za
gozdarskega delavca.
Dopolnilno izobraževanje je sestavljeno iz 12 didaktičnih modulov, ki imajo poudarek
na metodi learning by doing (učenje z delom).
• Bazilikata:
V okviru načrta za kmetijski razvoj 2007-2013 so v tej regiji organizirani tečaji za
gozdarske delavce, ki se jih tečajniki lahko udeležijo s prijavo na razpis.
Posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom ne obstaja.
• Kalabrija:
Načrt za kmetijski razvoj 2007-2013 predvideva iniciative za poklicno kvalifikacijo
zaposlenih v kmetijstvu in gozdarstvu. Izobraževanje sledi cilju, da bi s ciljno
usmerjenimi in kratkimi tečaji (največ 40 ur) pokrili potrebo po kvalifikacijah in
dodatnem izobraževanju za zaposlene v tem sektorju.
Izobraževalne tečaje vodijo pooblaščene ustanove na osnovi zahtev kmetijskega
sektorja (podjetja, zaposleni). Tečaji so namenjeni izključno podjetjem in delavcem v
kmetijstvu in gozdarstvu.
Regionalno gozdarsko podjetje Kalabrije (Azienda regionale delle foreste della
Calabria) je kupilo različne gozdarske stroje za vzdrževanje državnega gozda in v
sodelovanju z Università della Tuscia organizira za zaposlene tehnično-praktični,
močno na prakso usmerjen izobraževalni tečaj, ki traja 5 tednov in obsega tudi
posebno izobraževanje za spravilo lesa z žičnim žerjavom.
• Sicilija:
Centro Siciliano per la formazione professionale (sicilijanski center za poklicno
izobraževanje) organizira tečaje za kvalifikacijo strokovni gozdarski delavec, ki
obsegajo vse skupaj 600 ur.
• Sardinija:
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Ni nam znano, da v tej regiji obstajajo posebni tečaji za gozdarske delavce.
V samo nekaterih italijanskih regijah (Lombardiji) obstaja obveznost, da mora imeti
najmanj en zaposlen v kmetijskem in gozdarskem obratu dokončano strokovno
izobrazbo, da je lahko na seznamu gozdarskih obratov.
Kraljevski odlok R.D. št. 827 z dne 23. maj 1924 določa za celoten italijanski teritorij
obvezno vozniško dovoljenje Patentino, ki dokazuje primernost za vožnjo gozdarskih
strojev v gozdovih, ki so last državnih uradov. Obveznosti na nacionalni ravni ni za
tiste, ki les sekajo in spravljajo na privatnem zemljišču.
S stališča gozdarstva in tudi s stališča ATHOSKa bi bilo zaželeno, če bi bilo
izobraževanje za gozdarskega delavca umeščeno kot vajeniški poklic oz. če bi bilo
umeščeno v izobraževanje ob delu po zaključku kmetijske strokovne šole s poklicno
prakso kot vajeniški poklic. To bi položaj gozdarskih delavcev v Italiji nedvomno
dvignilo in povečalo atraktivnost tega poklica. Vzporedno bi lahko s temi ukrepi
ponudili enoten izobraževalni nivo, ki bi vodil tudi do povečanja varnostnih
standardov. Ker danes manjka cel kup institucionaliziranih izobraževanj, bi lahko
ATHOSK veliko doprinesel k področju žičniške tehnike in prevzel modul za področje
zelo mehaniziranega spravila lesa.
To bi vodilo k enotnim standardom na področju spravila lesa z žičnim žerjavom s
stolpom in nakladalno napravo s procesorskim agregatom.
Valentini kot priznan proizvajalec gozdarskih žičnih naprav in partner ATHOSKa
uporabnikom in kupcem žičnih naprav zelo priporoča absolviranje ATHOSKa, da bi
preprečili luknje v znanju in ravnanju pri žičnih napravah in s tem zagotovili enotne
standarde.
Kratkoročno zaradi majhnega števila gozdarskih naprav za žično spravilo lesa v Italiji
ne moremo izhajati iz tega, da bi lahko izobrazbo nudili samo v Italiji. Za to moramo
najprej najti referenčna podjetja in se sami izobraziti. Sodelovaje partnerjev v
projektu ATHOSK pa omogoča, da bi izobraževanje izvajali v Avstriji ali Sloveniji.

4.3 Priznavanje izobrazbe
Če

ATHOSKu

v Italiji uspe

implementirati in

institucionalizirati gozdarsko

izobraževanje za delo z gozdarskimi žičnimi žerjavi, bo izobrazba ATHOSK priznana
s strani vseh projektnih partnerjev in verjetno tudi s strani partnerskih držav.
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Predpogoj za to je, da v Italiji namestimo ustrezne izobraževalne programe in
najdemo partnerske organizacije, ki so same pripravljene, da si prisvojijo ATHOSK
standarde in si v nadaljevanju zagotovijo tudi izobraževanje na žičnih napravah. Pri
tem lahko podjetje Valentini kot projektni partner in izdelovalec žičnih naprav
zavzame pomembno vlogo. Do takrat je možno, da zainteresirani udeleženci opravijo
izobraževanje ATHOSK v eni izmed partnerski državi in tako lahko hitro pride do
transferja KNOW HOW (oz. znanja).
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