SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

GOZDAR / 2018
KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (KPU)
1. Usmerjevalni cilji
Cilji praktičnega usposabljanja so:
razvijanje kompetenc, ki zagotavljajo samostojno načrtovanje in izvajanje del na terenu;
pripravljanje gozdnih tal in obnavljanje gozda s sajenjem ter setvijo;
izvajanje nege mlajših razvojnih faz gozda (mladja, gošče in letvenjaka),
varen posek dreves in izdelovanje gozdno lesnih sortimentov;
varno spravilo gozdno lesnih sortimentov z uporabo gozdarske mehanizacije;
urejanje delovišča in izvajanje gozdnega reda;
samostojno pripravljanje, raba in vzdrževanje delovnih sredstev, strojev in naprav;
upoštevanje standardov in normativov ter standardov kakovosti, ki se uporabljajo pri
organizaciji dela in izvajanju del v gozdu;
• samostojna uporaba delovne dokumentacije;
• upoštevanje predpisov za varno delo, navodil za varovanje zdravja pri delu in varovanje
okolja;
• gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi, materiali in časom;
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Pričakovani učni izidi
Dijak/vajenec se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov:
Oznaka

Delovni procesi

Zap
.št.

Operativni učni cilji
Dijak/vajenec:

A*

Priprava delovnega
mesta oziroma
delovišča

1

Zbere informacije o delovišču in načrtovanih delih iz
razpoložljive dokumentacije.

2

Poišče lokacijo delovišča na terenu in ugotovi potek morebitne
nadzemne in podzemne infrastrukture, ki lahko vplivajo na
dela.

3

Zavaruje delovišče skladno s predpisi in postavi opozorilne
table.

4

Opravi dnevni pregled strojev in naprav ter osebne varovalne
opreme.

5

Opravi redno vzdrževanje motorne žage in gozdarskega
traktorja in priključkov ter pripomočkov za nego gozda.
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B*

Varstvo in zdravje
pri delu

6

Uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi
varnosti in zdravja pri delu.

C*

Komuniciranje in
uporaba strokovne
terminologije

7

Pogovarja se s sodelavci, nadrejenimi, predstavniki strokovnih
služb in strankami o delu, ki ga opravlja ter upošteva poslovni
bonton.

8

Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in
pogovorno terminologijo v stroki.

9

Sporazumeva se s sodelavci na delovišču z dogovorjenimi
kretnjami in govorno komunikacijo.

10

Izbere najustreznejša orodja, stroje in naprave za izvedbo del
na določenem delovišču.

11

Predvidi pravilno zaporedje delovnih operacij pri
posameznem delu.

12

Pripravi gozdna tla in sestoj za naravno in umetno obnovo
gozda.

13

Razlikuje semena in sadike najpogostejših gozdnih drevesnih
vrst.

14

Sadi sadike gozdnih drevesnih vrst na delovišču s primerno
tehniko sajenja.

15

Prepozna najpogostejše drevesne in grmovne vrste v gozdnem
prostoru po deblu, listih in poganjkih z brsti.

16

Prepozna najpogostejša zelišča, vzpenjalke in invazivne
rastlinske vrste v gozdnem prostoru.

17

Izvede nego mladja in gošče (obžetev, rahljanje,
odstranjevanje predrastkov, uravnavanje zmesi).

18

Opravi izbiralno redčenje v letvenjaku.

19

Zaščiti drevje pred škodljivimi vplivi divjadi (premazi, tulci,
količki, ograje).

20

Izbere tehniko poseka in očisti okolico drevesa, smer umika in
smer padca drevesa.

21

Določi težišče drevesa, smer padca drevesa in obdela
korenčnik.

22

Izdela zasek, , podžaguje in klini drevo.

23

Sprosti obviselo drevo na dovoljen in varen način.

Č*

D

E

F

Načrtovanje
delovnega procesa

Izvajanje del za
obnovo gozda

Izvajanje ukrepov
nege in varstva
gozda

Sečnja dreves
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G

H

I*

Spravilo gozdno
lesnih sortimentov

Vzdrževanje
gozdnih prometnic

Uporaba delovne
dokumentacije

24

Oklesti posekano drevo.

25

Kroji deblo na gozdne lesne sortimente skladno z delovnim
nalogom, standardi ali naročilom stranke.

26

Razžaga deblo na gozdne lesne sortimente.

27

Uredi sečišče po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih
sortimentov.

28

Izvede sanacijo gozda, poškodovanega po ujmi.

29

Poseka suha drevesa – lubadarke in pripravi lovna drevesa.

30

Opravi prazno vožnjo in sidra gozdarski traktor.

31

Razvleče žično vrv, veže gozdno lesne sortimente in
privlačuje tovor do gozdarskega traktorja.

32

Opravi polno vožnjo gozdarskega traktorja.

33

Opravi odvezovanje tovora, sortiranje in rampanje gozdno
lesnih sortimentov.

34
35

Očisti dražnike, cevne prepuste, koritnice, jarke na gozdnih
prometnicah.
Odstrani rastje na robovih gozdnih prometnic.

36

Sanira manjše poškodbe na gozdnih prometnicah.

37

Odstrani neprimeren material (debelejše kamenje, les) z
gozdnih prometnic pri strojnem vzdrževanju le-teh.
Bere in uporablja gozdarske karte, delovno dokumentacijo in
tehnična navodila.

38
39

Izdela poročilo o številu in volumnu posekanih dreves ter
količini opravljenih gojitvenih del in porabi časa pri
konkretnem delu skladno z normativi.

J*

Zagotavljanje
kakovosti in
kontrola

40

Kontrolira točnost dolžin in pravokotnost rezov pri izdelavi
gozdno lesnih sortimentov ter kakovost izvedenih del na
rampnem prostoru.

K*

Varovanje okolja in
ravnanje z odpadki

41

Sortira in skladišči odpadke ter ravna z nevarnimi odpadki
skladno s predpisi o varovanju narave in okolja.

Izdelava ponudbe
za izvedbo del v
gozdu

42

Izračuna normo za gojitvena dela, sečnjo in spravilo na osnovi
standardov in normativov.

43

Izdela kalkulacijo za gojitvena dela, sečnjo in spravilo do
lastne cene.

L
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44

Izdela ponudbo za izvedbo konkretnega dela v gozdu.

*Generične kompetence, ki so vključene v delovne procese označene z zvezdico, se ves čas
smiselno vključujejo v ostale delovne procese.
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