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Zadeva: TEČAJI VARNEGA DELA ZA LASTNIKE GOZDOV 

 

Zavod za gozdove Slovenije OE Bled v letu 2019 organizira 3 dvodnevne tečaje 
 Varno delo z motorno žago 
  22. - 23. maj 
  03. – 04. september 
  11. - 12. september 
 
Tečaji so financirani iz Programa razvoja podeželja in so za udeležence brezplačni. 
Udeleženci so lahko lastniki, zakupniki ali uporabniki gozdov. Ob prijavi je potrebno 
izpolniti »Izjavo upravičenca usposabljanja«.  
Tečaji na OE Bled bodo potekali v Učnem centru v Bohinjski Bistrici (Grajska cesta 
10), praktični del pa na terenu v gozdu. Tečaji se prično ob 8. uri. 
 
Potek tečaja Varno delo z motorno žago: 
  - Prvi dan poteka teoretični del v učilnici praktični v  delavnici in na poligonu. 
  - Drugi dan poteka v gozdu na terenu.  
 
Tečajniki morajo imeti oba dneva s seboj z gorivom in mazivom napolnjene lastne 
motorne žage, ter ustrezno osebno varovalno opremo (gozdarska zaščitna čelada z 
zaščitno mrežico in glušniki, sekaške zaščitne rokavice, primerna obutev – 
priporočeni so sekaški čevlji ali sekaški škornji, zaščitne hlače z vlakni proti vrezu). V 
slučaju neugodnih vremenskih razmer se drugi dan preloži na termin predvidenega 
izboljšanja. 
 
Kandidati se lahko prijavijo na Zavodu za gozdove Slovenija, Območna enota Bled, 
Ljubljanska 19, Bled, tel. št. 04 57 50 300 oziroma po elektronski pošti 
(bojan.bajzelj@zgs.si). Prijave se sprejemajo do najmanj tri dni pred tečajem, 
oziroma do zasedenosti predvidenega števila. Več informacij lahko dobite tudi na 
spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije. 
 
Malico morate načeloma imeti s seboj. Prvi dan je možno oditi na malico med 
glavnim odmorom v bližnjo stavbo - restavracijo Zoisov grad (cca 5eur). 
 
Udeleženci se tečaja udeležijo na lastno odgovornost.  
 
Vljudno vabljeni ! 
 
Pripravil: 
Bojan Bajželj, univ.dipl.inž.gozd 
Višji sodelavec 1     
   Vodja OE Bled 

Andrej Avsenek, univ.dipl.inž.gozd 
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