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Knjižici na pot

Slovenci se radi pohvalimo, da smo pridni in delovni 
ljudje, ki čutimo močno povezanost s svojo zemljo. 
Marsikdo se ji z delom tudi aktivno posveča. Delavnost 
je sicer lepa čednost, lahko pa je hudo nevarna, če ne-
varno delo, kar delo v gozdu prav gotovo je, oprav lja mo 
brez potrebnega znanja in pomanjkljivo opremljeni; zato 
ni čudno, da se pri gozdnem delu vsako leto smrtno 
ponesreči veliko ljudi. Na žalost smo po številu nesreč, 
ki se pripetijo pri delu v gozdu, v samem evropskem 
vrhu, zato si gozdarji prizadevamo s svetovanjem in izo-
bra že van jem lastnikov gozdov njihovo število zmanjšati. 

Spravilo lesa s traktorji je poleg sečnje gozdno delo, 
pri katerem se zgodi največ nesreč. Pred časom smo v 
zbirki »Gozdarski nasveti« že izdali knjižico z naslovom 
»Varno delo z motorno žago«. Tokrat smo pripravili 
knjižico z na vodili za varno delo s traktorjem. Knjižica 
je namenjena predvsem lastnikom gozdov, vendar 
ne samo njim. Korist na bo tudi poklicnim voznikom 
gozdarskih traktorjev, da si osvežijo določena znanja, 
primerna je kot dopolnilo učencem srednjih in poklic-
nih šol, študentje gozdarstva bodo lahko v njej dobili 
praktične informacije, pa tudi gozdarskim strokovnja-
kom bo koristna pomoč pri vsakodnevnem delu. 

 Jurij Beguš
 Urednik Gozdarske založbe
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1 UVOD

Spravilo lesa je najzahtevnejše in najdražje opravilo pri pridobivanju 
gozdnih lesnih sortimentov. Les spravljamo v pestrih terenskih, sestojnih 
in vremenskih razmerah. Pri spravilu porabimo veliko energije: del za 
gradnjo in vzdrževanje traktorskih vlak, del pa za zbiranje in vlačenje 
lesa. Primerjalno porabimo pri spravilu 1 m3 lesa približno enkrat več 
goriva in maziva, kot pri sečnji in približno polovico toliko, kot za prevoz 
lesa s prekladanjem. 

Že pred drugo svetovno vojno so za spravilo lesa v ZDA uporabljali gosenične 
trak tor je. V Sloveniji smo začeli uporabljati traktorje po drugi svetovni vojni, 
množično pa šele po letu 1960. Obdobje, v katerem smo iz pretežno ži vin-
skega prešli na pretežno mehanizirano spravilo, je trajalo okrog 20 let, torej 
do leta 1980. Povsem mehaniziranega spravila lesa, pri katerem člo vek 
ne stopi več na gozdna tla in se ne dotakne več lesa, pri nas ne poznamo.

Danes spravimo v Sloveniji preko tri četrtine lesa s traktorji, četrtino pa 
z drugimi spravilnimi sredstvi. Tudi v zasebnih gozdovih uporabljamo 
vedno večje in predvsem močnejše traktorje. Delo z njimi je praviloma 
pri normalnih obremenitvah varnejše in učinkovitejše. 

Največ nezgod v gozdni proizvodnji se zgodi pri sečnji in izdelavi lesa, takoj 
nato pa pri spravilu lesa. Spravilo spada med opravila, kjer je nevarnost 
za nezgode povečana. Posledice nezgod so - predvsem na socialno-
psihološkem in materialnem področju - zelo hude še posebej v zasebnih 
gozdovih. Za mnoge svojce so posledice teh nezgod nenadomestljive. 



6

Načinov, kako zmanjšati število teh nesreč, je več in jih dobro poznamo. 
V nekaterih okoljih, pri nas v državnih gozdovih ali na tujem v Nemčiji 
in zlasti na Švedskem, dajejo ti načini zelo dobre rezultate. Če lahko 
sami kaj naredimo za svojo varnost, potem ne čakajmo države in njenih 
predpisov! Upoštevajmo vse ukrepe, ki so zbrani v zvezi z varnim delom 
v gozdu v strokovnem tisku in tudi v tej knjižici. 

Prvo glavno vodilo je, da v gozdu ne sme nihče delati sam! Drugo vodilo 
pa je, da je pred vsako izvedbo kateregakoli dela potrebno delo najprej 
načrtovati - pripraviti - v vseh podrobnostih. Kakovost priprave dela 
močno vpliva na učinkovitost, varnost, gospodarnost in na kakovost 
opravljenega dela v gozdu. 

Za velike poškodbe v gozdu niso krivi stroji temveč njihova ne pra vil na 
uporaba. Kot najbolj škodljiv stroj je dolgo veljal gozdarski zgibni traktor 
Timberjack. Zakaj? Sloves si je pridobil zaradi napačnega človekovega 
dela, tako v fazi priprave kot v fazi izvajanja dela. Stroj je izdelal človek 
in sam ne more delati škode, šele človek ga “oživi”, s tem da ga požene v 
tek. Moč stroja, ki je danes lahko prek 70 kW, lahko usmerimo pretežno v 
izvajanje dela, za katerega je stroj namenjen, ali pa z nepravilno uporabo 
povzročamo prekomerne poškodbe tal, podmladka, stoječega drevja, 
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vlake, ceste itd. Tak odnos se hitro odrazi tudi v okvarah traktorja in 
povečuje tveganja za nastanek nezgod. Prav zato smo o pripravi dela 
spregovorili nekoliko obširneje. 

Prikazali smo tudi zahteve glede usposobljenosti traktorista, sredstev in 
opreme za osebno varstvo pri delu ter opremo traktorja za varno delo. 
Zadnji del zajema tehniko dela po posameznih delovnih postopkih, tako 
pri izvajanju rednih sečenj kot pri delu v izrednih razmerah.

Navodila se nanašajo le na varno delo s traktorji, ki jih uporabljamo pri 
spra vilu lesa. Njihovo upoštevanje naj bi pripomoglo k zmanjšanju nez-
god pri delu, okvar traktorja ter poškodb sestoja, tal, vlake in ceste, če sar 
se, žal, največkrat zavemo prepozno.
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2 NEZGODE PRI SPRAVILU LESA S TRAKTORJI 

Pogostnost nezgod v družbenih gozdovih Slovenije v obdobju od 1975 
do 1991 je bila povprečno 10% na vse zaposlene delavce, kar pomeni, 
da je bila pri poklicnih delavcih v neposredni proizvodnji še mnogo višja. 
Pri nepoklicnih delavcih je pogostnost nezgod še mnogo višja, saj poklicni 
delavci delajo varneje.

Največ nezgod se zgodi, ko je gozdnih del največ, pa naj gre za mesec 
v letu, dan v tednu ali uro v delovnem dnevu. 

Varnost pri delu v zasebnih gozdovih je v primerjavi z državnimi gozdovi 
mnogo slabša zlasti tam, kjer dela izvajajo lastniki gozdov sami ali s 
sosedsko pomočjo. To potrjujejo tudi raziskave varnosti dela v zasebnih 
gozdovih v Sloveniji. Obravnavale so prijavljene nezgode s težjimi 
telesnimi poškodbami in nezgode s smrtnim izidom v obdobju od 1981 do 
1993. V tem času je bilo v zasebnih gozdovih prijavljeno 318 nezgod, in 
sicer: 130 s težjimi telesnimi poškodbami, 142 nezgod s smrtjo na mestu 
in 46 s smrtjo kasneje, največkrat med prevozom. Od prijavljenih nezgod 
se jih je torej kar 59% končalo s smrtjo. Med 318 poškodovanci je bilo 
16 žensk in 302 moška. Glede na letno obdobje oziroma mesece v letu 
se je največ nezgod zgodilo pozimi in spomladi, najmanj pa v poletnih 
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mesecih. Med tednom se največ nezgod pripeti v soboto, sledita pa 
četrtek in petek. Največ nezgod se zgodi med 14.00 do 18.00 uro. Od 
vseh 318 nezgod se jih je 32% pripetilo, ko je ponesrečeni delal v gozdu 
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sam! Pri spravilu lesa pa je delež nezgod, ko je ponesrečeni delal sam, 
kar 45% ali skoraj polovica. Med prijavljenimi nezgodami pri spravilu lesa 
se jih je 49% končalo s smrtjo!

V državnih in v zasebnih gozdovih se največ nezgod pripeti pri sečnji 
lesa - kar 59% od 318! Takoj za sečnjo je najnevarnejše spravilo lesa 
s 27% deležem, sledi prevoz lesa z 12% in preostala dela z 1% vseh 
nezgod. Pri spravilu lesa se skoraj 82% nezgod zgodi pri traktorskem 
spravilu in le 17% pri ročnem, živinskem oz. žičnem spravilu lesa. Pri 
traktorskem spravilu lesa je najnevarnejša polna vožnja z 48% deležem, 
sledi prazna vožnja s 24%, nato zbiranje lesa z 20% ter rampanje in 
druga dela z 8% deležem.
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Tako kot pri večini nezgod pri izvajanju del v gozdovih, tudi pri spravilu 
lesa kar 86% vseh nezgod pojasnjujeta dva vzroka: nepazljivost s 46% 
in nepravilno ravnanje s 40%. Nepredvideni dogodek je bil vzrok pri 12%, 
zauživanje alkohola pa pri 2% vseh obravnavanih nezgod pri spravilu lesa.

Pri spravilu lesa so posamezni telesni deli različno izpostavljeni možnim 
nezgodam. Največ je bilo poškodb prsnega koša, nato glave, hrbtenice, 
nakar sledijo različni deli spodnjih okončin.

Pri nezgodah, ki se pri spravilu lesa končajo s težjo telesno poškodbo, 
so deleži posameznih poškodb naslednji: zlom ali zvin 75%, notranja 
poškodba 14% in udarec 11%.

Primerjave števila nezgod v Sloveniji na 10.000 m3 sečnje kažejo, da se 
zgodi na nekaj več kot tri nezgode v državnih gozdovih približno trinajst 
nezgod v zasebnih gozdovih, torej preko štirikrat več ali ena nezgoda 
na komaj 769 m3 lesa.

Pri izvajanju del v zasebnih gozdovih se pripeti v Sloveniji izjemno veliko 
nezgod, kar kažejo primerjave s poklicnimi gozdnimi delavci v državnih 
gozdovih pa tudi primerjave z drugimi državami. V Sloveniji se letno zgodi 
- preračunano na 1 milijon m3 posekanega lesa: v državnih gozdovih 1,3, 
v zasebnih gozdovih pa deset smrtnih žrtev oz. osemkrat več. Smrtni 
davek terja v zasebnih gozdovih na vsakih 100.000 m3 po se ka nega lesa 
eno smrtno žrtev. 



12

Vsaka nezgoda je - ne glede na vrsto poškodbe - velik socialno psihološki 
problem za poškodovanca in njegovo družino. Vedeti moramo, da pri 
tem nastaja tudi zelo velika materialna škoda, tako pri poškodovancu 
in njegovi družini kot v širši skupnosti. Če ovrednotimo škodo zaradi 
nezgod pri delu v zasebnih gozdovih Slovenije, ugotovimo, da ta znaša 
kar četrtino do tretjino prodajne vrednosti posekanega lesa. Z drugimi 
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besedami: nezgode v zasebnih gozdovih stanejo kar od 2.300 SIT/m3 
do 2.800 SIT/m3 oz. - zaradi primerjave z drugimi deželami - med 25 in 
30 DEM/m3. Ti stroški so v Nemčiji, med 9.4 in 13.2, v Avstriji med 9.4 in 
11.5 in na Šveds kem med 1.7 in 2.0 DEM/m3. Tako velika odstopanja je 
težko opravičevati!
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Vidimo, da so napredne družbe kmalu spoznale, da je bolje vlagati državni 
denar za izobraževanje, kot pa za odpravljanje posledic nezgod. Zato 
nas na tem področju v Sloveniji čaka še trdo delo, ki ga brez pomoči 
države ne bo moč opraviti.

Obstaja množica ukrepov, s katerimi lahko varnost izvajanja vseh del v 
gozdu znatno izboljšamo, zmanjšamo tveganje za nastanek nezgod in 
znižamo število nezgod. Manj nezgod pomeni tudi večjo gospodarnost 
in večjo konkurenčnost na lesnem trgu.

Zaradi večjega števila neusposobljenih delavcev pri izvajanju del v gozdu, 
so se neposredni stroški gozdarske dejavnosti sicer znižali, vendar pa 
se zaradi takega izvajanja del zelo hitro večajo stroški drugih družbenih 
dejavnosti, na primer: zdravstvenega zavarovanja, in va lid ske ga in po-
koj nin skega zavarovanja, nadomestila in drugi stroški zaradi odsotnosti 
z dela, če je ponesrečeni zaposlen itd. Strošek proizvodnje 1 m3 lesa 
je zato - zaradi vedno manjše usposobljenosti tistih, ki danes de lajo v 
gozdu - vse višji. 

Če hočemo število nezgod zmanjšati, moramo le-te po strokovno vel-
jav nih kazalcih stalno spremljati. Le na tej podlagi je mogoče ugotavljati 
vzroke in določiti ukrepe za zmanjševanje nezgod.
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Glavna področja, na katerih je stalno možno uvajati varstvo pri delu, so:

- priprava dela,
- usposobljenost in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati traktorist,
- sredstva in oprema za osebno varovanje (zaščito),
- oprema traktorja za varno delo pri spravilu lesa,
- uporaba pravilne tehnike dela pri spravilu lesa.
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3 PRIPRAVA DELA

Namen priprave dela v gozdni proizvodnji je povečati varnost pri delu, čim 
bolj znižati stroške ter v čim večji meri zmanjšati poškodbe gozdnih tal in 
drevja. S pripravo dela se zato danes ukvarja vedno več ljudi, saj je njen 
prispevek h končnemu finančnemu uspehu ob kakovostni izvedbi lahko 
50 do celo 80%, kar kratkoročno in dolgoročno povečuje gos po darnost 
pri sečnji in spravilu lesa.

3.1 Načrtovanje dela v gozdovih

Osnovne pogoje in javne interese gospodarjenja z gozdovi določa država 
z: Zakonom o gozdovih, ustreznimi drugimi predpisi, gozdnogospodar-
ski mi načrti in drugimi programi. Uresničevanje izvajanja gozdno gos po-
darskih načrtov in pro gramov s področja pridobivanja lesa je pred vi deno 
z izvedbenimi načrti. Priprava dela zato vsebuje tudi ustrezne vidike 
varovanja gozda in okolja nasploh (ekološki vidiki), za katere skrbi javna 
gozdarska služba, in vidike, za katere mora poskrbeti izvajalec del pri 
sečnji in spravilu lesa oz. lastnik gozda. 
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3.2 Sečnospravilno načrtovanje

Sečnospravilni načrt izdelamo za ves proces pridobivanja lesa. Pri 
izvajanju vseh del v gozdu namreč velja, da je treba najprej dobro 
premisliti in šele nato začeti delati. V teh navodilih se bomo osredotočili 
le na pripravo del, ki zagotavljajo varno delo s traktorji.

Podlaga sečnospravilnega načrta je gozdnogojitveni načrt, ki ga pri-
pra vijo gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Gozdnogojitveni načrt je 
izvedbeni načrt, v katerem so poleg drugih določil določeni tudi načini 
in pogoji za pridobivanje lesa, lahko pa tudi časovni in prostorski obseg 
sečenj ter smernice v zvezi z zagotavljanjem ekološko-socialnih vlog 
gozda. Določena je lahko tudi vrsta spravila in celo vrsta spravilnega 
sredstva. Če bodo spravilo opravljali s traktorji, so navedene tudi ome jit ve 
glede lege, gostote in izgradnje traktorskih vlak. Vlake so tudi označene 
in vrisane v karto. 

Vse to so opravila, ki jih na podlagi Zakona o gozdovih s sodelovanjem 
lastnika gozda izvaja Zavod za gozdove Slovenije. Trasiranje ali položitev 
vlak na terenu lahko opravi lastnik ali pooblaščeni izvajalec del tudi sam, 
vendar lahko opravi posek dreves na vlaki in izgradnjo vlake šele po tem, 
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ko predstavnik Zavoda za gozdove - največkrat revirni gozdar - preveri 
skladnost položitve na terenu s karto in z omejitvami gozdno go jitvenega 
načrta. Le v takem primeru po Zakonu o gozdovih priprava vlak ne velja 
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za poseg v gozd in ni potrebno pridobivati dokumentacije za pridobitev 
lokacijskega do vo lje nja.

Vse to je podlaga za izdelavo sečnospravilnega načrta. Ta je osnova 
za izvajanje vseh del, tudi spravila. Takega načrta seveda za manjšo 
gozdno po sest navadno ne izdelujemo. Dobro pa je poznati nekatere 
temeljne pod la ge, ki jih upoštevamo pri izdelavi takih načrtov in se po 
njih pri delu ravnamo.

3.2.1 Metode dela pri pridobivanju lesa 

Že pri sečnji moramo vedeti, katero metodo dela bomo uporabili, pri 
čemer upoštevamo sestojne razmere, debelinsko sestavo odkazanega 
drevja, terenske razmere, vrsto traktorja, način in mesto oddaje lesa. 
Zato lahko uporabljamo celo na majhnih parcelah različne metode dela, 
vendar se največkrat prepletajo: sortimentna metoda, metoda mnogo-
krat nikov oziroma kombiniranih hlodov in debelna metoda. Pri nas 
uporablja večina lastnikov gozdov sortimentno metodo, vendar mnogi 
bolj zaradi izročila  (iz navade) kot po lastnem preudarku.

Sortimentna metoda je primerna, ko spravilo s traktorjem kombiniramo z 
ročnim spravilom. Deblo je namreč potrebno razžagati na tako velike dele, 
da jih lahko premikamo. Velikokrat je razlog za sortimentno metodo tudi v 
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premajhni moči traktorja. Vseeno pa je pogostnost uporabe te metode v 
zasebnih gozdovih pri nas glede na terenske razmere, moč traktorjev in 
druge pogoje, prevelika. Njen delež lahko zmanjšamo tudi z usmerjenim 
podiranjem drevja, kar olajša zbiranje večjih kosov in zmanjšuje možne 
poškodbe na stoječem drevju.

Glede na terenske in sestojne razmere, način gospodarjenja in druge 
razmere, bi lahko, tako kot v državnih gozdovih, tudi zasebni gozdni po-
sestniki več uporabljali metodo mnogokratnikov pri iglavcih oz. metodo 
kombiniranih hlodov pri listavcih. Mnogokratnik pri iglavcih sestavljata 
dva ali največ trije sortimenti osnovne dolžine, torej imajo skupno dolžino 
največ do 12 m in pri pa da jočo nadmero. Kombinirani hlod listavcev pa 
vsebuje v enem kosu naj manj dva, lahko tri in zelo redko celo štiri različne 
sortimente najmanjše dolžine 2 m v enem kosu. Z uporabo te metode dela 
za go tav lja mo eko loš ko sprejemljiv in obenem gospodaren način dela. 
Z njeno uporabo upoštevamo tudi zakon o kosovnem volumnu, ki pravi, 
da čimvečji je kos, tem manjša količina dela je potrebna za 1 m3 lesa.

Debelno metodo uporabljajo zasebni gozdni posestniki le izjemoma. V 
poštev pride pri drobnejšem drevju, ko dolžina debla ne preseže 12 m. 
Na kamionski cesti debla prežagamo na dolžine, ki ustrezajo načinu 
pre voza. Če prevažamo les s traktorjem, naj kosi ne presežejo 6 m, s ka-
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mi o nom in polprikolico pa prevažamo zaradi cestno prometnih pred pi sov 
le do 12 m dolg les. Gospodarnost spravila drobnejšega drevja s trak torji 
bomo torej povečali, če bomo spravljali čim daljša debla ali dele debel.
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Zelo redko uporabljajo lastniki gozdov pri nas drevesno metodo. V poštev 
pride takrat, ko lastniki uporabijo veje za izdelavo drv pri listavcih ali 
“butaric” pri iglavcih in listavcih. Uporabljali bi jo tudi, če bi se odločili za 
izdelavo zelenih gozdnih lesnih sekancev.

Pri izvajanju vsakega dela moramo upoštevati postopke, ki bodo sledili: 
pri sečnji spravilo in deloma prevoz, pri spravilu pa dodelavo na kamionski 
cesti in nakladanje ter prevoz lesa. Le na ta način lahko zmanjšamo 
skupne stroške in povečamo gospodarnost dela.

3.2.2 Načela trasiranja in vzdrževanja traktorskih vlak

Zakaj velja odpiranje gozdov z vlakami za traktorsko spravilo lesa v po stop-
ku priprave dela za tako pomemben del sečnospravilnega na črto van ja?

Pri odpiranju gozdov z vlakami gre za prepletanje posledic poseganja 
v gozdni prostor, vplivanje na varnost dela in varovanje okolja (sestoja, 
tal), gospodarnost in težavnost pri izvajanju del. Uspešnost pri odpiranju 
posamezne parcele, oddelka, odseka ali druge površine z vlakami 
je odvisna od načina polaganja vlake, gostote in poznavanja ter 
upoštevanja drugih načel polaganja vlak.
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3.2.2.1 Načini polaganja 

Terenske razmere ožjega območja, kjer polagamo ali trasiramo vlake, 
določajo tudi obliko omrežja vlak, kjer ločimo tri osnovne oblike:

a) Padnični sistem je omejen z naklonom vlake in smerjo spravila glede 
na naklon zemljišča. Pri spravilu lesa s prilagojenimi traktorji trasiramo 
vlake z nakloni od 25 % do 30 % (v ugodnih razmerah največ 35 %), 
za spravilo z zgibniki največ od 40 % do 45% (50%).

b) Na terenih z večjimi nakloni polagamo in gradimo pobočne vlake.
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c) Na razgibanih kraških in vrtačastih terenih z večjimi, vendar krajšimi 
nakloni pa polagamo listnato obliko vlak. 

3.2.2.2 Gostota in širina vlak 

Strošek gradnje in vzdrževanja vlak je pomemben del stroškov spravila 
lesa. Z večjo gostoto vlak krajšamo razdaljo zbiranja lesa in znižujemo 
ne po sred ne stroške spravila. Optimalna gostota vlak je odvisna od 
številnih de jav nikov: zmogljivosti rastišča in jakosti sečnje (m3/ha), 
na klo na, razgibanosti in skalovitosti terena ter od matične podlage. 
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Opti mal na gostota vlak, prikazana v preglednici, se zato giblje v zelo 
širokem razmaku. 

Zelo pomembna prvina same izgradnje vlake in kasnejšega spravila lesa 
je širina vlake. Če jo gradimo z buldožerjem (njegova moč je 75 in več 
kW), znaša ta širina od 2,8 do 3,0 m. Če vlake gradimo ročno, so lahko 
tudi ožje, vendar so odvisne od širine traktorja za spravilo lesa. 

Posebno pomembna je širina pobočnih vlak, ki mora biti taka, da tovor 
z zadnjim koncem ne zdrsne z vlake, saj to zmanjšuje varnost dela in 
povzroča velike poškodbe drevja in tal. 

3.2.2.3 Druga načela, ki jih moramo upoštevati pri odpiranju 
posamezne gozdne parcele ali površine

Posamezna vlaka v zasebnih gozdovih le redko poteka v celoti po parceli 
lastnika, s katere le-ta spravlja les. Tudi rampni prostori ob kamionski 
cesti so največkrat mesta, na katerih odlaga les več lastnikov.

Za vlačenje in rampanje lesa izven svoje parcele, se moramo dogovoriti 
z lastniki parcel, po katerih poteka vlaka, oziroma kjer leži rampni prostor, 
na katerem bomo odlagali svoj les.
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Trasirati moramo čim bolj ravne linije - preme in, če je možno, le zelo 
blage krivine (s čim večjim polmerom).

Pri trasiranju vsake vlake se moramo izogibati protivzponom in majhnim 
polmerom vertikalnih krivin. Če se jim ne moremo izogniti, je pri vlačenju 
lesa smotrno velikost tovora prilagoditi tako, da se izognemo spuščanju 
in ponovnemu privlačevanju tovora.
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Ko trasiramo posamezno vla-
ko, moramo vedno preso jati in 
smi sel no vključiti možne po-
ve zave z obstoječimi vlakami.

Kjer redčimo letvenjake in 
dro govnjake, polagamo vrv-
ne linije proti vlakam pod čim 
bolj ostrim kotom. Vrvne linije 
sa mo ozna čimo in posekamo 
v ta namen označeno drevje. 
Panji morajo biti zaradi za ti ka-
nja tovora čim nižji. Vrvna linija 
naj bo široka do 1m. Po njej ne 
vozimo s traktor jem, ampak 
razvlačimo le vrv in priv lačimo 
breme. Na vrvno lini jo zbiramo 
les z usmerje nim po diranjem in 

ročno. Ob pazljivem delu je tak način dela v gostih mladih sestojih, ob 
manjših škodah v sestoju in na gozdnih tleh, go spo daren.

Posekano drevje do vrvne linije zbiramo ročno v kupe po dvoje ali več 
dreves, tako da premikamo lažje drevje k težjemu.
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Pri trasiranju moramo izhod vla ke na kamionsko cesto predvideti pod 
kotom do 45o, potek vlak proti cesti pa naj bo čim bolj pravokoten. Pod 
ost rim kotom usmerjamo na vlako tudi položaj vrvnih linij, kot tudi drevje, 
ki ga podiramo na vrvne linije oz. vlake. To velja tudi za popolnoma 
pomlajene povr šine, kjer opravljamo na primer končni posek starega 
sestoja. Pri takšnem nsčinu dela je površina, ki jo s spravilom pri za de-
nemo najmanjša.

Če smo vlako na novo stra si ra li, mora delavec Zavoda za goz dove 
Slovenije na trasi opraviti izbiro drevja za posek. Ta mora zajeti dovolj 
širok pas, da ka sne je pri spravilu lesa po ško dujemo ob vlaki čim manj 
drevja. Če drevje ob vlakah kljub temu poškodujemo, ga praviloma ne 
posekamo, ampak uporabimo kot zaščito preostalega sestoja ob vlaki. 
Posek drevja opravi lahko lastnik sam ali pa odda dela pooblaščeni 
gospodarski družbi ali drugi organizaciji. Po sečnji moramo drevje s trase 
vlake umakniti, da ne moti gradnje vlake. Sledi gradnja, ki je lahko ročna  
- pri padničnih vlakah in na neskalovitih pod la gah - ali strojna - največkrat 
z buldožerji različnih moči. Brez buldožerja je danes skoraj nemogoče 
graditi zlasti pobočne vlake. Ker pa je precejšen del naše domovine že 
na majhnih površinah zelo razgiban, skalovit in strm, mnogokrat tudi 
brez miniranja ne bo šlo.

Promet z razstrelivom in izvajanje miniranja lahko opravljajo le za to 
opremljene organizacije in usposobljene osebe. Zahteve v zvezi s tem 
so določene z zakoni in pripadajočimi pravilniki.
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Ko so vlake zgrajene ter sečnja in izdelava sortimentov končana, 
začnemo s spravilom lesa. Zelo važno načelo je: traktor ne sme z vlake! 
Edino vlaka je dovoljena tehnološka površina za gibanje traktorja. Zato 
smo vlake tudi gradili. Če tega ne upoštevamo, je izguba površine pri 
spravilu lesa po deloviščih, kjer vlake niso označene, od tri do šestkrat 
večja kot na deloviščih z označenimi vlakami. Delež površine vlak v 
primerjavi z vso površino, s katere spravljamo les, se zato zelo poveča. 
Tako prihaja do prizadetosti gozdnih tal in s tem povezanimi motnjami 
v razvoju gozda.
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Če želimo stroške vzdrževanja vlak dolgoročno čim bolj znižati, moramo 
čim bolje poskrbeti tudi za odvodnjavanje vlak. Vlake postanejo sčasoma 
po kolotekih traktorja korita, v katerih se ob padavinah zbira in teče 
voda. Moč vode se zelo hitro veča z večanjem naklona vlake. Jarkov za 
odvodnjavanje mora zato biti več tam, kjer je več padavin, pri večjem 
naklonu vlak in na mehkih občutljivih tleh. Po vsaki uporabi vlake bi morali 
jarke za odvodnjavanje pregledati in po potrebi na novo urediti. 

3.3 Vrsta, moč in opremljenost traktorja

Na izbrano metodo dela vpliva tudi vrsta, moč in opremljenost traktorja, 
ki ga imamo za spravilo na razpolago. Ločimo kolesne traktorje, kamor 
spadajo prilagojeni kmetijski in zgibni traktorji, ter gosenične traktorje.

Prilagojeni kmetijski traktorji

To je najbolj množična skupina traktorjev, kamor spadajo kmetijski 
traktorji, prilagojeni za delo v gozdu. Stopnja prilagojenosti je vedno večja: 
traktorji imajo lahko hidravlično in daljinsko vodeni vitel, različne izvedbe 
atestiranih varnostnih kabin, prednji pogon, kolesne verige, zadnjo 
naletno hidravlično desko in pogosto sprednjo rampno ali poravnalno 
hidravlično desko. Zasebni gozdni posestniki uporabljajo pretežno 
kmetijske traktorje z zelo različno stopnjo prilagoditve in le izjemoma 
podobne ali enake opisanemu. Pogostnost nezgod pri delu v zasebnih 
gozdovih je tudi zato tako visoka. 
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Zgibni gozdarski traktorji

Zgibne gozdarske traktorje uporabljamo le za delo v gozdu - torej so za 
to delo izdelani traktorji. Zato je tudi njihova nabavna cena znatno višja. 
Pri nas jih uporabljamo v državnih gozdovih na okoli 20% površin od 
skupno določenih za traktorsko spravilo. Uporabljajo jih tudi že nekateri 
gozdni posestniki, predvsem tisti, ki opravljajo spravilo lesa tudi izven 
svojega gozda in so za to dejavnost ustrezno registrirani. Moč zgibnih 
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traktorjev se giblje v širokem razmiku. Pri nas smo v državnih gozdovih 
v preteklosti uporabljali te traktorje z močjo nad 50kW.

Gosenični traktorji

So prav tako kmetijski traktorji z ustreznimi prilagoditvami za delo v gozdu, 
namesto koles pa imajo gosenice. Pri nas jih uporabljamo le v gozdovih 
alpskega dela države. Njihova prednost je v možnosti dela po brezpotju 
in v zelo majhni širini. Najdemo jih predvsem v državnih gozdovih, pa 
tudi pri nekaterih gozdnih posestnikih, ki opravljajo dela tudi izven svojih 
gozdov. Najpogostejša moč teh traktorjev je pri nas okrog 45 kW in več.
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3.4 Izbira traktorja za delo 

Če traktor uporabljamo le za spravilo lesa, se zanj odločamo na podlagi 
terenskih razmer in delovnih območij posameznih traktorjev. Največkrat 
pa uporabljamo pri nas traktor za kmetijska, gozdarska, gradbena 
opravila, prevoze itd. Rabimo torej čim bolj vsestranski traktor. Pred 
nakupom moramo zato premisliti predvsem:

a) O obsegu dela, ki ga bomo izvajali v gozdu in na kmetijskih površinah. 
To je dejavnik, ki močno vpliva na vsoto sredstev, ki jih je v nabavo 
traktorja smiselno vložiti. Kupiti moramo tak traktor, ki najbolj ustreza 
opravljanju del, ki jih imamo na posestvu največ.

b) O moči traktorja. Obseg dela in moč traktorja sta tesno povezana 
dejavnika. Včasih so za kmetijska in gozdarska opravila uporabljali 
lažje traktorje moči med 30 in 35 kW, danes pa je teža in moč traktorjev 
v uporabi znatno večja - 55 kW in več. S tem povečujemo varnost dela 
s traktorjem, manjšajo pa se tudi poškodbe tal in sestoja. Traktor je 
pri delu le izjemoma polno obremenjen. Zato zelo redko prihaja do 
zdrsevanja koles na mestu. To pa poleg tega tudi zmanjšuje število 
popravil in podaljšuje življensko dobo traktorja. 

c) O opremi traktorja. Pri tem ne gre le za opremo, ki jo še rabimo pri 
delu. Najpomembnejša je varnostna oprema traktorja. Zato kupujte in 
vgrajujte le atestirano opremo. Dela v gozdu ali kjerkoli drugje nikdar 
ne opravljajte brez varnostne kabine ali vsaj varnostnega loka.

č) O pogojih servisiranja in nabavi rezervnih delov. Problemov bo manj, 
če se boste na podlagi gornjih premislekov odločili za traktor, ki je v 
vašem okolju pogost ali obstaja v bližini celo pooblaščeni servis zanj.
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4 ZAHTEVE GLEDE USPOSOBLJENOSTI IN 
DRUGIH POGOJEV, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI 
TRAKTORIST

Zahtev in ukrepov, ki jih mora izpolnjevati traktorist in organizacija, v 
kateri je zaposlen in je registrirana za dela v gozdovih, je veliko. V prvem 
poglavju smo videli, koliko le-ti prispevajo k zmanjšanju števila nezgod pri 
poklicnih delavcih. Naslednja primerjava dokazuje, kako nujno potrebno 
je povečati število zahtev tudi pri izvajanju del v zasebnih gozdovih, ko 
dela izvajajo lastniki sami ali se izvajajo v okviru med so sed ske pomoči.
To so zahteve, ki bi zagotovo prispevale k povečanem številu živih in 
zdravih gospodarjev naših kmetij.

Znano je tudi, da so posledice nezgode tem manjše, čim krajši je čas od 
nezgode do zdravniške pomoči. Ta čas je možno skrajšati, če imamo pri 
roki prvo pomoč, če v gozdu ne delamo sami in imamo prevoz do zdrav-
nika. Če pa je ponesrečenec v takem stanju, da ga sami ne moremo 
pre pel jati do zdravnika, lahko čas posredovanja znatno skrajšamo 
s pre nos nim telefonom ali v nekaterih primerih tudi s CB postajami. 
Uporaba sodobnih komunikacijskih sredstev lahko pomembno zmanjša 
zdravstvene posledice, ki nastanejo z nezgodami pri delu v gozdu. 
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GOZDARSKA PODJETJA

1. Najmanjša starost traktorista je 18 let in   opravljen 
vozniški izpit F kategorije.

2. Preverjena zdravstvena us po sob lje nost za 
delo, ki jo dokazuje zdravniško spričevalo, 
pri dob ljeno na posebnem zdravniškem pre-
gledu. Ta usposoblje nost se preverja obvezno 
vsaki dve leti.

3. Postopno uvajanje v delo pri gozdni pro iz vod -
nji: najprej gojitvena dela, nato gradbena de la 
(izgradnja vlak, vzdrže vanje cest), sledi seč-
nja in izdelava in končno izbira za traktorista.

4. Usposobitev za delo s traktorjem na tečaju 
za traktoriste. Najprej za pri la go jene in nato 
za zgibne traktorje.

5. Seznanjenost in izprašanost iz varstva pri de lu, 
ki ga delavec mora obnavljati vsaki dve leti.

6. Pred pričetkom del v vsakem delovnem polju 
ali drugi razporeditvi na delo prejme delavec 
delovni nalog. V njem so opredelje ni obseg, 
časovni pogoji dela in poudarjeni posebni 
pogoji v zvezi z varstvom pri delu, ki se na-
na šajo samo na to delovno polje.

7. Delo pri spravilu lesa se lahko opravlja samo 
na atestiranih strojih - traktorjih in priključkih 
na traktorju.

8. Traktoristi in ostali delavci morajo obvezno 
upo rabljati vsa zaščitna in varstvena sred st-
va, upoštevajoč tudi predpisano dobo tra jan-
ja, ko je varovanje še zagotovljeno.

9. Vlačenje in kakršnokoli gibanje s trak tor jem 
po brezpotju je prepovedano. Edina teh no-
loška površina za gibanje s trak tor jem  so 
vlake, ki morajo biti zgrajene na ustrez ni ravni  
kakovosti.

10. Delavec mora obvezno delati v skupini. Poleg 
sodelavcev v delovišču ga občasno (na vad no 
enkrat dnevno) obide delovodja ali kdo drug 
od sodelavcev.

11. Delavec (traktorist) se mora obvezno ude le-
ževati vseh dodatnih izobraževanj, na katere 
ga pošlje organizacija, v kateri je zaposlen.

12. Posebno nevarne okoliščine pri delu traktorist 
rešuje s posvetovanjem s sodelavci in vodjem del. 
Kakršnakoli odločitev je rezultat skupne presoje. 

ŠTEVILO NEZGOD IN MRTVIH MNOGO MANJŠE

VELIKO ZAHTEV IN POGOJEV

               ZASEBNI GOZDOVI 

1. Dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik 
gozda, pri tem pa mu pomagajo njegovi 
zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge 
fizične osebe v obliki sosedske pomoči (19. 
člen Zakona o gozdovih).

2. Delo v zasebnih gozdovih, brez ustrezne 
registracije lahko opravlja “skoraj” kdorkoli, 
kadarkoli in kjerkoli!?

Š T E V I L O

N E Z G O D

I N  

S M R T N I H

N E S R E Č 

V E L I K O !

P R E V E L I K O !

       

K A J    N A R E D I T I ?
   

MALO ZAHTEV IN POGOJEV
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5 SREDSTVA IN OPREMA ZA OSEBNO VARSTVO 
DELAVCA

K povečanju varnega dela v 
gozdu znatno prispeva pravilno 
izbrani material, sodobno skro-
jena in izdelana delovna obleka 
z vso preostalo pripadajočo 
opre mo delavca. Dobra oprema 
dolgoročno povečuje učinek in 
zadovoljstvo delavca ali lastnika 
gozda kot izvajalca del v svojem 
gozdu, zmanjšuje odsotnost za-
radi nezgod in podaljšuje dolžino 
delovne dobe. Pri izvajanju del 
v zasebnih gozdovih - če delo 
izvajajo lastniki sami oziroma 
poteka delo v okviru med so sed-
ske pomoči - je potrebno ne neh no 
opozarjati na pravilno izbiro in 
uporabo varstvene in zaščitne 
opreme pri spravilu lesa. 

Med obvezna sredstva in opremo za osebno varstvo poklicnega delavca 
spadajo:

- Gozdarska zaščitna čelada. Po opravljeni sečnji in izdelavi pogosto 
ostanejo v krošnjah odlomki vejic in vej, ki jih nato včasih šele dalj časa po 
opravljeni sečnji sprosti največkrat veter, pa tudi padec drugega drevesa 
ali sneg. Gozdarska zaščitna čelada nas ne bo zaščitila pred padcem 
nekaj sto kilogramov ali celo več ton težkega drevesa, precej zanesljivo pa 
pred padajočimi svežimi ali suhimi vejami in vejicami. Gozdarski letopisi 
beležijo smrtno nesrečo daljnega leta 1967, ki jo je povzročil okoli 30 cm 
dolg odlom suhe veje. S konico je zadel delavca v nezaščiteno glavo in 
prebil lobanjo. Delavec je bil na mestu mrtev. Tudi pri prazni vožnji s 
traktorjem po vlaki lahko čelada naj več krat brez posledic “prevzame” 
marsikateri udarec. Uporaba čelade je zato obvezna za vse delavce, ki 
delajo na deloviščih, kjer potekajo ka terakoli gozdarska dela. Glede na 
to bi morala biti njena uporaba ob vez na tudi pri izvajanju del v zasebnih 
gozdovih, ko dela v različnih oblikah izvajajo lastniki sami. 
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- Zaščitne rokavice. So zelo pomemben del opreme za zaščito rok. 
Posamezne žice v pramenih žične vrvi se zaradi drgnjenja ob razne 
ovire zelo hitro pretrgajo. Število pretrganih žic je največje na koncu 
žič ne vrvi, torej na tistem delu, kjer med vlačenjem visi tudi tovor in ki 
ga imamo največkrat v rokah pri razvlačevanju vrvi ter zapenjanju in 
od penjanju lesa. Rokavice preprečujejo veliko večino teh sicer zelo 
neprijetno bolečih vbodov, ki skoraj ne minejo brez zastrupitve.

- Zaščitna obleka. Glede na letni čas dela je potrebno izbirati tudi vrsto 
obleke. Zahtevani standardi za poklicne delavce so tudi tu vedno višji. 
Zaščitna obleka mora biti primerno udobna, varovati mora pred po-
škod bami in obolenji. Te obleke so danes že tudi nepremočljive, hkrati 
pa omogočajo normalno odvajanje znoja, tako da je koža stalno suha. 
Kot dodatki k obleki služijo še perilo in oblačila za posebne razmere, 
kamor spadata dežna obleka in zimska bunda, če pa delamo občasno 
z motorno žago, tudi varovalne hlače.

- Obutev. Sem spadajo: usnjeni čevlji, gumijasti škornji in posebni 
podloženi škornji. Vrsta obutve pri izvajanju del v gozdu je odvisna 
od  terenskih razmer, vremena in letnega časa. Vsa obutev mora 
imeti v prstnem delu kovinsko kapico, ki varuje pred pogostimi udarci 
sprednjega dela noge. Usnjeni čevlji nudijo zelo ugodno počutje v 
suhem, ob ustreznem vzdrževanju pa tudi v vlažnem vremenu. Ob večji 
razmočenosti, ki traja dalj časa, zagotovimo dobro počutje z gumijastimi 
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škornji, prilago jenimi za delo v gozdni proizvodnji. To pomeni, da morajo 
imeti škornji poleg kovinske kapice, ki varuje prste, tudi ojačitve za 
varovanje gležnja. Najprimernejši so švedski - skan di navski - škornji. 
Pri zelo nizkih zimskih temperaturah se je možno ustrezno zavarovati le 
s podloženimi usnjenimi ali tudi polstenimi škornji.

- Ušesni čepi ali glušniki. Sluh je potrebno varovati tudi pri delu s traktorji, 
kljub temu da so stroji vse modernejši, močnejši in vse manj hrupni. 
Varovanje je potrebno pri vseh postopkih spravila lesa, ko je traktorist 
v traktorju - zlasti pri prazni in polni vožnji. Obremenitve so pri vožnji 
največje, ker se neposredno prenašajo na traktorista. Celo poklicni 
traktoristi poskušajo včasih zavračati varovanje sluha, ko pa se zaščite 
navadijo, dela brez nje nočejo več opravljati. Večina traktoristov upo-
rablja glušnike, nekateri trajno ostanejo pri čepih, najbolj svojeglavi pa 
izgubijo sluh.
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 6 OPREMA TRAKTORJA ZA VARNO DELO PRI 
SPRAVILU LESA

Seznam opreme, ki povečuje varno delo s traktorjem pri spravilu lesa, je 
vedno daljši. Med danes že običajno opremo, ki jo uporabljamo na traktorjih 
za spravilo lesa v dobro organiziranih gozdarskih podjetjih, spada:

- Varnostna kabina. Pri prevrnitvah traktorja je varnostna kabina 
zelo zanesljivo varovalo. Ključni pogoj je v tem, da je potrebno med 
prevračanjem traktorja obvezno ostati v traktorju, se močno oprijeti 
krmila in nikakor poskušati kakorkoli skočiti iz traktorja. V takih primerih 
se izkaže zelo koristna tudi uporaba varnostne čelade, ki je privezana s 
podbradnim pasom. V zasebnih gozdovih najdemo pri spravilu lesa še 
vedno traktorje brez kabine. Nekateri uporabljajo traktorje s preprosto 
kabino, ki v glavnem varuje le pred vremenskimi nevšečnostmi. 
Varnostni loki, še bolj pa varnostne kabine ob hkratni uporabi zaščitne 
čelade, pa so v zasebnih gozdovih, kjer izvajajo dela lastniki sami ali v 
obliki medsosedske pomoči, žal še zelo redki. 

- Dvo- ali enobobenski vitel.Vitli so traktorski priključki, ki jih uporabljamo 
za zbiranje lesa od panja do traktorske vlake. Traktor se giblje po vla-
kah, usmerjeno posekan les pa zbiramo z žičnimi vrvmi. Na tak način 
se s traktorjem ni potrebno gibati po brezpotju, kar znižuje pogostnost 
okvar traktorja in priključkov. Druga prednost je, da ostanejo sestoj in 
tla izven vlak in smeri zbiranja nepoškodovana. Glede na proizvajalca 
so vitli različni po vrsti in moči. Prevladujoče mehanične vitle danes 
zamenjujejo hidrav lični in (vse bolj pogosto) daljinsko vodeni vitli, ki jih 
uporabljamo za spravilo velikih količin lesa. Za spravilo manjših količin 
lesa lahko uporabljamo cenejši enobobenski vitel z manjšimi vlečnimi 
silami. Velikost in moč traktorja in vitla morata biti usklajena. Na bobnih 
vitla so žične vrvi in verižne ali vrvne zanke z drsniki. Glede na vlečno 
silo vitla moramo imeti ustrezno močno žično vrv:

- za vlečno silo 3 tone žična vrv s premerom d = 10 mm
- za vlečno silo 5 ton žična vrv s premerom d = 12 mm 
- za vlečno silo 10 ton žična vrv s premerom d = 16 mm

 Žične vrvi morajo biti polmehke - s konopljeno dušo - in križno pletene. 
Dolžina vrvi na bobnu je odvisna od velikosti bobna in od razdalje 
zbiranja. Ponavadi je na bobnu med 50 in 70 m vrvi, najmanjša dolžina 
pa naj znaša vsaj 20 m. Obrabo vrvi moramo stalno spremljati. Če je 
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na tekočem metru žične vrvi pretrganih več kot 10% žic od skupnega 
števila, je potrebno vrv zamenjati, skrajšati ali preplesti.

 Na žičnih vrveh imamo navadno od 3 do 5 drsnikov in poveznic, odvisno 
od debelinske strukture drevja. Poveznice so lahko verižne ali iz žične 
vrvi. Verižne poveznice se izjemno dobro prilagajajo obodu lesa tudi pri 
zelo drobnih sortimentih zato jih uporabljamo pri spravilu drob nejšega 
lesa. Glede na to spadajo verižne poveznice največkrat med običajno 
opremo prilagojenih kmetijskih kolesnih in goseničnih traktorjev. 
Poveznice iz žične vrvi uporabljamo pri spravilu debelejšega lesa, zato 
so navadno z njimi opremljeni večji zgibni traktorji. Učin ko vi tost vezanja 
z žičnimi poveznicami je zaradi pogostejšega odpe njanja slabša kot z 
verižnimi poveznicami. Zato njihovo uporabo pri nas opuščamo.

- Naletna deska. To je obvezna oprema, če uporabljamo za zbiranje lesa 
na traktorju vgrajene vitle. Na njo naslanjamo les, hkrati pa preprečuje 
nalet lesa na zadnja kolesa in druge dele traktorja. Pomik deske navzgor 
in navzdol vodimo praviloma z dvosmerno hidravliko. S sodobnimi 
naletnimi deskami lahko tudi sidramo traktor pri zbiranju lesa ali kadar 
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zaradi protivzponov na traktorski vlaki kombiniramo vožnjo traktorja 
brez bremena in vlačenje bremena do traktorja. Taka deska znatno 
povečuje varnost in učinkovitost dela pri zbiranju lesa. 

- Sprednja rampna ali poravnalna deska. Tudi ta deska je hidravlična 
in pomična. Velikost pomika je še večja kot pri naletni deski. Z njo 
poravnavamo les na kamionski cesti. Varnost pri delu je večja, kot če 
bi to počeli z zadnjo naletno desko, zato je ustrezno temu tudi manj 
nezgod in okvar. Pri traktorjih zasebnih gozdnih posestnikov so prednje 
deske - zaradi manjših količin lesa - še vedno redke. 

- Kolesne verige. Z verigami nekoliko povečamo delovno območje 
traktorja, hkrati pa v določenih okoliščinah obvarujemo gume na 
pogonskih kolesih. To velja zlasti za kraški del Slovenije, kjer so vlake 
zelo kamnite. Na mehkih - npr. flišnih - podlagah pa uporaba kolesnih 
verig ni vedno smiselna. Njihova uporaba ima v takem okolju lahko 
nezaželjene ekološke posledice, kot so poškodbe na drevju in tleh, ki 
se z razdiralnim delovanjem vode še stopnjujejo.

- Varnostni hidravlični sedež. Vsakdanjega spravila lesa si brez 
kakovostnega sedeža danes ne znamo več predstavljati. Sedež spada 
med dodatno opremo, ki jo je treba plačati posebej. Tako je tudi prav. 
Denarni vložek se povrne z boljšim zdravstvenim stanjem traktorista. 
Če se na zasebni posesti kmetijska in gozdarska dela medsebojno 
prepletajo in je obseg dela s traktorjem večji, se tovrstna investicija 
posestniku vsekakor obrestuje. Prijetnost dela bo večja, utrujenost 
manjša, doba zmožnosti za opravljanje vseh vrst del pa pomembno 
daljša. In ne samo to! Tudi nedelovni čas, čas počitka, ki ga navadno 
posvetimo naši najljubši dejavnosti, bomo lahko preživljali bolj 
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sproščeno. Preprosto zato, ker bomo bolj spočiti in zdravi! To je zelo 
zanesljiva dolgoročna naložba v lastno zdravje.

- Gasilni aparat in torbica s prvo pomočjo. Vsaj ta del opreme ne bi smel 
manjkati na nobenem traktorju. Z gasilnim aparatom si lahko pomembno 
zmanjšamo škodo, če se na primer traktor vname zaradi kratkega 
stika. Prva pomoč pa nam pri določenih poškodbah lahko zmanjša 
zdravstvene posledice in skrajša čas nesposobnosti za delo. 

- Zaščita pogonske verige vitla. Vsi vrteči se deli so lahko stalen vir ne-
var nosti za poškodbe, če niso primerno zaščiteni. Pri zaščiti po gon ske 
verige gre ob majhnem denarnem vložku za zelo veliko korist. Zato naj 
bo zaščita med obratovanjem vedno na svojem mestu. 

Traktor z opisano opremo je opremljen po varnostnih predpisih. Take 
traktorje uporabljamo pri spravilu lesa v dobro organiziranih gozdarskih 
podjetjih. Vsak del, ki od naštete opreme manjka, zmanjšuje varnost dela 
s traktorjem pri spravilu lesa. 

Med drugo zelo pogosto opremo, ki jo rabimo pri spravilu lesa, spadajo 
še: cepin, sekira, odpiralni škripec, pas za vezanje škripca in motorna 
verižna žaga. S cepinom pogosto sproščamo posamezne in praviloma 
drobnejše kose pri zbiranju lesa. S pasom in odpiralnim škripcem spre-
minjamo smer zbiranja debelejših in težjih kosov, ko se želimo izogniti 
oviram ali obvarovati pomlajene in druge gojitveno pomembne površine. 
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Motorna verižna žaga ima več funkcij:
- za kleščenje debelejših in težjih mnogokratnikov iglavcev ali kombiniranih 

hlodov listavcev, ki jih v fazi sečnje in izdelave z obračalnikom ni bilo 
mogoče obrniti. Pri tem potrebujemo vizir z mrežico kot zaščito za oči 
in sekaški meter za krojenje lesa.

- za odstranjevanje nepredvidenih lesenih ovir pri zbiranju lesa.

- za prežagovanje lesa na kamionski cesti glede na različne kupce po-
sa mez nih sortimentov. V istem mnogokratniku so pri iglavcih lahko npr. 
celulozni les in hlodovina, pri listavcih pa v kombiniranem hlodu furnirski 
hlod in hlod za žago. Različne sortimente zato ločeno rampamo in tako 
pripravimo les za oddajo.

Traktor, priključki in druga oprema morajo imeti ustrezne ateste, ki jih 
uporabniku priskrbi proizvajalec oziroma prodajalec. Poklicni izvajalci 
morajo traktor in priključke pregledati po vsakem večjem popravilu. V 
skladu s predpisi mora pred ponovnim vključevanjem v proizvodnjo izdati 
ustrezen dokument o tehnični brezhibnosti.
Traktorje zasebnih gozdnih posestnikov pogosto popravljajo lastniki 
sami ali pa kdo iz medsosedske pomoči ali v strojnih krožkih. Kakovost 
popravila in uporabljenih nadomestnih delov ni vedno ustrezna. Še slabše 
je z ugotavljanjem tehnične brezhibnosti traktorja. Zato je tveganje za 
nezgodo pri spravilu lesa večje in se s težavnostjo delovnih pogojev hitro 
povečuje, kar nam statistika nezgod tudi potrjuje.
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7 UPORABA PRAVILNE TEHNIKE DELA PRI 
POSAMEZNIH POSTOPKIH SPRAVILA LESA S 
TRAKTORJI

KAJ JE SPRAVILO LESA?

Spravilo lesa je poleg prevoza lesa del transporta lesa, pri katerem 
opravimo premik lesa od panja do odlaganja na kamionski cesti. 

Terenske razmere pri 
nas redko zahtevajo 
upo  rabo več različnih 
na činov spravila lesa. 
Najbolj običajno je kot 
na primer: ročno spra-
vi lo od panja do trak-
tor ske vlake in nato 
spra vilo s traktorjem ali 
žičnico do kamionske 
ceste. V skrajnih de-
lov nih raz merah je 
po treb no kombinirati 
celo tri načine spravila, 
kot na primer: ročno 
spravilo, spravilo z 
žičnico in spra  vilo s 
traktorjem. Naj več krat 
opravimo spravilo lesa 
od panja do kami ons ke 
ceste z enim na či nom 
spra vi la lesa in z enim 
spra vil nim sredstvom. 

V Slo veniji imamo skoraj devetdeset od stot kov gozdnih površin, ki so 
primerne za delo s traktorji in na katerih je možno, če so opremljene z 
vlakami, spravljati les od panja do kamionske ceste z enim načinom 
spravila lesa in enim spravilnim sredstvom. 

Skoraj tri četrtine traktorskega spravila lesa opravimo s prilagojenimi 
kmetijskimi traktorji. To so tudi najpogostejši traktorji zasebnih gozdnih 
posestnikov, saj jih je možno uporabljati tudi v kmetijski proizvodnji. 
Zato je delež spravila lesa s prilagojenimi traktorji v zasebnih gozdovih 
znatno višji od povprečja. Povečuje se tudi delež zasebnih prilagojenih 
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traktorjev s sprednjim pogonom. Ti traktorji prevzemajo mejna območja 
dela zgibnih traktorjev. Zaradi naštetih razlogov delež spravila lesa s 
prilagojenimi traktorji stalno narašča.

Sečnja in izdelava, spravilo ter prevoz lesa so faze pridobivanja lesa. 
Poleg prevoza lesa poteka tudi spravilo lesa v ciklusih in ga delimo na 
dve podfazi:

- zbiranje lesa od panja do vlake in
- vlačenje ali vožnja lesa do kamionske ceste.

Znotraj obeh podfaz imamo naslednje delovne postopke:

- prazna vožnja traktorja,
- razvlačevanje prazne vrvi,
- vezanje oziroma pripenjanje lesa,
- privlačevanje lesa,
- vlačenje po vlaki,
- odvezovanje oziroma odpenjanje lesa,
- rampanje lesa.

Čase naštetih delovnih postopkov štejemo v produktivni čas. Znotraj 
vsakega ali med njimi se pojavljajo razni zastoji med delom. Nekateri 
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nastajajo po naši volji: odmori, fiziološke potrebe. Drugi nastajajo zaradi 
nemotenega obratovanja stroja: nalivanje goriva in maziva, stalen 
pregled najbolj obremenjenih delov traktorja. Nekateri zastoji na delu 
pa nastajajo popolnoma nepredvidljivo. Med te spadajo vse vrste okvar. 

Naša prizadevanja so stalno usmerjena v ukrepe, s katerimi bi delež 
zastojev čim bolj znižali. V mislih imamo še posebej zastoje, ki nastajajo 
zaradi nezgod in so največkrat posledica nepravilnega načina dela. Če 
imamo “srečo”, se uporaba nepravilnega postopka konča samo z 
gmotno škodo, velikokrat pa je z njo povezana tudi nezgoda. Zato 
prikazujemo za vsak delovni postopek, na kaj moramo biti pri spravilu 
lesa še posebej pozorni.

Med temeljnimi cilji spravila lesa s traktorji je poleg varnega in go spo dar-
nega dela tudi čim manj poškodb v gozdu. Glavne poškodbe nastajajo 
na gozdnih tleh in na drevju vseh razvojnih faz, ki v gozdu ostanejo po 
opravljenem spravilu lesa. Tudi pri tem je uspeh zagotovljen le, če bomo 
s traktorjem vozili samo po grajenih oz. označenih vlakah. Zavedati se 
moramo, da čim manjše so poškodbe v sestoju in na tleh, tem nižja bodo 
vlaganja v obnovo in nego gozdov in tem večji bo pri ča ko vani dohodek 
od lesa v prihodnje.
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Najpogostejše so poškodbe na korenovcu dreves. Čim mlajše drevo je 
poškodovano, tem večji je praviloma delež debla, ki je zaradi razvoja 
bolezni razvrednoten. Namesto lesa za hlodovino nastajajo pri iglavcih 
celulozni les oziroma hlodi slabših kakovosti in drva pri listavcih. Ob 
enakih stroških vseh faz pridobivanja lesa je zato dohodek od lesa pri 
naslednjih sečnjah znatno nižji.

7.1 Priprava stroja

Na začetku uvajanja mehanizacije v gozdarstvo je bila priprava traktorja 
predpisan postopek, traktorist ga je moral obvezno opraviti pred vsakim 
začetkom dela. Kakovost priprave stroja je bila v veliki meri odvisna 
od vestnosti traktorista. Da bi problematično odvisnost, ki velja za vse 
dejavnosti, kjer se pojavlja razmerje med človekom in strojem, čim bolj 
zmanjšali, so sodobni traktorji vse manj odvisni od človekove skrbi. Na 
primer: prenosi, ki jih je bilo prej treba občasno - dnevno oz. tedensko - 
ročno mazati, imajo danes mazanje avtomatsko urejeno; z elektroniko  je 
krmiljenih vse več kontrolnih mest, kjer stalno spremljamo stanje traktorja. 
Zato je lahko obseg priprave stroja vse manjši. Pred začetkom dela pa 
moramo kljub temu preveriti in pregledati:
- količino goriva v rezervoarju (dolivamo ga vedno po končanem delu),
- količino olja v prenosih,
- raven hladilne tekočine, 
- stanje sklopke in zavor, 
- stanje gum in verig ali gosenic,
- privitost kolesnih vijakov ali vijakov na glavnih delih prenosa pri 

goseničnih traktorjih, 
- stanje najbolj obremenjenih delov traktorja in opreme.
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Vsako napako, ki jo pri tem pregledu ugotovimo, moramo odpraviti. Če 
tega ne moremo sami, poskrbimo za pomoč servisa. V kabino ne smemo 
vnašati orodja in drugih predmetov, s katerimi bi se lahko poškodovali. 
V težjih delovnih razmerah si moramo delovišče ogledati in glede na 
okoliščine skrbno presoditi o ustreznem postopku dela. Z delom lahko 
začnemo šele takrat, ko ne ogrožamo drugih in sebe.

Zaganjanje traktorja je dovoljeno samo z zagonsko napravo. Pri zaga-
nja nju neposredno na zaganjaču prihaja do iskrenja, ki lahko zaneti 
zamaščen motor. Brez gasilnega aparata lahko uničevalni učinek ognja 
samo gledamo. Zato moramo tudi med delom stalno preverjati spoje na 
dovodih za gorivo, da ne bi kje nekontrolirano iztekalo. Isto velja za vse 
električne vode, ki bi lahko zaradi slabe izolacije povzročali iskrenje. 

Za odpravljanje manjših napak in okvar moramo imeti na traktorju tudi 
potrebno orodje za vzdrževanje, ki ga je treba stalno dopolnjevati. 
Poleg tega je priporočljivo imeti s seboj nekaj U spojk, s katerimi lahko 
začasno odpravimo okvare na kolesnih verigah in žičnih vrveh, ter seveda 
rezervne drsnike. 

Vse neuporabne, polomljene kovinske, plastične in druge dele traktorja ali 
katere koli druge opreme, ki jo uporabljamo za delo v gozdu, odnesimo s 
seboj v dolino oziroma domov in jih odlagajmo v za to namenjene posode. 
Naši gozdovi so s tem že dobesedno nastlani, zato odnesimo tudi smeti, 
ki nam v gozdu ležijo že dalj časa, čeprav niso naše, saj se njihov lastnik 
najbrž ne bo več oglasil. 
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7.2 Prazna vožnja traktorja 

Neposredno pred vožnjo moramo:

- Poveznice in vrvi na vitlu postaviti in obesiti v lego, da se ne vlečejo po 
tleh in se ne prepletajo.

- Dvigniti zadnjo naletno in sprednjo rampno desko.

Vsako prevažanje ljudi na traktorjih, ki niso opremljeni z dodatnimi sedeži, 
je prepovedano. Med prazno vožnjo moramo biti pozorni: 

- Hitrost vožnje mora biti taka, da so vplivi tresenja na traktor in traktorista 
čim manjši. Tem vplivom je zlasti izpostavljena hrbtenica, posebno pri 
traktorjih, v katere ni vgrajen varnostni hidravlični sedež. Takih traktorjev 
je pri zasebnih gozdnih posestnikih še vedno veliko. Posebna pozornost 
je potrebna, ko po vlaki vozimo prvič in šele preverjamo njeno stanje.

- Pri vožnji po strmini navzgor traktorja ne ustavljajmo! Ustrezno prestavo 
moramo izbrati že pred strmino, ker traktorski menjalniki navadno niso 
sinhronizirani.

- Hitrost prazne vožnje po strmini navzdol mora biti majhna. V nujnih 
primerih, ko traktorja ne moremo zaustaviti s kolesnimi zavorami, 
uporabimo za to prednjo odrivno ali, če te nima, tudi zadnjo naletno 
desko. Samotežna vožnja s traktorjem je strogo prepovedana.
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7.3 Zbiranje lesa s traktorjem

Za učinkovito in varno zbiranje lesa morata biti izpolnjena dva pogoja:

- Pri razvlačevanju vrvi je vrv potrebno speljati tako, da se čim manj drsa 
ob skale ali celo jeklene dele traktorja.

- Izhod vrvi iz traktorja je opremljen s škripci ali valjčki. Stanje njihove 
brezhibnosti je treba stalno preverjati, ker nastajajo zlasti pri bočnem 
privlačevanju zelo velike obremenitve.

Pomočnika moramo pred delom in med njim stalno seznanjati z nevarnimi 
okoliščinami. 

Traktor vedno postavimo tako, da bo zbiranje lesa varno in učinkovito,  
na tleh in na sestoju pa čim manj poškodb.

Najpogostejše okoliščine in v zvezi s tem pravila, ki jih moramo pri zbiranju 
lesa upoštevati, so:

- Ko traktor postavimo v položaj za zbiranje lesa, spustimo prednjo in 
zadnjo desko na tla, vključimo zavore in se prepričamo, če bo traktor 
med vezanjem ali pripenjanjem lesa miroval.

- Pomočnik ne sme vezati lesa, dokler o namenu jasno ne seznani 
traktorista. Ko pomočnik veže les, se ne smemo dotikati ročic za 
upravljanje vitla.

- Če traktorist ali pomočnik opazita nevarnost, ki preti kateremukoli od 
njiju, se morata medsebojno takoj obvestiti in prekiniti delo.

- Privlačevanje lesa lahko začnemo šele takrat, ko se je pomočnik 
umaknil na varno mesto: za drevo, obvezno pa za tovor. Privlačevanje 
z vitlom moramo opravljati počasi in enakomerno.

- Pri privlačevanju lesa se mora vrv vedno navijati na boben v vzdolžni 
smeri, torej čimbolj pravokotno na os bobna. Vsak drug način je 
nevarnejši, posebno na pobočnih vlakah in pri traktorjih z visoko vrvenico. 
Pri bočnem privlačevanju lesa se moramo izogibati ostrim kotom.

- Pri poševnem položaju traktorja na pobočju praviloma ni dopustno 
privlačevati lesa s spodnje, nižje strani.

- Pri privlačevanju lesa po strmini navzdol moramo tanjše in krajše kose 
po možnosti privezati čim bolj na koncu vrvi.

- Pri privlačevanju lesa ne sme nihče tovora spremljati ob strani!
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- Razne ovire, kot na primer panj ali skalo, skušajmo premagati pri pri vla-
čevanju s čim manj napora in sunki traktorja in vitla. Največkrat bomo 
uspešni že, če bomo posamezen kos, ki je zadel ob oviro, prevezali tako, 
da bomo vlečno vrv s poveznico premaknili na nasprotno stran oboda 
hloda. Če na tak način ovire ne zaobidemo, je najbolje takoj uporabiti 
odpiralni (polavtomatski) škripec.
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- Med privlačevanjem je prepovedano vsako ročno usmerjanje vrvi. Pri 
premikih traktorja od enega do drugega stojišča privlačevanja lesa, 
mora biti vlečna vrv navita na vitlu, neizkoriščene zanke pa navite ob 
traktor tako, da se ne morejo sprostiti.

- Kadar spreminjamo smer privlačevanja s panji ali škripci, ne sme nihče 
stati na notranji strani napete vrvi! Enako velja za traktorista, če ima 
radijsko vodeni vitel.
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- Zaradi ropota traktorja, zlasti pri daljših razdaljah privlačevanja, se 
je dobro dogovoriti za znake, ki jih uporabljata traktorist in pomočnik. 
Najpogosteje velja naslednje: dvignjena roka - stoj, kroženje roke - 
naprej, zaporedno spuščanje roke - nazaj ali tudi popusti.

- Vse vrste vitlov (mehanični, hidravlični) moramo pri privlačevanju vedno 
vklapljati postopoma. V prvih trenutkih privlačevanja tako presojamo 
pravilnost postavitve traktorja in velikost obremenitve na vrvi vitla.
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- Ko se les približuje zadnji naletni deski, obvezno zmanjšajmo hitrost, 
da preprečimo udarec lesa ob desko in s tem njeno poškodbo. 

- Les mora na vrvi prosto viseti in biti toliko dvignjen od tal, da čela čim 
manj zadevajo ob ovire na vlaki. S tem zmanjšamo dviganje sprednjega 
dela traktorja in omogočamo krmiljenje tudi z volanom. 
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- Velikost tovora je odvisna od vrste, moči, velikosti traktorja in kakovosti 
vlake. Teža tovora naj bo takšna, da ne bo dvigala prednjega dela 
traktorja, zaradi česar bi morali tovor večkrat spuščati in ponovno pri-
vlačevati. Velikost tovora moramo zato vedno prilagoditi najslabšemu 
delu vlake. Dnevni učinek zaradi manjšega tovora posamezne vožnje 
nadomestimo z večjim številom voženj in z mnogo manjšimi okvarami 
traktorja in vitla ter manjšimi škodami v okolju.



57

- Če imamo dvobobenski vitel, moramo privlačevanje izvajati tako, da 
najprej napnemo zgornjo vrv, nato pa privlačujemo les s spodnjo vrvjo 
do vitla. Če pa obstaja nevarnost kotaljenja, izvajamo privlačevanje 
postopoma in izmenično tako, da čela oblovine ali sortimentov zgornje 
vrvi ne bodo prišla pod oblovino ali sortimente spodnje vrvi. 
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7.4 Vlačenje po vlaki 

Pred začetkom vlačenja lesa po vlaki je potrebno najprej dvigniti prednjo 
in zadnjo desko, preveriti moramo stanje tovora in mesto pomočnika.

Nekateri ukrepi za varno delo pri vlačenju lesa po vlaki so naslednji:

- Pri speljevanju z mesta pedalo sklopke spuščajmo počasi. Zaradi 
naglega spuščanja lahko pride do prevrnitve traktorja.

- Pedali kolesnih zavor naj bosta ločeni in sproščeni zaradi lažjega 
upravljanja traktorja. Vsak nepremišljen pritisk na eno od pedal je med 
naglo vožnjo - zlasti navzdol - lahko zelo nevaren.

- Glede na velikost, dolžino in višino tovora ter kakovost vlake moramo 
izbrati ustrezno prestavo, s katero določimo tudi primerno hitrost 
traktorja. To velja tudi za vožnjo po strmini navzdol. Med vožnjo z levo 
nogo ne pritiskajmo na pedalo sklopke, desna noga pa naj sloni na obeh 
zavornih pedalih. 

- Menjalno ročico je treba v izbrano prestavo vedno potisniti do konca, 
tako da se zobčeniki v menjalniku ali reduktorju v celoti ujamejo. V 
nasprotnem primeru lahko pride, zlasti ob nenadnih sunkih, ki jih pri 
spravilu lesa ni malo, do strojeloma ali izklopa v prenosu. Na strminah 
se pri tem lahko traktor začne gibati proti naši volji samotežno. Možne 
posledice so nepredvidljive. 
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- Vsako zadrževanje kogarkoli na tovoru ali ob njem je med vožnjo strogo 
prepovedano!

- Če so na vlaki ostri zavoji, moramo pri pripravi dela in kasneje pri izvedbi 
del prilagoditi način krojenja lesa tako, da lahko tudi najdaljše kose 
varno spravimo do ceste.

- Med vožnjo moramo volan vedno držati z obema rokama. Pri traktorjih 
s hidravlično krmilno ročico se z eno roko držimo za varovalni drog, z 
drugo pa krmilimo. Če se traktor začne prevračati, ne poiskušajmo iz 
njega skočiti, ampak se čvrsto oprimimo kakega močnega notranjega 
dela kabine. V ta namen je na težjih terenih priporočljivo uporabljati 
varnostne pasove.

- Med vožnjo bodimo vedno pozorni na okolico. Posebno previdno 
vozimo mimo ljudi. Paziti je treba, da tovor, veje ali sproženo kamenje 
ne poškoduje sodelavcev ali naključnih obiskovalcev.

- Pri polni vožnji po zelo strmih pobočjih si pomagamo tudi z zaviranjem 
s tovorom tako, da ga spustimo do tal. Pri tem moramo zaradi možnega 
zatikanja upoštevati ovire, ki so na vlaki. 

- Pri polni vožnji navzgor se pri nenadnem povečanju naklona lahko 
kolesa zavrtijo v prazno. V takem primeru moramo tovor takoj sprostiti, 
ker lahko nastane prag, ki ga kasneje tudi z neobremenjenim traktorjem 
težko ali pa sploh ne premagamo več. Zato je potrebno prestavo 
spremeniti pred lomom strmine!

- Največji vzdolžni naklon, po katerem opravljamo polno vožnjo s traktorji 
in kolesnimi verigami navzdol, je:
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7.5 Odvezovanje in rampanje lesa

Pregledno in pravilno vzporedno rampanje lesa je dobra priprava dela 
za uspešno in varno nakladanje in prevoz lesa do kupca. Zato moramo 
rampni prostor glede na količino in raznolikost sortimentov primerno 
izbrati. Navadno gre v zasebnih gozdovih za povprečno 20 m3, torej 
manjše količine lesa z več različnimi sortimenti. Rampni prostor v takih 
primerih zato vedno služi tudi kot pomožno skladišče, na katerem lahko 
opravimo še nekaj dodelave lesa, npr. del kleščenja, obdelavo korenovca 
in prežagovanje med sortimenti, ki jih oddajamo različnim kupcem.

Izbrani rampni prostori so več ali manj stalni. Če pa rampni prostor 
izbiramo na novo, moramo paziti predvsem na naslednje:

- da z rampanjem ne poškodujemo trajnih objektov na kamionski cesti 
kot so propusti, kamenite ali betonske koritnice, podporni zidovi ipd,

- da čim manj poškodujemo drevje, ki ga sicer obvezno zaščitimo na 
prikazane načine, in tla rampnega prostora. Če drevje poškodujemo, 
potem ga ne posekajmo, ker bomo pri rampanju ob naslednjih sečnjah 
poškodovali drevje, ki je tokrat zaščiteno. Število rampnih prostorov 
določimo na podlagi števila sortimentov in pogojev prodaje oziroma 
števila kupcev našega lesa.
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- Pri rampanju na pobočjih moramo izbrati rampni prostor tako, da se les 
ne bo skotalil izven dosega roke dvigala, s katerim bomo les nakladali.

Izbrano število rampnih prostorov mora biti čim manjše. Če imamo večje 
količine lesa, organizirajmo sproten odvoz lesa. Le na tak način se bomo 
izognili mnogokrat nepotrebnemu vlačenju lesa po kamionski cesti, ki je 
nesmiselno zaradi podaljševanja spravilne razdalje in velike škode, ki jo 
traktor z lesom povzroča na zgornjem ustroju kamionske ceste.

Nekatera osnovna navodila v zvezi z odvezovanjem in rampanjem 
oziroma poravnavanjem na kamionski cesti so: 

- Ko tovor privlečemo na rampo, tovor spustimo, traktor pa s sproščenimi 
vrvmi vitla premaknemo še nekoliko naprej in zavremo.

- Odvezovanje tovora opravljamo previdno in dosledno uporabljamo 
cepin. Nato verižne ali vrvne zanke počasi potegnemo izpod lesa in 
obesimo na naletno desko.

- Rampajmo tako, da se s traktorjem postavimo praviloma vedno pra vo-
kotno na sortimente.

- Pri rampanju pod cestiščem se robu cestišča ne približajmo manj kot 
za pol metra. Izredno pozorni moramo biti pri škarpah in neutrjenih 
bre žinah, kjer mora biti ta razdalja še večja. 
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- Kupi zloženega lesa ne smejo biti višji od 1,5 m. Posebno previdni 
moramo biti pri rampanju mokrega, zaledenelega ali sveže obeljenega 
lesa.

- Tudi med rampanjem ne sme biti nihče v dosegu bremena in traktorja.

Pri rampanju z zadnjo naletno ali prednjo poravnalno desko ne zadirajmo 
v cestišče. S tem dodatno obremenjujemo traktor in povzročamo ne po-
trebne okvare, ki manjšajo učinke našega dela ter poškodujemo ob rab no 
plast gozdne ceste.

Za delo na javnih cestah ali ob njih moramo pridobiti ustrezna dovoljenja in 
cesto označiti z opozorilnimi tablami ali jo v skrajnih primerih celo zapreti.

7.6 Vožnja izven traktorske vlake in obračanje traktorja

7.6.1 Vožnja po pobočju

Vožnje s traktorjem izven traktorske vlake ali (kamionske) ceste so 
vedno nevarne. Opravljamo jih le takrat, ko imamo traktor opremljen s 
kolesnimi verigami. Pri dvobobenskih vitlih moramo paziti na pravilno 
obremenitev: zgornji vitel mora biti vedno bolj obremenjen kot spodnji. 
Čela sortimentov pri tem ne smejo premočno nalegati na naletno desko, 
ker ovirajo upravljanje traktorja. 
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Pri vožnji po pobočju izbirajmo vedno najkrajšo pot. Desno nogo imejmo 
pri traktorjih, ki imajo ločene stopalke kolesnih zavor, vedno na zgornji 
stopalki. 

Največja previdnost je potrebna na mokrih in zamrznjenjih tleh in tleh, 
pokritih z listjem. To so navadno glavni vzroki za drsenje traktorja in 
tovora. 

Na splošno velja za največji dovoljen naklon pobočja, pri katerem je še 
dovoljena prečna vožnja, 15%.

7.6.2 Vožnja po kamionski cesti

S traktorji kolesniki s kolesnimi verigami in z goseničnimi traktorji ne smemo  
voziti po kamionski cesti na daljših razdaljah. Vsi neregistrirani traktorji 
morajo, kadar so vključeni v javni promet, imeti ustrezno spremstvo. 

Pri vožnji neobremenjega traktorja moramo paziti na ostre ovinke in zlasti 
sveže gramozirana cestišča. Traktor z manjšimi sprednjimi kolesi in ožjo 
sprednjo kolotečino zelo slabo prenaša nenadno hitro zavijanje, zato 
se kaj hitro rad prevrne. Hitrost vožnje moramo zato stalno prilagajati 
stanju ceste. Nikoli ne vozimo samotežno oziroma brez vklopljenega 
menjalnika! Traktor ni prirejen za hitro vožnjo. To je predvsem pomembno 
na ozkih cestah in pri srečevanju z drugimi vozili. 

Paziti moramo na tehnično brezhibnost krmilnega in zavornega sistema. 
Ta strošek vzdrževanja je neznaten v primerjavi z možnimi posledicami, 
če pride do nezgode. Pri traktorjih s hidravličnim krmiljenjem pa upo šte-
vajmo, da je odziv krmila zelo počasen zlasti pri nizkih obratih motorja. 
Nikdar ne vozimo z ugasnjenim motorjem!

S traktorja ne smejo viseti ali štrleti predmeti, ki bi ogrožali udeležence 
javnega prometa.

7.6.3 Obračanje traktorja

Pred vsakim obračanjem si dobro oglejmo okolico. Poskušajmo najti 
najugodnejše mesto in nato obračajmo premišljeno in počasi.

Vedno obračajmo z vklopljeno prestavno ročico. Premikamo jo lahko le, 
ko je traktor zanesljivo obstal. 

Na zelo strmih terenih se pri obračanju varujemo z jekleno vrvjo vitla. 
Paziti moramo, da poveznice ali vrvi ne pridejo pod kolesa ali gosenice.
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Po končanem delu postavimo traktor, če ga ne odpeljemo domov, na tako 
mesto, da ga nevešči in nepoklicani ne bo mogel spraviti v nenadzorovano 
gibanje. Nezavarovanega traktorja zato ne puščajmo na strmini. Spustimo 
mu prednjo in zadnjo desko, prestavimo v najnižjo prestavo, stisnemo 
ročno in nožno zavoro, zapremo dotok goriva, odstranimo kontaktne 
ključe in po možnosti snamemo sponko akumulatorja. S pregrinjalom, 
če ga imamo, pokrijemo motor in armaturno ploščo.

7.7 Vzdrževanje traktorja

Pogoj za varno in učinkovito delo je tudi dobro vzdrževanje traktorja. Delo 
brez nezgod in okvar je namreč dolgoročno najcenejše. Stanju traktorja 
posvečajmo stalno pozornost in ugotovljene pomanjkljivosti sproti od-
prav ljajmo: najprej tiste, ki ogrožajo in vplivajo na varno opravlja nje dela, 
druge pa v čim krajšem možnem času. 

Pri vzdrževanju traktorja upoštevajmo navodila proizvajalca, ki so v 
servisni knjižici. Poleg tega mora biti traktor čist in na zahtevanih mestih 
ustrezno namazan.

Ne lotimo se popravil, za katere nismo usposobljeni!

Ne ogrevajmo traktorja v zaprtem prostoru!
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Pri nizkih temperaturah ne obremenjujmo hladnega motorja!

Po končanem delu napolnimo posodo z gorivom. Posebej pozorno 
mora mo pretakati in nalivati gorivo, kar opravimo čim dlje od odprtega 
ognja in s čim manj polivanja. Plinsko olje, bencin, vse vrste motornih in 
hidravličnih olj so vnetljive in strupene za človekovo telo in okolje.
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8 DELO V IZREDNIH RAZMERAH

Delež dela, ki ga opravimo v slovenskih gozdovih v izrednih razmerah, 
ki nastanejo največkrat kot posledica različnih ujm, kot so snegolomi, 
vetrolomi in žledolomi, iz desetletja v desetletje stalno narašča. Med 
izredne razmere pa lahko štejemo tudi sečnjo in izdelavo suhega in 
obviselega drevja. 

Delo v izrednih razmerah je tehnično in varnostno izredno zahtevno, 
zato naj ga nikdar ne opravljajo začetniki. Tudi med poklicnimi delavci 
je zaradi mnogih nepredvidljivih okoliščin pri opravljanju takega dela 
delež nezgod višji. Glavni problemi v izrednih razmerah nastopajo pri 
sečnji in izdelavi drevja. Želimo pa jih prikazati tudi v tej knjižici predvsem 
zato, ker je z uporabo traktorjev z vitli možno povečati varnost dela 
in stopnjo izkoriščenosti razpoložljive lesne mase. Za varnost pri 
sečnji in izdelavi izruvanih ali nagnjenih dreves je najpomembnejše 
prvo pre ža govanje. Običajno je to podžagovanje neposredno pri panju, 
ki se naj večkrat spremeni v prežagovanje vpetega debla, ki ga moramo 
dobro varovati. 

Pri izruvanem drevesu, ko korenine varujemo s traktorjem, lahko 
podžagovanje pomaknemo praviloma bolj proti koreninam. Če je traktor 
stalno na delovišču in delo opravljamo postopoma, lahko premaknemo 
podrto drevo na varnejši prostor še pred začetkom izdelave drevesa. 
Včasih to dosežemo že z neznatnim premikom debla. Na ta način po-
ve čamo izkoristek najvrednejšega dela debla. Pri tem moramo pazljivo 
napen jati vrv vitla. 

S privezovanjem lahko rešujemo tudi močno nagnjeno drevje in ga na ta 
na čin usmerimo v smer lažjega spravila, na ta način pa je možno obva -
ro vati tudi pomlajene površine. 

V izrednih razmerah lahko pri sečnji in izdelavi delamo varneje, če izdela-
no drevje spravimo iz gozda sproti.
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Za sproščanje pri redni sečnji obviselega drevesa velja naslednji po sto-
pek: če ga na običajen način - z obračalko - ne spravimo na tla, potem 
takoj odnehajmo! Po sečnji sledi spravilo, ki ga danes tudi v zasebnih 
gozdovih že opravljajo traktorji s 40kW moči in več. Ročno sproščanje 
je izredno naporno in zelo nevarno!

Nikakor pa obviselo drevo ne rešujmo z odžagovanjem meterskih ali 
kakršnihkoli drugih delov debla. Prav tako je strogo prepovedano in 
smrtno nevarno podiranje drugih dreves na obviselo drevo. Gozdarske 
kronike beležijo tudi v državnih gozdovih kar nekaj smrtnih žrtev 
omenjenega načina reševanja obviselega drevesa. Seveda pa gre, če 
se tak način konča tudi brez nezgode, za nepotrebno razvrednotenje 
lesa: pri odžagovanju delov debla “spreminjamo” les hloda v celulozni 
les oziroma odpadek, če ga pustimo v gozdu. Dejansko je to največkrat 
kakovostni del hloda, ker tanjše drevje navadno lahko sprostimo z 
obračalnikom. Pri podiranju drugega drevesa  oziroma drugih dreves 
na obviselo drevo pride običajno do preloma enega ali celo več dreves. 
Vse to zelo hitro povečuje odpadek, ki je spet “izdelan” iz kakovostne 
hlodovine. 

K sečnji v izrednih razmerah štejemo tudi podiranje zaradi naravnega 
razvoja močno nagnjenih dreves. Sem spada podiranje nazaj in vstran. 
Take primere najdemo največkrat pri robnem drevju ob pomlajenih po-
vr šinah, daljnovodih in različnih prometnicah. Rešitev je možno izvesti 
s klinjenjem in naganjanjem ali pa si pomagamo s traktorskim vitlom. 
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Tudi v tem primeru je treba delati postopno in z vitlom drevo zelo počasi 
naganjati. Upoštevati moramo dolžino drevesa, ki ga podiramo, ali pa 
uporabiti škripec. Tak način podiranja seveda zagotavlja obvarovanje 
pomlajenih površin ali drugih objektov ter omogoča varnejše delo. Zato 
je skupni učinek stroškov dela in prihodkov od lesa mnogo višji.

Še enkrat poudarimo: z vsako nezgodo je konec vsake “gospodarnosti” 
pri izvajanju del v gozdovih. Čim varnejši je način dela, tem bolj je 
dolgoročno donosen in ugodnejša je pridobljena sortimentna sestava. 
Žal je delo v gozdovih tako nevarno, da se nezgodam tudi v državah z 
najvišjo stopnjo varnosti ne morejo povsem izogniti. Zato morajo biti 
prizadevanja za njihovo zmanjšanje stalna. Podatki o nezgodah kažejo, 
da smo pri nas še na začetku poti, torej je možnosti za zmanjšanje nezgod 
pravzaprav še veliko. Ali jih bomo izkoristili? 
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Naš program v trgovini TABAKUM:
- gozdarski stroji, žične vrvi
- vlečne in povezovalne verige orby
- terenske in zaščitne verige KrPAN
- rezervni deli za vitle, traktorje in druge stroje
- kmetijski stroji in mehanizacija vključno s celovitim programom SIP
- vse za vinogradnike in kletarje ter orodja in stroji za vrt
- veleprodaja in servis akumulatorjev VESNA
- odkup odpadnih akumulatorjev in drugih svinčenih odpadkov
- ekskluzivno zastopstvo za Dolenjsko in belo krajino za traktorje IMT,
  GoLDoNI, LANDINI, UNIVErZAL …

Podjetje TAbAKUM vam ponuja široko paleto IGLAND gozdarskih vitlov od najmanjših 
tritočkovnih do profesionalnih vgradnih dvobobenskih, po katerih je proizvajalec IGLAND 
pri nas tudi najbolj znan. Podjetje IGLAND je poznano po svoji kvaliteti, saj že več kot 50 
let proizvaja vitle in druge gozdarske stroje, ki jih prodaja po celem svetu.
razvoj tehnologije pri spravilu lesa gre danes v smeri daljinsko vodenega upravljanja in 
hidravličnih vitlov, kar povečuje varnost in storilnost. Kot generalni zastopnik podjetja IGLAND 
bi vas radi seznanili tudi z novostmi, kot so: IGLAND WP2000 LES Pro CE Sor, gozdarske 
prikolice z dvigali in sekalni stroji za lesne sekanice.

export - import
Podbevškova ul. 5, 80000 NoVo MESTo
Tel.: 386 (068) 341-826, 341-810, 341-288
Fax: 386 (068) 322-625

IGLAND VITLI IN DALJINSKA VoDENJA
 - bISTVENo oLAJŠAJo DELo
 - PoVEČUJEJo STorILNoST V GoZDU
ZAGoToVLJENI NADoMESTNI DELI

Kot ekskluzivni zastopnik za Slovenijo vam ponujamo kvalitetne zaščitne, terenske in 
gozdarske verige KrPAN, ki povečujejo stabilnost stroja in varnost na delovišču.

obiščite nas in se o pestrosti ponudbe prepričajte sami.

VSE NA ENEM MESTU - V NoVEM MESTU
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TRAKTORJI 
LANDINI ZA 
VSE POGOJE 

DELA

sedeži s  
pnevmatskim
in mehanskim 
vzmetenjem

EXPORT-IMPORT
ŽALEC

3310 Žalec, Vrečarjeva 14
SLOVENIJA

Tel.: + 386 63 715-230,715-150
Fax: + 386 63 715-181

ZDRAVO - UDOBNO - VARNO
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V Tajfunu že desetletja 
razvijamo naravi 

in gozdu prijazno 
tehnologijo. Ohranjanje 

gozda je naloga 
človeštva, zato 

selektivna sečnja 
postaja svetovni trend. 

Z uporabo Tajfunovih 
vitlov se pridružujete 

skrbi za gospodarnejše 
izkoriščanje gozdov.

Naš moto je:
- uporabnost
- kvaliteta
- varnost
- skrb za stranke

Izbirate lahko med enobobenskimi mehanskimi (od EGV 30A - EGV 80A) 
vitli, hidravličnimi (od EGV 50AHK - 100 AHK) vitli ter dvobobenskim vitlom 
(2 x 50A) s hidravličnim upravljanjem.

Naše vitle lahko kupite pri vseh pooblaščenih trgovcih v Sloveniji in tudi pri 
nas na Planini.

Telefon (063) 791-011   Telefax (063) 791-241
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Traktorji UNIVERSAL za sedanje in bodoče rodove
SPECIALNI GOZDARSKI TRAKTOR 64 FORTE - Muflon

· popolno varovana gozdarska kabina
· sprednja rampirna deska
· zaščita motorja in menjalnika
· popolna zaščita platišč
· dodatno montiran nosilnik vitla
· dvobobenski hidravlični vitel z jekleno vrvjo 

(daljinsko - radijsko voden)

POLJEDELSKI TRAKTORJI OD 30 DO 64 
KM
SADJARSKO - VINOGRADNIŠKI 
TRAKTORJI

NOVOST!  Štajerc  684 DT

UGODNI KREDITI!  HITRA DOBAVA!

Biro: 2230 LENART, Ul. heroja Lacka 42, tel: 062 / 727-140
Delavnice: 2232 VOLIČINA 90a, tel: 062 / 728-626
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Alojz KLOBUČAR, s.p.
KLJUČAVNIČARSTVO

in
GOZDARSKA OPREMA
Na žago 28, 8351 STRAŽA

Tel. fax: 068/83-113,
 mob.: 0609/654-320

Potrudili smo se, da smo z lastnim znanjem in izkušnjami priredili kmetijski 
traktor za spravilo lesa iz gozda. Predstavljamo naš proizvod, ki smo ga 
oblikovali in ga dopolnjevali štiri leta.
Veliko že narejenih gozdarskih nadgradenj nam omogoèa, da se lahko 
predstavimo trgu v izredno zanimivem odnosu med kvaliteto in ceno.
Imamo dve razlièici gozdarske nadgradnje in sicer:
- nadgradnja traktorja z originalno kabino, na katero namestimo var nost ni 

lok, ki je atestiran na ZRMK Ljubljana in varnostne mreže za stekla
- nadgradnja traktorja brez kabine, na katero namestimo gozdarsko var-

nostno kabino, ki je zastekljena in je atestirana na ZRMK Ljubljana
Ostale priprave, ki spadajo v obe razlièici nadgradenj pa so:
- prva rampna deska
- zadnja siderna deska, ki ima prehod vrvi preko sistema dvojnega škripca
- nosilec vitle
- spodnja zašèita motorja
- boène vezi
- ojaèani kolesni robovi z obeh strani
- dodatna sprednja utež cca 180 kg
Poleg gozdarskih nadgradenj traktorjev izdelujemo tudi gozdarske nadgrad-
nje za tovorna vozila in hidravliène cilindre.

GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR
Tyrševa 15, 2000 Maribor

Tel.: (062) 226-641, fax: (062) 28-425

s svojimi organizacijskimi enotami
   LOVRENC NA POHORJU
   OPLOTNICA
   PTUJ
   MARIBOR

Izvaja vsa gozdarska dela v državnih gozdovih severovzhodne Slovenije, na željo lastnikov gozdov izvaja 
storitve tudi v njihovih gozdovih, prodaja in odkupuje gozdno lesne sortimente, gradi in vzdržuje gozdne 
komunikacije in druge objekte in vzdržuje gozdarsko mehanizacijo.
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POLICIJA SVETUJE
Vozniško dovoljenje:
Voznik traktorja oz. traktorja s traktorskim priklopnikom mora imeti za vožnjo vozniško dovoljenje 
F kategorije, ki ga lahko pridobi z dopolnjenim 15. letom starosti.
Osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje B, C ali D kategorije, ni potrebno predložiti dokazila 
o opravljenem vozniškem izpitu za vožnjo vozil F kategorije, mora pa opraviti tečaj o varnem 
delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
Tehnični pregledi:
Traktor in traktorski priklopnik morata biti vselej tehnično brezhibna. Traktor in traktorski prik-
lopnik morata biti v cestnem prometu registrirana.
Varstvo okolja:
Onesnažena cesta z gnojem, listjem in zemljo predstavlja oviro v prometu. Vse stroške 
odstranitve ovire nosi tisti, ki je oviro povzročil, predpisana pa je tudi visoka denarna kazen.
Varnostna kabina:
Traktor mora biti opremljen z varnostno kabino oziroma varnostnim lokom.

Gospodarske vožnje:
Če se s traktorjem opravljajo “gospodarske vožnje”, lahko širina, višina in najmanjše hitrosti 
odstopajo od predpisanih.
Prevoz oseb:
Na traktorju se sme poleg voznika voziti tudi druga oseba, če je v ta namen na njem vgrajen 
sedež za prevoz drugih oseb, ki je vpisan v prometno dovoljenje.
Na traktorskem priključku je med vožnjo po cesti prepovedano prevažati osebe.
Uporaba luči:
Traktorji s traktorskimi priključki, ki presegajo širino traktorja, morajo uporabljati rumeno 
utripajočo ali vrtečo se luč.
Hitrost:
Na cestah je hitrost vožnje omejena na 50, 40 oz. 30 km/h, odvisno od tehničnih lastnosti 
posameznega traktorja in traktorskega priklopnika.
Psihofizično stanje voznikov - alkohol:
Alkohol je v cestnem prometu pogosto vzrok najhujšim prometnim nesrečam. Izogibajmo se 
uživanju alkoholnih pijač pred in med vožnjo in delom s traktorjem.

Z VAŠO PODPORO DO VARNEGA ŽIVLJENJA !!!
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Kvalitetno in po ugodnih cenah

- opravljamo sečnjo in spravilo lesa
- izvajamo gozdnogojitvena in varstvena dela

- projektiramo, gradimo in vzdržujemo gozdne ceste in vlake
- odkupujemo les na panju in kamionski cesti
- izdelujemo in prodajamo žagan in tesan les

- projektiramo in izvajamo hortikulturno in vrtnarsko dejavnost
- proizvajamo in prodajamo vse vrste cvetja, lončnic, okrasnih grmovnic in dreves

Naše reference
53 let uspešnega poslovanja

GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO d. d.
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
Telefon: h. c. 068 321 065, Fax: 068 324 134

Podjetje za proizodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
3312 Prebold, Prečna pot 4

tel.: 063 724-034, fax: 063 724-740

GOZDARSKI TRAKTORJI ZTS
LKT 81 Turbo, LPKT 40
JEKLENE VRVI VSEH DIMENZIJ
PRIPOMOČKI ZA POSEK IN  
SPRAVILO LESA
zagozde, sekire, naganjalni vzvodi, 
škripci, neskončne zanke
PRIPOMOČKI ZA OZNAČEVANJE 
HLODOVINE
krede in držala za krede (Lyra, Caran 
d’ache), spreji, numerirna kladiva in 
ploščice
ZAŠČITNA SREDSTVA ZA DELO V 
GOZDU
zaščitne obleke, delovna obutev, zaščitne 
čelade z glušniki, odstranjevalci klopov
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ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Večna pot 2, 1001 Ljubljana, SLOVENIJA

Tel: ++386-(0)61-123-54-32, faks: 061 123 53 61

Zavod za gozdove Slovenije je javni zavod, ki opravlja javno gozdarsko 
službo z javnimi pooblastili v vseh gozdovih Slovenije in lovsko 
dejavnost v štirih gojitvenih loviščih. Organiziran je v centralni enoti in 
14 območnih enotah, ki so razdeljene na krajevne enote, te pa naprej 
na gozdne revirje. 
Zavod za gozdove Slovenije opravlja svoje naloge po določilih Zakona 
o gozdovih Republike Slovenije in usmeritvah Programa razvoja gozdov 
v Sloveniji. Glavne naloge in dejavnosti so:
• izdelava strokovnih podlag za gospodarjenje z gozdovi (gozdno gos-

po darski, gozdnogojitveni, lovskogojitveni in drugi načrti)
• financiranje in sofinanciranje nekaterih vlaganj v gozdove iz proračuna 

Republike Slovenije
• izvajanje upravnega postopka (odločbe, dovoljenja, soglasja)
• izbira drevja za posek v sodelovanju z lastniki gozdov
• svetovanje lastnikom gozdov
• varstvo gozdov
• skrb za vzdrževanje gozdnih cest
• načrtovanje razvoja populacij divjadi in ukrepov v okolju živalskega 

sveta
• izobraževanje lastnikov gozdov in javnosti.

Zavod za gozdove Slovenije organizira in tudi izvaja usposabljanje 
last ni kov gozdov za:
• delo v gozdu pri sečnji in spravilu lesa
• merjenje in krojenje lesa
• gojenje in varstvo gozdov

Zavod za gozdove Slovenije organizira in izvaja tudi druge izobraževalne 
dejavnosti za lastnike gozdov in javnost.
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Območna enota Brežice
Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice
tel.: 0608 61 050

Območna enota Celje
Ljubljanska 13, 3000 Celje
tel.: 063 44 19 64

Območna enota Nazarje
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
tel.: 063 83 10 63

Območna enota Slovenj Gradec
Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec
tel.: 0602 502 390

Območna enota Maribor
Tyrševa 15, 2000 Maribor
tel.: 062 227 367

Območna enota Murska Sobota
Arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota
tel.: 069 22 526

Območna enota Sežana
Partizanska 49, 6210 Sežana
tel.: 067 32 461, 32 490

Podrobnejše informacije lahko dobite na organizacijskih enotah Zavoda:

Centralna enota:
Večna pot 2. 1001 Ljubljana, p. p. 71

tel:: 061 123 54 32
fax: 061 123 53 61

E-mail: zgs.tajnistvo@gov.si

Območna enota Tolmin
Tumov drevored 17, 5220 Tolmin
tel.: 065 81 137, 81 212

Območna enota Bled
Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled
tel.: 064 748 030

Območna enota Kranj
C.  Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj
tel.: 064 224 200

Območna enota Ljubljana
Tržaška 2, 1000 Ljubljana
tel.: 061 21 37 46, 21 03 26

Območna enota Postojna
Vojkova 9, 6230 Postojna
tel.: 067 27 00 610

Območna enota Kočevje
Rožna 39, 1330 Kočevje
tel.: 061 85 52 76

Območna enota Novo mesto
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
tel.: 068 32 41 33
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NAJVEČJA PONUDBA NA ENEM MESTU!
VSE ZA POSEK IN SPRAVILO LESA:

JEKLENE VRVI, GIBLJIVI DRSNIKI, ...
VLEČNE IN KOLESNE VERIGE PEWAG

VRHUNSKA KVALITETA - UGODNE CENE
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