VARNOST PRI DELU V GOZDU NA PRVEM MESTU
Delo, ki ga opravljamo v gozdu, sodi med bolj nevarna dela. Podiranje in spravilo drevja
oziroma lesa je med najbolj nevarnimi poklici in v primeru nesreče so poškodbe zelo
hude, pogosto tudi smrtne. Poklicni sekači imajo opravljeno ustrezno šolanje in številne
tečaje, poleg tega pa imajo veliko prakse, saj v gozdu delajo tako rekoč vsak dan. Drugače
pa je pri tistih lastnikih gozdov ali njihovi družinski članih, ki nimajo ustrezne prakse in
usposobljenosti in občasno delajo gozdu. Zato želimo usposobiti za varno delo vse, ki si
to delo želijo opravljati in v ta namen organiziramo:
Strokovno usposabljanje za varno delo z motorno žago, varna sečnja in varno
spravilo lesa - dreves
Izvajalec tečaja : Varstvo pri delu Franc Stopajnik, s.p.
Strmec pri Leskovcu 12,
2285 Zgornji Leskovec
Na usposabljanju se udeleženci tečaja spoznajo z varnim delom z motorno
žago in spravilom lesa ter orodji za delo v gozdovih.
Tečaj je dvodnevni.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da se udeležijo usposabljanja za varno delo z
verižno motorno žago.
Usposabljanje bo potekalo v dveh delih: dne 23.03.2018 ob 16. uri v dvorani občine
Podlehnik (teoretično) in 24.03.2018 ob 08.uri (praktično na terenu kraj bo predstavljen na
predavanju).
Prijave lahko oddate po e-pošti: vpd-stopajnik@siol.net , Telefonu: 051 227 160; 041 882
343; ali po klasični pošti. Rok za prijavo je do 22.03.2018.
Cena tečaja na udeleženca znaša 60,00 € z DDV.
NAČ IN IN ROK P LAČILA
Kotizacijo nakažite pred pričetkom tečaja na poslovni transakcijski račun
SI56 04223 0110461441 odprt pri Nova KBM.
Na tečaj morajo udeleženci prinesti svojo osebno varovalno opremo in
motorno žago z gorivom in oljem ter orodjem za vzdrževanje in brušenje .
Pridružite se nam, saj bomo na ta način pripomogli k zmanjšanju števila delovnih nesreč pri
uporabi motorne žage, pri sečnji ter razrezu in spravilu lesa.
Prijavnica:
Ime in Priimek:_____________________________________
Naslov:___________________________________________
Kontakt (telefon/e-mail):______________________________

