Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
Naziv programa

Tehnike dela s traktorjem pri spravilu lesa

Področje

Tehnika

Predlagatelj programa (ime

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

šole in imena pripravljalcev
programa)

Tomaž Ščuka

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence
na storitvenem področju vožnja s traktorjem po terenu in
spravilo lesa v gozdu, s katerimi bodo lažje bolj varno in tudi
kakavostno izboljšali občasno delo s traktorjem na svojem
delovnem mestu, v urbanih okoljih, v gozdovih in tudi v
primeru izrednih razmer (ujme, naravne nesreče...).

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 je
potrebno v okviru tretjega prednostnega področja –
usposabljanje in izpolnjevanje za potrebe dela – razvoju in
izvajanju izobraževalnih programov in dejavnosti. Ki bodo
prilagojene razvojnim potrebam trga dela.
Ena od prednostnih ciljnih skupin tega področja so izobraženi
odrasli, ki niso imeli v času svojega izobraževalnega procesa
možnosti spoznati tehnike vožnje s traktorjem izven cestnih
površin in delo s traktorjem v gozdu.
Za to področje je mogoče pridobiti Nacionalne poklicne
kvalifikacije NPK gozdar traktorist.
Ponudba neformalnih usposabljanj za to storitveno področje
je pomanjkljivo, ker večina izvajalcev izvaja samo 8 urno
usposabljanje za varno delo s traktorjem v gozdu, kjer pa ne
pridobijo praktičnega znanja s traktorjem v gozdu, v večini
primerov samo prikazi varnega dela.
Veliko zaposlenih na različnih področjih uporabljajo traktor za
občasna dela, vendar dela s traktorjem v gozdu ne opravljajo
profesionalno zato tudi nimajo ustreznega predznanja in
izkušenj.
S 50 urnim usposabljanjem bi pridobili veliko praktičnega
znanja, ki bi jim pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti,
kakovosti in varnosti pri delu na tem področju.
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izpolšati kompetence na
svojem delovnem mestu, ki vsakodnevno ali občasno
uporabljajo motorno žago v okviru nalog za njihovo delovno
mesto.
Ciljne skupine bodo :
- zaposleni, ki delajo na Cestnih podjetjih in občasno
uporabljajo traktor
- zaposleni, ki delajo pri gozdarskih podjetjih vendar
niso zaposleni kot gozdarji traktoristi
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nosilci kmetijskih gospodarstev, ki občasno
uporabljajo traktor za spravilo lesa
Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
-

Pogoji za vključitev v
program
(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na
področju storitvene dejavnosti sečnje za zmanjšanje neskladij
med usposobljenostjo in potrebami trga ter izboljšati
učinkovitost, kakovost in varnost pri delu.

Obseg programa (skupno št. ur)
Oblika dela

Kontaktne
ure

Teoretični del (št. ur)

8

Praktični del (št. ur)

40

Način evidentiranja (lista
prisotnosti, podpisana izjava –
izdelek, storitev …)

Pogoji za končanje
programa

On line delo
(max 50 %
celotnega
programa)

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

2

Lista
prisotnosti
80 % prisotnost v programu.

POSEBNI DEL
Vsebine programa

Kompetence, pridobljene s
programom

-

Spretnosti, pridobljene s
programom

-

vzdrževanje traktorja
varno delo s traktorjem v gozdu
spravilo tanjših sortimentov s traktorjem
spravilo debelejših sortimentov s traktorjem
sproščanje obviselih dreves
racionalna raba energije, materiala in časa
varovanje zdravja in okolja
Udeleženec:
zna narediti dnevni, tedenski pregled na traktorju
načrtuje in obvlada zaporedje opravil pri spravilu lesa
s traktorjem v gozdu
pozna različne tehnike spravila lesa s traktorjem v
gozdu
dela pozna tehnike sproščanja obviselega drevesa
Udeleženec:
samostojno vzdržuje traktor in zna namestiti kolesne
verige
zna uporabljati daljinsko voden vitel
izbere varno stojišče in privlačuje sortimente ter
oblikuje tovor
vizualno spremlja sortimente po poti privlačevanja ter
odpravi zastoje in zatike pri privlačevanju
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-

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

-

Organizacija izobraževanja
(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)

-

Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa

-

(stopnja in smer izobrazbe)

Program

opravi polno vožnjo oziroma izvede vlačenje
sortimentov
pozna različne načine vezanja tovora
pozna načine sproščanja obviselega drevesa s
pomočjo traktorja
samostojno odločanje o izbiri primernega orodja za
opravljanje delovnih nalog
organizira in izvaja delo ter nadzirati delo znotraj
skupine v delovnem okolju skladno s standardi
kakovosti dela v gozdarstvu
odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami,
opremo, materiali, energijo in s časom
pri svojem delu zagotavljati lastno varnost, varnost
drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje
delitev in namen ter uporaba traktorjev za delo v
gozdu – 2 uri
vzdrževanje traktorja - 6 ur
poligonske vaje –vožnja s traktorjem po poligonu – 8
ur
spravilo tanjših sortimentov – 8 ur
spravilo debelejših sortimentov– 8 ur
sproščanje obviselega drevesa – 8 ur
delo z zgibnim traktorjem – 8 ur
storitev – 2 uri
Kadrovski pogoji:
višješolska ali visokošolska znanja s področja gozdne
tehnologije in opravljen NPK gozdar traktorist

Datum

Odobril

Programski odbor

19.9.2018

Da

Svet zavoda potrdil

2.10.2018

Da

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Zavrnil – Opombe

