
 

 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 
 

Naziv programa SEČNJA DREVJA 

Področje Biotehnika – gozdarstvo  

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

Anton Goršin, Matjaž Turk 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali 

kompetence na področju dela v gozdu pri sečnji lesa s 

katerimi bodo izboljšali učinkovitost, varnost in kakovost 

svojega dela. 

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 izpopolnjevanje za potrebe dela – 
spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in 
dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim 
potrebam trga dela. Ena od prednostnih ciljnih skupin tega 
področja so manj izobraženi odrasli, ki delajo na področju 
gozdarstva. Na širšem območju Novega mesta se razprostirajo 
obsežne gozdne površine, ki so pretežno v zasebni lasti. Večina 
lastnikov gozdov pa nima ustreznega strokovnega znanja pri 
izvajanju sečnje drevja in zato prihaja v tukajšnjih gozdovih pri 
sečnji drevja tudi do hudih delovnih nesreč. 
Za to storitveno področje je mogoče pridobiti Nacionalno 
poklicno kvalifikacijo NPK, ki je obvezno za vse, ki želijo 
opravljati to dejavnost kot zaposlena oseba pri delodajalcu ali 
kot samostojni podjetnik. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so osebe, ki želijo izboljšati kompetence na 
področju dela v gozdu pri sečnji drevja. S pridobljenimi 
kompetencami bodo pridobile nova znanja, veščine, spretnosti in 
izkušnje ter s tem izboljšale svojo delovno učinkovitost. 
 
Ciljne skupine so: 

- zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe v 
gozdarskih podjetjih 

- zaposleni različnih poklicev in stopenj izobrazbe, ki so 
lastniki gozdnih zemljišč 

- zaposleni različnih poklicev in stopenj izobrazbe, ki se 
želijo samozaposliti v okviru gozdarsko storitvene 
dejavnosti 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju 

storitvene dejavnosti v gozdarstvu pri sečnji in izboljšanje 



 

razpisom in analizo potreb) učinkovitosti in kakovosti njihovega dela. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 10    

Praktični del (št. ur) 40    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost v programu. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Priprava delovnega orodja za sečnjo drevja 

 Uporaba osebne varovalne opreme 

 Tehnike podiranja, kleščenja in krojenja 

 Ureditev  delovišča in izvedba gozdnega reda 

 Kontrola izvedenega dela 

 Komunikacija z deležniki v gozdnem prostoru 

 Varovanje delovišča in okolja 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 Zna izbrati primerno orodje in pripomočke 

 Zna uporabiti osebna varovalna sredstva in zaščitno 

opremo 

 Zna izvesti pripravljalna dela pri sečnji dreves 

 Zna izvesti primerno tehniko sečnje drevesa ob 

upoštevanju načel varstva pri delu 

 Zna izdelati podrto drevo in zagotavljati kakovost 

opravljenega dela 

 Zna urediti delovišče in izvesti gozdni red skladno z 

določili dobre prakse 

 Zna izračunati velikost napak lesa ter ugotavlja kvarni 

vpliv le teh na kvaliteto lesa 

 Zna varovati lastno zdravje pri delu na delovišču in okolja 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 Ustrezno pripravi potrebno delovno orodje za sečnjo 
 Primerno poskrbi za varnost na delovišču 
 Izvede varen posek drevesa 
 Izvede primerno tehniko kleščenja in krojenja gozdno 

lesnih sortimentov  
 izvede gozdni red 

Splošne kompetence, Udeleženec: 



 

dopolnjene s programom  samoocenjuje kakovost izvedbe storitve 

 racionalno porablja material in energijo 

 upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu 

 upošteva pravila o varovanju okolja 

 učinkovito komunicira v delovnem timu  

 izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in 

poroča o stanju opreme za delo 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 Komunikacija z deležniki v gozdnem prostoru – 5 h 

 Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela 

– 5 h  

 Varovanje zdravja pri delu na delovišču in okolja – 5 h  

 Sečnja dreves – 15 

 Kleščenje posekanega drevesa - 8 

 Krojenje gozdno lesnih sortimentov - 7 

 Ureditev delovišča in izvedba gozdnega reda  – 5 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

 visokošolska izobrazba s področja gozdarstva  

 višja strokovna izobrazba s področja gozdarstva 

 srednja strokovna izobrazba s področja gozdarstva  

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  02.10.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 18.10.2018 DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


