Spravilo in zlaganje

Prevoz

gozdnih lesnih sortimentov

gozdnih lesnih sortimentov

Pred spravilom lesa vedno poskrbimo za ustrezno varnost naključnih
obiskovalcev. Lesa nikoli ne spravljamo na cesto, na kateri nismo ustrezno
označili in zavarovali nevarnih odsekov.

Gozdne lesne sortimente prevažamo tako, da ne ogrožamo ostalih udeležencev
v prometu. Pazimo, da:
• tovor ni pretežak in je pravilno naložen,
• naložen tovor ne sega nad največjo dovoljeno višino,
• je tovor med prevozom povezan,
• je tovor, ki sega 1 m čez zadnji rob prikolice, ustrezno označen,
• ne oviramo prometa in se umaknemo hitrejšim vozilom.

Gozdne lesne sortimente lahko vlačimo le po gozdnih vlakah in poteh.
Vlačenje po gozdnih cestah je dovoljeno samo zaradi sortiranja in zlaganja gozdnih
lesnih sortimentov.
Po končanem spravilu očistimo cesto in traktor ter snamemo verige.
Poskrbimo, da je dodatna oprema na traktorju pritrjena in zavarovana.
Gozdnih lesnih sortimentov ne puščajmo na gozdnih in javnih cestah ali ob njih
tako, da ovirajo promet in zmanjšujejo preglednost. Nad in pod cesto
lahko zlagamo gozdne lesne sortimente le tako, da ne ogrožajo prometa in da je
zagotovljena varnost pred njihovim proženjem na cesto ali po pobočju.

Delovna oprema (motorna žaga, sekira, vejnik ...) morajo biti med prevozom
zaščitena in dobro pritrjena na transportno sredstvo.

!
!
!

Kadar delamo v gozdu, nam prenosni telefon lahko reši življenje.
Alkohol in delo v gozdu ne gresta skupaj. Težavno in nevarno delo
v gozdu lahko opravlja le trezen in zdrav delavec.
Pri podiranju v bližini objektov (naselij, hiš ...), telefonskih in električnih
vodov ter ob cestah moramo biti še posebej previdni. Vedno poskrbimo,
da bo podiranje varno in natančno. Zavarujmo okolico delovišča,
poslužujmo se tehnike posebnega podiranja, še posebej bodimo
pozorni na naključne mimoidoče. Če za tako delo nismo sami dovolj
usposobljeni, naj to delo opravi raje nekdo, ki je tega vešč.
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Pri delu v gozdu običajno nismo sami.
Zaradi varnosti moramo pri delu
upoštevati tudi prisotnost ostalih.
Ravno tako moramo na poti do našega
delovišča – gozda – in nazaj paziti,
da ne ogrozimo varnosti ostalih
souporabnikov prostora in sebe.

Pri prevozu oseb moramo upoštevati:

Sečnja

• na traktorju se sme poleg voznika

Pri delu ob gozdnih ali javnih cestah in v njihovi bližini moramo poskrbeti za
varnost drugih udeležencev v prometu. Vsako delo ali zastoj na cesti
moramo označiti ter ustrezno zavarovati, ostalim udeležencem v prometu pa
omogočiti varno uporabo ceste.

•
•

•
Voznik mora iz traktorja dobro videti, poleg tega mora omogočiti tudi drugim,
da ga bodo pravočasno opazili. Poskrbimo, da bodo stekla na kabini in ogledala
vedno očiščena in pravilno nameščena. Očistimo luči in svetlobna odsevna telesa.
Da si zagotovimo primerno preglednost, si ob prikolici oziroma naloženem tovoru
namestimo teleskopska vzvratna ogledala.

•

voziti tudi druga oseba, če ima
traktor v ta namen vgrajen
sedež za prevoz drugih
oseb, ki je vpisan v
prometnem dovoljenju,
otroke lahko vozimo le na
zanje primernih sedežih,
na priklopnem vozilu, ki ga
vleče traktor, se sme v prostoru
za tovor voziti največ pet oseb
za nalaganje in razlaganje tovora,
te osebe ne smejo v vozilu
stati, sedeti na stranicah kesona ali na
nestabilnem oziroma nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, ki presega
višino stranic kesona,
vozniki in druge osebe, ki se vozijo s traktorjem, ne smejo biti pod vplivom
alkohola, mamil ali psihoaktivnih snovi.

Drevesa je treba podirati in iz njih izdelovati gozdne sortimente tako,
da ne poškodujemo gozdne ceste in režima odvodnjavanja. Posekana drevesa
in sortimenti ne smejo ovirati ali ogrožati hoje po gozdnih poteh ter prometa
na cestah in železnicah oziroma delovanja drugih infrastrukturnih objektov.

Traktorji s traktorskimi priključki, ki presegajo širino traktorja, morajo uporabljati
rumeno utripajočo ali vrtečo se luč.
Stoječe vozilo zavarujmo, da ne pobegne!!!

Živinsko vprego moramo voditi ves čas, dokler se premika po cesti,
in sicer čim bliže desnemu robu vozišča. Nikoli pa ne puščajmo vprežnega vozila
na cesti brez nadzora.
Otroci ne sodijo za volan. Tudi za volan traktorja ne, čeprav ne vozi vedno
po cestah.
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Sortimente, ki ležijo v strmini nad cesto ter nad drugimi objekti, je potrebno
čim hitreje odstraniti. Če to ni mogoče, moramo nevarni odsek ceste označiti
z ustrezno signalizacijo in ga zavarovati (po potebi pa tudi zapreti).
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