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• Dela naj se lotijo le dobro opremljeni in usposobljeni delavci, vendar nikoli 
sami!

• Preden začnemo delati, počakajmo na lepo vreme in ugodne delovne razmere!
• Zaradi zahtevnosti dela si moramo najprej temeljito ogledati delovišče 

in presoditi, katere nevarnosti nam pretijo!
• Sečnja in spravilo naj potekata usklajeno!
• Kjer je le mogoče, uporabljajmo traktor z vitlom ali vsaj žični nateg in škripec!
• Razmislimo, kako bomo ukrepali, če bi prišlo do nezgode!
• Uporabljajmo primerna zaščitna sredstva, ker s tem zmanjšamo možnost 

poškodb!
• Brezhibno orodje in dodatna oprema so nujno potrebni - zagotavljajo varnejše 

in učinkovitejše delo!
• Torbica s prvo pomočjo naj bo

vedno pri roki!

Zlata pravila varnega dela

vedno pri roki!

premerka

kreda
škripec

žični nateg

dereze

prva pomoč klin
pila

meter

Večna pot 2, 1001 Ljubljana
T: (01) 470 00 50 • F: (01) 423 53 61 • www.zgs.gov.si

prenosni telefon

varnostna razdalja

zlata 
pravila 
varnega

dela

VARNO 
DELO V 
GOZDU

ZGS - zgibanka Nevarnosti pri iz1-3   1-3 11.12.2006   17:09:45



Prikazani so le nekateri primeri, ki naj opozarjajo 
na nevarnosti pri izdelavi poškodovanega drevja 

in spodbujajo k razmišljanju o varnem delu v gozdu.
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• Najprej vedno prežagujemo 
stisnjene dele debla.

• S stopničastim rezom preprečimo 
nevarnost stiska in udarca.

• Skupino podrtih dreves izdelujemo po vrsti:
najprej najmanj napeta, vrhnja in bočna drevesa.

• Panje zavarujemo pred premikom.

• Najprimernejši je plitev zasek
in podžagovanje z vbodnim rezom.

• Na koncu s sekiro presekamo
najbolj napeta vlakna.

• Med podiranjem opazujmo dogajanje v 
krošnji - odlomljene veje lahko padejo.

• Pri sproščanju je nujna uporaba vitla ali 
žičnega natega.

• Vedno izberemo varno in 
stabilno stojišče.

• Napete dele debla prežagujemo 
postopno in počasi. Opazujmo 
premike debla!

• Zaradi nevarnosti kotaljenja in odboja 
debla podiramo v smer, kjer ni ovir.

• Predhodno odstranimo ležeče dele dreves.
• Gozdni red delamo sproti.
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