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Osnove tehnike dela z motorno žago 

 

Spoštovani, 

 

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna je pripravila ponudbo za izvedbo usposabljanja 

»Osnove tehnike dela z motorno žago« – 16 pedagoških ur.   

 

K tečaju lahko pristopijo kandidati stari 18 let in več.  

 

Ponudbena cena za izvedbo tečaja je 103,45 EUR na kandidata z DDV-jem (skupno 

maksimalno 18 kandidatov) in zajema: 

 izvedbo tečaja,   

 gradivo 

 potrebna delovna sredstva za izvedbo tečaja in  

 uporabo didaktičnih pripomočkov (priročnik za varno delo). 

 

Predviden termin izvedbe tečaja v mesecu septembru 2018. Prijavo pošljite na elektronski 

naslov: sasa.kercmar@guest.arnes.si. Dodatne informacije lahko dobite na 051-668-010 

Tomaž Ščuka. 

 

Teoretični del se izvede na Biotehniški šoli v Rakičanu, praktični del pa v gozdovih v okolici 

Rakičana.  

 

Priporočeno je, da udeleženci izobraževanja prinesejo na tečaj:  
 

 motorno žago – priporočeno,  
 pribor za vzdrževanje motorne žage (pile, ključi) – priporočeno, 
 primerno obutev za delo v gozdu (gojzarji) – obvezno, 
 priporočeno (neobvezno) varovalna čelada, varovalne protiurezne hlače. 

 

V nasprotnem primeru OVO in pripomočke z delo zagotovi izvajalec. 
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Po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo udeleženci potrdilo o opravljenem 
izobraževanju. 
 
Izvajalec tečaja si pridrži pravico, da lahko praktični del tečaja zaradi slabega vremena 
preloži na drugi termin. 

Osnovna navodila pri izvedbi usposabljanja pri naročniku 
 

Teoretično izobraževanje 
 

Za izvajanje teoretičnega dela izobraževanja potrebujemo: 

 primeren prostor za 18 ljudi v katerem lahko slušatelji normalno sedijo (učilnica, 
sejna soba, ločen prostor v gostinskem lokalu ...) 

 električni vtič za IKT tehnologijo 
 primerno mizo za odložitev motornih žag in delov motorne žage (miza mora biti 

pokrita s kartonom - zaradi umazanije) 
 

Praktični del 

Drugi dan izobraževanja v trajanju 10 šolski ur poteka na ustrezno urejenem delovišču (trije 
med seboj ločene lokacije - minimalna razdalja med lokacijami-skupinami je dve drevesni 
višini), kjer kandidati praktično preizkusijo svoje znanje. Tečajniki se razporedijo v skupine 
po največ 6 kandidatov v skupini. Vsak tečajnik praktično preizkusi svoje znanje in podre eno 
drevo. Izobraževanje izvajajo trije učitelji.  

Program usposabljanja “Osnove tehnike dela z motorno žago” 
 

Motorna žaga teoretične osnove: 

 vrste, tipi, namen rabe, sestavni deli  
 načini vžiganja motorne žage  
 vzdrževanje žagalnih delov 
 letve: vrste, dimenzije 
 verige: vrste, tipi, brušenje, popravilo 
 potrebni pripomočki in orodja pri popravilu in 

vzdrževanju motorne  žage                                   
 goriva in maziva         

 

 
 
 
 
Število ur: 3 ure 

Tehnike dela z motorno žago 

 delo z motorno žago - splošna pravila 
 varnost pri delu - osebna varovalna sredstva 
 vrste rezov in načini prežagovanja 
 varnost pri prežagovanju 
 tehnika podiranja drevja: pripravljalna dela, 

zasek in podžagovanje 

 pripomočki in orodje pri podiranju dreves 
 načini podiranja glede na težišče in debelino 

drevesa 

 varnost pri podiranju 
 kleščenje z motorno žago- metode 
 varnostni momenti pri kleščenju 
 gozdni red 

 
 
 
 
 
 
Število ur: 3 ure 



 

Vzdrževanje motorne žage  

 vzdrževanje žagalnih  in ostalih delov 
motorne žage 

 preprosta popravila 
 regulacija uplinjača 
 brušenje verige 

 

 
 
Število ur: 2 ure 

Demonstracija podiranja drevesa in praktično 
usposabljanje v skupinah 

 vžiganje motorne žage 
 pripravljalna dela  
 varnostni elementi, izbira smeri podiranja, 

zasek, podžagovanje 

 kleščenje, prežagovanje, gozdni red  

 
 
 
Število ur: 8 ure 

 
 

 

       Koordinator del v gozdarstvu: 

       Tomaž Ščuka 

 
 
 
 


