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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Krojenje in klasifikacija g.l.s. ter nega gozdov 

Področje Tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 

Tomaž Ščuka 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo v večini primerov delovodje, 

samostojni podjetniki, lastniki gozdov in odpremniki lesa. Z 

osvojitvijo novih poklicnih kompetenc na področju trženja, 

bodo povečali tržno vrednost gozdno lesnih sortimentov in s 

tem dvignili kakovost dela na področju odreme in prodaje 

lesa. Hkrati bodo tudi pridobili znanja na področju nege 

gozdov, zlasti pri ukrepih v razvojnih fazah gozda (gošče in 

letvenjaka), ker s pravilnimi in strokovnimi ukrepi zagotovijo 

najboljše zasnove gozdnih sestojev. 

Pridobljene kompetence bodo prenašali na svoje delavce, ki 

pri svojem delu izvajajo krojenje lesa ter gojitvena in 

varstvena dela v gozdu. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (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 krojenje in klasifikacijo gozdno lesnih 
sortimentov ter nege gozdov v mlajših razvojnih fazah gozda. 
 
Za to področje je mogoče pridobiti Nacionalne poklicne 
kvalifikacije NPK odkupovalec-odpremnik lesa in gozdar 
gojitelj. 
 
Ponudb neformalnih usposabljanj za to storitveno področje ni!  
 
Veliko zaposlenih izvaja odkup in prodajo gozdno lesnih 
sortimentov, vendar se z napačnim krojenjem lesa veliko 
denarja že izgubi v gozdu. Kandidati bodo seznanjeni z novim 
standardom, ki velja področju klasifikacije gozdno lesnih 
sortimentov ter novimi doktrinami na področju nege in varstva 
gozdov.  
S 50 urnim usposabljanjem bi pridobili veliko praktičnega 
znanja, ki bi jim pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti, 
kakovosti pri delu na tem področju ter znanja prenesli tudi na 
svoje podrejene. 
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Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izpolšati kompetence na 
svojem delovnem mestu, ki vsakodnevno izvajajo odpremo in 
prodajo lesa na kamionski cesti ter izvajajo delovodska dela z 
delavci, ki izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu ter 
uporabljajo ta znanja na svojem delovnem mestu.  
 
Ciljne skupine bodo : 

- zaposleni, ki delajo pri izvajaskih gozdarskih podjetjih 
kot delovodje 

- nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s 
prodajajo lesa in izvajajo gojitvena dela 

- samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s prodajajo lesa 
in izvajajo gojitvena dela 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

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 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 20    

Praktični del (št. ur) 30    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

80 % prisotnost v programu. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa - krojenje debla 

- odkup lesa na panju 

- odkup gozdno-lesnih sortimentov 

- odprema gozdno-lesnih sortimentov in logistika GTK 

- negovalna dela v gošči in letvenjaku 

- ukrepi za varstvo gozdov 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 
- kroji deblo in razžaguje  
- meri in kubicira gozdno lesne sortimente 
- klasificira gozdno lesne sortimente iglavcev in 

listavcev 
- komunicira s kupci lesa 
- odkupi les na panju 
- odpremi gozdno lesne sortimente 
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- izvaja logistiko gozdarsko-transportnih kompozicij 
- izvaja ukrepe nege gošče in letvenjaka 

- izvaja ukrepe varstva gozdov 

 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

- izračuna kubaturo gozdno lesnih sortimentov 

- obvlada tehniko dela z motorno žago pri prežagovanju 
debla 

- pozna tehnične zmogljivosti hidravličnega dvigala in 
gozdarsko-transportne kompozicije (GTK) 

- izpolnjuje specifikacijo prevzema gozdno lesnih 
sortimentov 

- izpolni prevzemni manual 

- nadzira in usmerja vožnjo GTK 

- izvaja bonifikacijo hlodov po dogovorjenih postopkih 

- oceni količino lesa za odkup, oceni sortno sestavo in 
vrednost lesa za odkup 

- pripravlja ponudbe cen za prodajo lesa na panju, oceni 
stroške proizvodnje in pripravi izračun odkupne 
vrednosti 

- upošteva predpise, ki veljajo na skladiščih-urejanje 
dokumentacije, vstop, nadzor… 

- razlikuje sredstva za nego in pozna posamezne ukrepe 
v gošči in letvenjaku 

- izvaja ukrepe za zatiranje podlubnikov 

- pozna načine zaščite drevja pred divjadjo 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 
- 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 

- komunicira z različnimi deležniki ob upoštevanju načel 
uspešne komunikacije 

- uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo 

- pri svojem delu zagotavljati lastno varnost, varnost 
drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje 
 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

- krojenje lesa – teorija, 2 uri 

- standardi za klasificijanje iglavcev in listavcev – 

teorija, 8 ur 

- ukrepi nege v mlajših razvojnih fazah gozdov - teorija 

6 ur 

- varstvo gozdov ter preventiva in obvladovanje 

podlubnikov – teorija, 4 ur 

- prežagovanje in krojenje debel v gozdov - praktično. 8 

ur 

- klasificiranje iglavcev - praktično, 4 ur 

- klasificiranje listavcev - praktično, 6 ur 

- nega gošče in  letvenjaka – praktično, 8 ur 
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- varstvo gozdov – praktično, 4 ure 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

- višješolska ali visokošolska znanja s področja gozdne 

tehnologije  

 

 

 

Program  Datum Odobril Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  12.10.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 23.10.2018 DA  

 


