UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN
OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE

Miha KRŽIČ

UPRAVIČENOST POTREBE POMOČNIKA NA
SKLADIŠČU OB KAMIONSKI CESTI PRI
TRAKTORSKEM SPRAVILU LESA

DIPLOMSKO DELO
Univerzitetni študij – 1. stopnja

Bezuljak, 2018

UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE

Miha KRŽIČ

UPRAVIČENOST POTREBE POMOČNIKA NA SKLADIŠČU OB
KAMIONSKI CESTI PRI TRAKTORSKEM SPRAVILU LESA
DIPLOMSKO DELO
Univerzitetni študij – 1. stopnja

ASSESSMENT OF THE NEED FOR A HELPER ON AUXILIARY
STORAGE PLACE WHEN CONDUCTING TRACTOR SKIDDING
B. Sc THESIS
Academic Study Programmes

Bezuljak, 2018

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

II

Diplomsko delo je zaključek univerzitetnega študija Gozdarstva in obnovljivih gozdnih
virov 1. stopnje na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani.

Komisija za študijska in študentska vprašanja Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire BF je dne 22. 5. 2018 sprejela temo diplomskega dela. Za mentorja je bil imenovan
prof. dr. Janez Krč, za somentorja izr. prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh in za recenzenta
doc. dr. Jurij Marenče.

Komisija za oceno in zagovor:
Predsednik:
Član:
Član:
Član:

Datum zagovora:

Miha Kržič

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

III

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
ŠD

Du1

DK

GDK 377+302+383(043.2)=163.6

KG

traktorsko spravilo, pomočnik, pomožno skladišče, časovna študija,
ekonomika

AV

KRŽIČ, Miha

SA

KRČ, Janez (mentor), PEZDEVŠEK MALOVRH, Špela (somentorica)

KZ

SI-1000 Ljubljana, Večna pot 83

ZA
LI
IN

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire
2018
UPRAVIČENOST POTREBE POMOČNIKA NA POMOŽNEM
SKLADIŠČU PRI TRAKTORSKEM SPRAVILU LESA

TD

Diplomsko delo (Univerzitetni študij – 1. stopnja)

OP

VIII, 57 str.,19 pregl., 8 sl., 1pril., 40 vir.

IJ

sl

JI

sl/en

AI
V proizvodnem procesu pridobivanja okroglega lesa, v primerih specifičnih prevoznih razmer
ali zahtev kupcev lesa, prihaja do potreb po zagotavljanju krajših sortimentov. Pri traktorskem
spravilu lesa je vlačenje dolgih sortimentov hitrejše in cenovno ugodnejše zato traktoristi, ob
potrebi po kratkih sortimentih, opravljajo dodelavo na pomožnem skladišču ob kamionski
cesti. V raziskavi se je presojalo možnost uvedbe pomočnika, ki bi izvajal dodelavo na
pomožnem skladišču in s tem zvišal učinke spravila lesa s traktorjem. Na podlagi časovne
študije se je ugotovilo, da je delež neproduktivnega časa pri delu brez pomočnika 26,53 %
delovnega časa, pri delu s pomočnikom 37,81 % delovnega časa traktorista. Z uvedbo
pomočnika se zniža poraba časa za spravilo tone lesa. Strošek delovne ure je pri spravilu brez
pomočnika 42,81 €, pri delu s pomočnikom pa 60,79 €. V analiziranih delovnih pogojih, pri
spravilu navzdol s traktorjem John Deere 6230 in povprečnemu posekanemu drevesu 3,02 m3
je stroškovno upravičena uvedba pomočnika do razdalje vlačenja 231,8 metrov pri razdalji
zbiranja 15 metrov, razdalji vlačenja 183,6 metrov pri razdalji zbiranja 30 metrov in pri
razdalji vlačenja 95,9 metrov in razdalji zbiranja 45 metrov.

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

IV

KEY WORDS DOCUMENTATION
DN

Du1

DC

FDC 377+302+383(043.2)=163.6

CX

tractor skidding, helper, auxiliary storage place, time study, economics

AU

KRŽIČ, Miha

AA

KRČ, Janez (supervisor), PEZDEVŠEK MALOVRH, Špela (co-advisor)

PP

SI-1000 Ljubljana, Večna pot 83

PB
PY
TI

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and
Renewable Forest Resources
2018
ASSESSMENT OF THE NEED FOR A HELPER ON AUXILIARY
STORAGE PLACE WHEN CONDUCTING TRACTOR SKIDDING

DT

B. Sc. Thesis (Academic Study Programmes)

NO

VIII, 57 p., 19 tab., 8 fig., 1 ann., 40 ref.

LA

sl

AL

sl/en

AB
In forestry production, it is necessary to produce short logs in cases of specific skidding or
transportation conditions or needs of wood customers. In tractor skidding, it is cheaper
and easier to use the half-tree method of skidding than the cut-to-length method. The
tractor operator usually skids long logs and cuts them in the auxiliary storage place. We
tried to determine the need of helper in the auxiliary storage place for unhooking and
cutting. Time study show that the delays take 26,53 % of work-time without the helper
and 37,81 % of the tractor operator’s work-time in work with helper. The amount of time
needed to skid ton of wood is lower when using helper in auxiliary storage place. The
man-hour cost for tractor skidding when the tractor operator cuts logs is 42,81 € compared
to the price of 60,79 € when having a helper. In analyzed conditions, in downhill skidding
with John Deere 6230 and mean volume of tree 3,02 m3, is helper still economically
acceptable when the winching distance is 15 meters and the skidding distance is
231,8 meters, or the winching distance is 30 meters and the skidding distance is
183,6 meters, or the winching distance is 45 meters and skidding distance is 95,9 meters.

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

V

KAZALO
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA ................................................ III
KEY WORDS DOCUMENTATION .............................................................................. IV
KAZALO ............................................................................................................................. V
KAZALO PREGLEDNIC ................................................................................................ VI
KAZALO SLIK ............................................................................................................... VII
KAZALO PRILOG ........................................................................................................VIII
1 UVOD ........................................................................................................................... 1
1.1
OPREDELITEV PROBLEMA ................................................................................. 3
2 DOSEDANJE RAZISKAVE ...................................................................................... 4
3 MATERIALI IN METODE ...................................................................................... 6
3.1
OBJEKT RAZISKAVE ............................................................................................. 6
3.2
KATEGORIZACIJA SEKUNDARNIH PROMETNIC IN ZBIRANJA LESA ...... 7
3.3
TEHNIČNE LASTNOSTI TRAKTORJA ................................................................ 8
3.4
TEHNIČNE LASTNOSTI MOTORNIH ŽAG ......................................................... 9
3.4.1 Motorna žaga Stihl 362MS ..................................................................................... 9
3.4.2 Motorna žaga Husqvarna 562 XP .......................................................................... 9
3.5
OPIS DELOVNIH OPERACIJ PRI SPRAVILU LESA ........................................ 10
3.6
SESTAVA DELOVNEGA ČASA PRI SPRAVILU LESA ................................... 12
3.7
OPIS DELOVNIH OPERACIJ POMOČNIKA NA POMOŽNEM SKLADIŠČU 14
3.8
SESTAVA DELOVNEGA ČASA POMOČNIKA NA POMOŽNEM
SKLADIŠČU ....................................................................................................................... 15
3.9
ŠTUDIJA ČASOV IN UČINKA TER NAČIN POTEK IN NATANČNOST
SNEMANJA ........................................................................................................................ 16
3.10 OBDELAVA PODATKOV .................................................................................... 18
3.11 EKONOMSKA ANALIZA ..................................................................................... 19
3.12 ORGANIZACIJA DELA ........................................................................................ 26
3.13 POVPREČNI NAKLON IN DOLŽINA VLAK ..................................................... 27
4 REZULTATI IN RAZPRAVA ................................................................................. 28
4.1
LASTNOSTI CIKLOV ........................................................................................... 28
4.2
ANALIZA STRUKTURE DELoVNIKA ............................................................... 30
4.3
ANALIZA ČASOV SPRAVILA LESA ................................................................. 38
4.4
EKONOMSKA ANALIZA ..................................................................................... 44
5 SKLEPI ...................................................................................................................... 51
6 POVZETEK ............................................................................................................... 52
7 VIRI ............................................................................................................................ 54
ZAHVALA .............................................................................................................................
PRILOGE ...............................................................................................................................

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

VI

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Izkoristek delovnih dni v podjetju SGG Tolmin v letu 2017 ...................... 20
Preglednica 2: Pregled stroškov osebne varovalne opreme gozdnih delavcev ................... 23
Preglednica 3: Delež prispevne stopnje po posameznih prispevkih za socialno varnost, ki
bremenijo delodajalca (Prispevki …, 2018) ........................................................................ 24
Preglednica 4: Podatki o vlakah na katerih je potekalo spravilo ......................................... 27
Preglednica 5: Podatki o razdaljah vlačenja in zbiranja po posameznih organizacijskih
oblikah ................................................................................................................................. 28
Preglednica 6: Podatki o bremenu po posameznih organizacijskih oblikah ....................... 29
Preglednica 7: Struktura delovnika traktorista pri delu brez pomočnika na pomožnem
skladišču .............................................................................................................................. 30
Preglednica 8: Struktura delovnika traktorista pri delu s pomočnikom na pomožnem
skladišču .............................................................................................................................. 32
Preglednica 9: Struktura delovnika pomočnika na pomožnem skladišču ........................... 34
Preglednica 10: Razčlenitev zastoja zaradi organizacije pri delu pomočnika na pomožnem
skladišču .............................................................................................................................. 35
Preglednica 11: Primerjava prečiščenih struktur delovnika traktorista dveh organizacijskih
oblik spravila lesa ................................................................................................................ 36
Preglednica 12: Primerjava faktorjev dodatnega in neproduktivnega časa traktorista med
organizacijskima oblikama .................................................................................................. 37
Preglednica 13: Podatki za izračun količnika vzporednih stroškov dela (K1) .................... 44
Preglednica 14: Količnik vzporednih stroškov dela (K1) ................................................... 44
Preglednica 15: Kalkulacija traktorskega spravila lesa s prilagojenim kmetijskim
traktorjem John Deere 6230 ................................................................................................ 46
Preglednica 16: Kalkulacija za delo na pomožnem skladišču z motorno žago Stihl 362MS
............................................................................................................................................. 47
Preglednica 17: Primerjava učinka in stroškov med organizacijsko obliko brez pomočnika
na pomožnem skladišču (I+0) in s pomočnikom na pomožnem skladišču (I+1) pri razdalji
zbiranja 15 metrov ............................................................................................................... 48
Preglednica 18: Primerjava učinka in stroškov med organizacijsko obliko brez pomočnika
na pomožnem skladišču (I+0) in s pomočnikom na pomožnem skladišču (I+1) pri razdalji
zbiranja 30 metrov ............................................................................................................... 49
Preglednica 19: Primerjava učinka in stroškov med organizacijsko obliko brez pomočnika
na pomožnem skladišču (I+0) in s pomočnikom na pomožnem skladišču (I+1) pri razdalji
zbiranja 45 metrov ............................................................................................................... 49

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

VII

KAZALO SLIK
Slika 1: Traktor John Deere 6230 na katerem so bile opravljene meritve ............................ 8
Slika 2: Motorna žaga Stihl 362MS, ki je bila uporabljena v raziskavi (foto: Leban V.,
2018) ...................................................................................................................................... 9
Slika 3: Regresijska analiza porabe časa za razvlačevanje vrvi in privlačevanje v ciklu v
odvisnosti od razdalje zbiranja ............................................................................................ 38
Slika 4: Primerjava porabe časa za spravilo tone lesa med dvema organizacijskima
oblikama pri razdalji zbiranja 30 metrov ............................................................................. 39
Slika 5: Trajanje produktivnega časa ciklusa pri spravilu lesa v odvisnosti od števila kosov
v bremenu ............................................................................................................................ 40
Slika 6: Trajanje dodelave na pomožnem skladišču v enem ciklu v odvisnosti od števila
prežagovanj .......................................................................................................................... 41
Slika 7: Odvisnost trajanja dodelave na pomožnem skladišču od števila prežagovanj in
volumna bremena ................................................................................................................ 42
Slika 8: Odvisnost prekinitve med ciklusoma od razdalje vlačenja .................................... 43

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

VIII

KAZALO PRILOG
Priloga A: Karta objekta na katerem so potekale raziskave ....................................................

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

1

1 UVOD
Traktorsko spravilo lesa je prevladujoča oblika spravila lesa v Sloveniji (Košir, 1997). Ker
je traktor sorazmerno drago delovno sredstvo je s tem povezan tudi visok strošek
obratovalne ure in hkrati potreben dovolj visok učinek stroja, ki pokrije nastale stroške.
Spravilo lesa spada tudi med najzahtevnejše faze gozdarske proizvodnje, trend razvoja pa
gre v smeri vse večje humanizacije dela, tako, da se traktoristu, kar se da olajša delo (Bajc,
2001).
Sekač med delom opravlja tudi izdelavo dreves, ki je tesno povezana z načinom spravila,
močjo spravilnega sredstva in omejitvami na območju vlačenja. Z razvojem traktorjev v
zadnjih desetletjih se je bistveno povečala moč traktorjev, ki se jih uporablja za delo v
gozdu, s tem pa se je povečalo tudi največje možno breme (Košir, 1997), tako je postala
prevladujoča metoda pri spravilu in izdelavi v gozdu metoda mnogokratnikov, pri kateri je
v enem kosu več zaporednih sortimentov (Ščuka, 2012). Z vidika spravila lesa, je metodi
mnogokratnikov, v določenem obsegu, podobna tudi poldebelna metoda spravila lesa. V
primerih, ko razmere ne omogočajo vlačenja dolgih kosov je nujna uporaba sortimentne
metode, kjer se vlači sortimente do dolžine 5 metrov, s čemer pa se, v primerjavi z drugimi
metodami, znižajo delovni učinki in povišajo stroški dela na kubični meter (Marčeta in
sod., 2014). Hkrati pa je pri krajših kosih potrebno večje število vezanj in več potrebnega
časa za razvlačevanje vrvi in privlačevanje, prav tako pa je privlačevanje in vlačenje
kratkih sortimentov oteženo zaradi pogostega zatikanja ob ovire na spravilni poti (Winkler,
1997).
V gozdarski proizvodnji se zaradi različnih razlogov, kot so na primer potrebe kupcev ali
specifične razmere pri prevozu lesa, pojavlja potreba po zagotavljanju sortimentov krajših
dolžin (Ščuka, 2012), običajno do dolžine, ki omogoča prevoz z gozdarsko transportno
kompozicijo brez priklopnika (Košir, 1997). Zaradi lažjega in cenejšega dela se pogosto
kratke sortimente pripravlja s kombinacijo poldebelne metode ali metode mnogokratnikov
in nadaljnje dodelave na skladišču.
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V splošnem ločimo dodelavo na pomožnem skladišču ob gozdni cesti, ki se najpogosteje
izvaja pri prevozu sortimentov do dolžine pet metrov, ter dodelavo na centralnem
skladišču, kadar je omogočen prevoz daljših sortimentov (Košir, 1996).
V razmerah visoke koncentracije lesa, običajno zaradi naravnih ujm, je potrebno iskati čim
bolj ekonomično rešitev, ki zagotavlja največje možne učinke (Mangagnoti in sod., 2013).
Namen študija dela je oblikovati in povezovati delo tako, da z najmanjšimi sredstvi
dosežemo največji učinek glede na količino in kakovost rezultatov dela in najvišji dobiček
(Košir, 1996). Iz vidika izvajanja gozdnega dela je gozdarstvo panoga s sorazmerno
nizkimi prihodki, kar kot posledico pomeni nenehno iskanje optimalnejših in cenejših
rešitev za obstoječ način dela. Pri uvajanju novih tehnologij v gozdno delo je ena od
bistvenih lastnosti ekonomska upravičenost nove tehnologije, za kar je bistveno
poznavanje nastalih stroškov, ki so podlaga za ekonomske analize in primerjave različnih
tehnologij in oblik dela (Malovrh in Winkler, 2006).
Velika količina ponujenega lesa na trgu po žledolomu leta 2014, po katerem se je trg lesa
zapolnil tudi v naslednjih letih, je prineslo več sprememb tudi pri načinu odkupa lesa. Pred
obdobjem povečanih količin in v začetku sanacije žledoloma, so bile cene hlodov izdelanih
po sortimentni metodi, zaradi ugodnejšega prevoza, 3-5 € višje kot cene dolge hlodovine. S
časom se je zaradi velikih količin na trgu cena izenačila (Kržič, 2018).
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Stroški spravila lesa prispevajo pomemben del skupnih stroškov pri pridobivanju lesa
(Košir, 1997), prav tako pa je delo fizično zahtevno (Lipoglavšek in Kumer, 1998). Zaradi
tega je primerno analizirati rešitve, ki bi hkrati znižale stroške spravila lesa in razbremenile
traktorista.
V gozdarski proizvodnji se zaradi različnih razlogov, kot so na primer potrebe kupcev ali
specifične razmere pri prevozu lesa, pojavlja potreba po zagotavljanju sortimentov krajših
dolžin. V nalogi smo želeli ugotoviti, kolikšen je delež časa, ki ga traktorist porabi zaradi
prežagovanja in dodelave na pomožnem skladišču ob gozdni cesti, hlodov v gozdu
izdelanih po metodi mnogokratnikov oziroma poldebelni metodi. Analizirali pa smo še
organizacijsko in ekonomsko upravičenost uvedbe pomočnika (organizacijska oblika I+1)
na pomožnem skladišču, ki bi opravljal odvezovanje ter dodelavo, s čimer bi lahko
povečali delež glavnega produktivnega časa (polne in prazne vožnje), s tem pa predvidoma
povečali dnevni učinek in zmanjšali stroške spravila lesa.
Dnevni učinek pri spravilu lesa je odvisen od več spremenljivk. Analizo smo opravili pri
spravilu navzdol, pri katerem so pričakovani največji učinki (Zečić in sod., 2010) s tem pa
predpostavljamo največji dodatni učinek zaradi uvedbe pomočnika. Učinkovitost smo
primerjali glede na razdaljo vlačenja in razdaljo zbiranja.
V raziskavi smo si zastavili sledeče hipoteze:
- dnevni učinek traktorja se poveča z uvedbo pomočnika na pomožnem skladišču.
- stroškovno je pomočnik bolj upravičen na krajših spravilnih razdaljah.
- s podaljševanjem spravilne razdalje se zvišuje delež neproduktivnega časa med cikli
pomočnika.
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2 DOSEDANJE RAZISKAVE
Večina dosedanjih raziskav na področju analize delovnika in učinkov pri traktorskem
spravilu lesa je bila opravljenih pri vlačenju lesa brez dodelave ali le z občasno dodelavo
na pomožnem skladišču ob kamionski cesti.
Marčeta in sod. (2014) ugotavljajo, da so stroški pri spravilu lesa s sortimentno metodo 1725 % višji, kot pri spravilu lesa s poldebelno metodo. Do 64 % cenejša pa je izvedba del z
debelno metodo v primerjavi s sortimentno metodo (Adebayo in sod., 2007) vendar so
poškodbe pri drevju ob vlakah večje pri spravilu dolgih sortimentov (Mousavi, 2009).
Marčeta in sod. (2014) prav tako ugotavljajo, da povprečni učinek pri spravilu s
poldebelno metodo znaša 83,46 m3/dan pri spravilni razdalji 250 metrov, faktor
neproduktivnega časa znaša 1.31. Prednost poldebelne metode je predvsem v skrajševanju
časa, ki je potreben za zbiranje lesa in večjemu povprečnemu kosu v bremenu, ko
omejitveni dejavnik predstavlja število zank na jekleni vrvi. Zaradi večjega bremena pri
poldebelni metodi se pojavi potreba po močnejšem spravilnem sredstvu.
Rosario Proto in sod. (2018) so ugotovili, da na trajanje cikla značilno vpliva spravilna
razdalja, razdalja vlačenja in volumen bremena. Izračunali so ceno delovne ure s
traktorjem John Deere 548 H, ki je znašala 80,14 €. Kluender in Stokes (1996) sta
ugotovila, da je statistično značilna spremenljivka, ki vpliva na trajanje cikla tudi število
kosov v bremenu ter povprečen volumen posekanih dreves.
Behjou in sod. (2008) so na vzorcu 43 ciklov in pri spravilu dolgih sortimentov navzdol, z
zgibnikom Timberjack 450C, izmerili učinek 20,51 m3/uro pri spravilni razdalji 300
metrov. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na trajanje cikla sta razdalja vlačenja in
razdalja zbiranja ter kombinacija razdalje zbiranja in naklona terena. Za enak traktor so
Zečić in sod. (2010) ugotovili dnevni učinek 90,27 m3/dan (5,32 min/m3) pri spravilu
navzdol na 100 metrski spravilni razdalji.
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V Gozdnem gospodarstvu Novo Mesto, so v letu 2008 napravili časovno študijo spravila s
traktorjem John Deere 6220, z namenom izdelave normativov pri delu brez pomočnika in
vlačenju metode mnogokratnikov, brez dodelave na skladišču ob gozdni cesti v razmerah
visokega krasa. Ugotovili so faktor dodatnega časa 1,21 in faktor neproduktivnega časa
1,37. Največji dnevni učinek pri spravilni razdalji 100 metrov je znašal 61,5 t (Zupančič,
2008).
V Romunskih Karpatih so preučevali razpored časa in učinke pri spravilu dolgih
sortimentov jelke v primeru sanacije vetroloma. Pri povprečni razdalji zbiranja 19,90
metrov in spravilni razdalji 980,32 metrov so z gozdarskim zgibnikom TAF 690 izmerili
učinek 7,70 m3/uro. Zastoji pa predstavljajo med 51 in 43 % skupnega časa (Borz in sod.,
2013).
Zečić in Marenče (2005) sta pri časovni študiji traktorskega spravila ugotovila delež
neproduktivnega časa med 41,00 in 48,54 %. Dnevni strošek dela z adaptiranim
kmetijskim traktorjem Torpeto TD 75 je znašal 154,16 €.
Obstoječi normativi za gozdno delo predvidevajo pomočnika pri spravilu lesa za pomoč pri
zbiranju lesa oziroma so oblikovani tako, da je možen preračun normativa za traktorista
brez pomočnika. Normativi pa ne predvidevajo prežagovanja na pomožnem skladišču ali
bonifikacije za opravljanje tega dela. Za izdelavno pri sortimentni metodi v gozdu se
sekačem normativ poveča za 3 % (Winkler, 1997).
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3 MATERIALI IN METODE
3.1 OBJEKT RAZISKAVE
Meritve so bile opravljene v gozdnogospodarskem območju Postojna, v odsekih 7c, 8c, 8d
in 9b gozdnogospodarske enote Javornik, katere lastništvo je v celoti državno. Skupna
velikost objekta je 40,83 hektarjev, na celotni površini so značilne razmere visokega krasa,
gozdna združba je Omphalodo-Fagetum, skalovitost in kamnitost objekta je 60 %.
Nadmorska višina znaša med 1000 in 1150 metri. Relief je vrtačasto pobočje z naklonom
okoli 35 %. Prevladujoča drevesna vrsta na objektu je bukev z 51 % lesne zaloge, sledi
jelka s 31 % in gorski javor s 17 % (Gozdnogospodarski načrt …,2011). Na območju
objekta je več zaplat, kjer je v veliki meri zastopan pomladek v razvojni fazi gošče in
letvenjaka, ki je posledica skupinskega postopnega gospodarjenja z gozdovi. Preostali del,
v katerem se je tudi izvajala sečnja, pa porašča debeljak.
Na objektu je v času merjenja potekala sanitarna sečnja vetroloma, ki je območje prizadel
decembra 2017. Poškodovane so bile predvsem odrasle jelke. Iz vidika dela je pri spravilu
lesa delo oteževal predvsem položaj ležečih jelk, saj te niso bile usmerjeno podrte in je bilo
zato v nekaterih primerih oteženo zbiranje lesa.
S strani Zavoda za gozdove so bile na odločbi za posek podane samo ocene poškodovane
lesne zaloge. Za ugotovitev volumna povprečnega drevesa smo tako uporabili količnik
med skupnim dnevnim učinkom, merjenim z lubjem in številom dreves, spravljenih v
enem dnevu. Tako je povprečni volumen drevesa pri spravilu lesa znašal 3,02 m3.
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3.2 KATEGORIZACIJA SEKUNDARNIH PROMETNIC IN ZBIRANJA LESA
Kategorizacijo vlak na objektu smo izvedli po končani izmeri vlak. Za vsak posnet cikel
smo določili mesto začetka vlačenja lesa. Iz podatkov, ki smo jih izmerili na vlaki pa smo
določili tehtano aritmetično sredino naklona vlake pri čemer je kot utež služila dolžina
vlake.
Za namen nadaljnje analize smo vlake razvrstili po sledečih kategorijah, ki jih predvideva
Odredba za določitev normativov za delo v gozdovih (Odredba …, 1999).
Kategorija vlake:
NAVZGOR: v to kategorijo spadajo vlake po katerih poteka vlačenje navzgor, naklon
vlake znaša nad 5 % v smeri polne vožnje. Prav tako v to kategorijo uvrščamo vlake z več
kot 30 metrov dolgimi protivzponi naklonov več kot 10 %,
RAVNO: vlake, ki nimajo večjih proti vzponov, povprečni naklon vlake med -5 % do
+5 %,
NAVZDOL: vlake z povprečnim naklonom nad -6 % v smeri vlačenja.
Od izmerjenih 83 ciklov je bilo 81 uvrščenih v kategorijo vlačenja navzdol, 2 cikla pa v
kategorijo navzgor.
Razvrstitev kategorij zbiranja lesa smo povzeli po Odredbi za določitev normativov za delo
v gozdovih (Odredba …, 1999). Kategorija zbiranja:
UGODNO: teren je gladek ali malo skalovit s posameznimi skalnimi bloki. Povprečni
naklon okoli 30 %. Prevladujejo enomerni gozdovi z majhnim deležem polnilnega sloja,
SREDNJE: strma, pobočja z majhno skalovitostjo ter zelo strma pobočja. Prevladujejo
raznomerni, mešani sestoji v katerih je pogosto prisotna polnilna plast,
NEUGODNO: zelo strma, kamnita in skalovita pobočja s pogostimi bloki. Tudi manj strmi
tereni z veliko skalovitostjo. Na krasu nad nadmorsko višino 1200 metrov. Prevladujejo
mešani sestoji z velikim deležem slabo kakovostnih listavcev.
Vsi izmerjeni cikli so bili uvrščeni v srednje ugodno kategorijo zbiranja.
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3.3 TEHNIČNE LASTNOSTI TRAKTORJA
Meritve so se opravljale na prilagojenem kmetijskem traktorju John Deere 6230, ki je v
lasti podjetja SGG Tolmin. Traktor je prilagojen za delo v gozdu z nadgradnjo, ki jo je
izdelalo podjetje Gozdarske nadgradnje Mihelič. Traktor ima dodatno nameščene
varnostne loke, katerih del tvori tudi zaščitno kletko kabine. Stekla na stranskih in zadnjem
oknu kabine so dodatno zavarovana s kovinsko mrežo. Traktor ima prednjo, rampno desko
s čeljustjo za lažje rampanje, ter zadnjo, naletno desko. Traktor ima vgrajen dvobobenski
vitel znamke Igland, z vlečno silo 2x60 kN in daljinskim upravljanjem. Med delom je
traktorist uporabljal skupno šest drsnikov, po tri na vsaki jekleni vrvi. Za boljši oprijem so
bile na traktorju nameščene kolesne verige.
Masa traktorja brez nadgradnje znaša 4389 kg, prostornina zalogovnika za gorivo 165
litrov. Najkrajša višina traktorja od tal (klirens) znaša 46 cm. Motor traktorja je 4-valjni, 8
ventilni, z turbo vbrizgom goriva, vodno hlajen. Nazivna moč 4,5 litrskega motorja je 70,8
kW.

Slika 1: Traktor John Deere 6230 na katerem so bile opravljene meritve

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

9

3.4 TEHNIČNE LASTNOSTI MOTORNIH ŽAG
3.4.1 Motorna žaga Stihl 362MS
Motorno žago je med meritvami uporabljal traktorist za prežagovanje pri delu brez
pomočnika ter pomočnik v dveh od treh delovnih dni.
Motorna žaga Stihl 362MS je profesionalna motorna žaga z prostornino valja 59,0 cm3,
moč motorja je 3,5 kW, masa motorne žage brez rezalne garniture pa je 5,8 kg. Korak
verige na motorni žagi je 3/8''.

Slika 2: Motorna žaga Stihl 362MS, ki je bila uporabljena v raziskavi (foto: Leban V., 2018)

3.4.2 Motorna žaga Husqvarna 562 XP
Pomočnik je na pomožnem skladišču en dan uporabljal motorno žago Husqvarna 562 XP,
ki je profesionalna motorna žaga, ima prostornino valja 59,8 cm3, moč motorja je 3,5 kW,
masa žage brez rezalne garniture pa znaša 6,1 kg. Korak verige je 3/8''.
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3.5 OPIS DELOVNIH OPERACIJ PRI SPRAVILU LESA
Spravilo lesa je delovna faza, ki se odvija v zaporednih ciklih, ki jih razdelimo na delovne
operacije. V raziskavi smo cikel razmejili z začetkom prazne vožnje iz pomožnega
skladišča, končal pa se je z zaključenim delom na pomožnem skladišču z aktualnim
bremenom, običajno z rampanjem. V raziskavi smo glede na potrebo raziskave razmejili
sledeče delovne operacije:
Prazna vožnja: se začne s prazno vožnjo iz pomožnega skladišča po gozdnih prometnicah
in konča z izstopom traktorista iz kabine. V ta čas sodi tudi obračanje traktorja v smer
polne vožnje in sidranje naletne deske na mestu zbiranja.
Razvlačevanje prazne vrvi: čas, ki ga traktorist potrebuje od izstopa iz kabine, zajema
verižic in razvlačevanje jeklene vrvi od traktorja do mesta vezanja kosov, ko se čas
zaključi. Razvlačevanje se nadaljuje tudi od zapetega kosa proti naslednjemu.
Vezanje: je čas, ki ga delavec porabi za vezanje lesa.
Privlačevanje: je operacija, ki se začne, ko delavec s pomočjo daljinskega upravljalnika
sproži navijanje vrvi na boben vitla. Operacija se zaključi, ko delavec prekine navijanje
vrvi.
Prepenjanje: čas, ki ga delavec porabi za premik verižice po zapetem kosu z namenom
enostavnejšega privlačevanja oziroma v izogib zatikanju, ter čas za dodatno vezanje več
kosov na eno verižico.
Dodelava v gozdu: opravilo v katerega je všteto prežagovanje ali kleščenje v gozdu, ki bi
jih traktorist sicer opravil na pomožnem skladišču, vendar jih, zaradi specifičnih ovir na
poti spravila lesa, opravi že v gozdu. Čas se začne meriti, ko delavec vzame motorno žago
iz nosilca na traktorju in konča, ko žago pospravi.
Premik med zbiranjem: zaradi lažjega privlačevanja, traktorist traktor premakne na
optimalnejše mesto za zbiranje dodatnih kosov ali pa traktor premakne, ker na enem mestu
ni dovolj lesa za polno breme. Čas se začne z vstopom traktorista v kabino traktorja in
konča z njegovim izstopom.
Polna vožnja po vlaki: čas, ki je potreben za vožnjo traktorja z zapetim bremenom od
mesta zbiranja do pomožnega skladišča. Začne se z vstopom traktorista v kabino po
zbranem polnem bremenu in konča z izstopom na pomožnem skladišču.
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Odvezovanje: je postopek v katerem delavec iz privlečenih kosov odveže verižice, jih
enakomerno poravna na drsnikih in jih obesi nazaj na naletno desko. Pri delu brez
pomočnika na pomožnem skladišču traktorist v celoti delo opravlja sam. V primeru dela s
pomočnikom pa traktorist delo opravlja le takrat, ko je pomočnik zaseden z delom iz
predhodnega cikla.
Dodelava na pomožnem skladišču: čas, ki se meri na pomožnem skladišču, pri delu brez
pomočnika. Traktorist kose v tovoru, izdelane po poldebelni metodi ali metodi
mnogokratnikov, izmeri in kroji (v kolikor mesto prežagovanja ni označeno) in prežaga na
predvideno dolžino. Čas se začne meriti, ko traktorist vzame motorno žago iz nosilca na
traktorju in konča, ko žago pospravi.
Polna vožnja po skladišču: se izvaja kadar so v bremenu različni sortimenti, ki se zlagajo
na različne kupe na pomožnem skladišču. Zaradi tega traktorist na enem kupu odveže del
bremena nato pa se z zapetim preostalim bremenom premakne do naslednjega kupa, kjer
nadaljuje z odvezovanjem. Čas se začne meriti z vstopom traktorista v kabino in konča z
njegovim izstopom in pričetkom naslednje delovne operacije, ki je lahko odvezovanje ali
dodelava na pomožnem skladišču.
Rampanje: po zaključenem odvezovanju in dodelavi na pomožnem skladišču traktorist
poravna privlečene sortimente v kupe zaradi boljšega izkoristka prostora. Običajno delo
opravlja s pomočjo rampne deske, občasno pa tudi s pomočjo naletne deske. Čas rampanja
se začne beležiti z vstopom traktorista v kabino z namenom rampanja in konča, ko zloži in
poravna vse sortimente. Običajno se z rampanjem zaključi cikel, delo pa se nadaljuje s
prazno vožnjo naslednjega cikla.
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3.6 SESTAVA DELOVNEGA ČASA PRI SPRAVILU LESA
Delovni čas traktorista smo razdelili v tri skupine (Zupančič, 2008): produktivni,
neproduktivni in pripravljalno/zaključni čas.
PRODUKTIVNI ČAS: čas, ko delavec dela in ustvarja učinke, razdelimo ga na:
-

GLAVNI PRODUKTIVNI ČAS:kamor spadata prazna in polna vožnja

-

POMOŽNI PRODUKTIVNI ČAS, kamor spadajo opravila, ki omogočajo
izvedbo glavnega produktivnega časa, to so razvlačevanje prazne vrvi, vezanje,
privlačevanje, prepenjanje, dodelava v gozdu, premik med zbiranjem, dodelava
na pomožnem skladišču, odvezovanje, polna vožnja po skladišču in rampanje.

NEPRODUKTIVNI ČAS: so časi, ki v delovnem procesu nastanejo zaradi različnih
zastojev, ki so lahko objektivni ali subjektivni (Krivec, 1979). V tem času delavec ne
ustvarja učinkov. Med neproduktivni čas spada:
-

GLAVNI ODMOR: namenjen je malici delavca, hkrati pa tudi zmanjšanju
utrujenosti (Lipoglavšek in Kumer, 1998). Predvidenih je 30 minut za glavni
odmor v delovniku.

-

ZASTOJ ZARADI DELOVNIH SREDSTEV: čas, ki je namenjen popravilu
ali vzdrževanju strojev med delovnim časom.
O TRAKTOR:sem med drugim spadajo popravilo utrgane jeklene vrvi,
menjava pretrganih verižic, popravilo daljinskega upravljalnika.
o MOTORNA ŽAGA:v največji meri gre za čas za brušenja verige ter
dolivanja goriva.

-

ZASTOJ ZARADI ORGANIZACIJE: je posledica prekinitev dela zaradi
organizacijskih zastojev, v raziskavi smo ga podrobneje razdelili na:
o ZASTOJ ZARADI ORGANIZACIJE-DRUGO: zastoji, ki so
posledica pogovora z delovodjo, ostalimi delavci ali čakanja zaradi
odpreme lesa.
o PREMIK PO DELOVIŠČU: premik traktorja na drug del delovišča,
kjer spravilo poteka na novo pomožno skladišče.

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

13

o ČAKANJE POMOČNIKA: čas, ko traktorist pri delu s pomočnikom
čaka, da pomočnik odveže zapeto breme.
o RINJENJE VEJ: čas, ki ga traktorist porabi za rinjenje vej z gozdnih
prometnic, da olajša izdelavo gozdnega reda.
-

ZASTOJ ZARADI POMOČNIKA: čas, ko bi traktorist lahko nadaljeval delo,
vendar mu to onemogoča delo pomočnika.

-

ZASTOJ ZARADI OSEBNIH POTREB: čas, ki ga delavec potrebuje za
opravljanje fizioloških potreb, krajše oddihe in odmore ter kajenje.

-

ZASTOJ ZARADI MERITEV: čas, ko je delo prekinjeno zaradi opravljanja
meritev.

-

PRIPRAVLJALNO/ZAKLJUČNI ČAS: je čas, ki ga delavec potrebuje za
pripravo na delo in pospravljanje po delu, za prihod in odhod z delovišča, ter
da opravi redno vzdrževanje traktorja in popravi morebitne manjše okvare, ki so
nastale med delom. Winkler (1997) predvideva 2 uri na teden, ki jih delavcu
priznamo za ta dela. Preračunano na delovni dan, to znaša 24 minut.
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3.7 OPIS DELOVNIH OPERACIJ POMOČNIKA NA POMOŽNEM SKLADIŠČU
Cikel dela pri pomočniku na pomožnem skladišču smo razmejili tako, da se običajno začne
s pričetkom odpenjanja in konča s končano dodelavo na pomožnem skladišču ali z
urejanjem pomožnega skladišča.
Pri analizi dela pomočnika smo uporabili naslednje delavne operacije:
Odvezovanje: čas, ki ga delavec porabi za odvezovanje privlečenega bremena. Postopek
se začne z začetkom hoje pomočnika proti bremenu in konča, ko verižice obesi na naletno
desko.
Dodelava: je postopek v katerem delavec meri in kroji sortimente, v kolikor mesto prereza
ni predhodno označeno v gozdu, klesti preostale veje in prežaguje sortimente na
predvideno dolžino. Čas dodelave se začne beležiti, ko pomočnik prime motorno žago in
konča, ko jo ugasne in odloži.
Urejanje skladišča: čas, ki ga delavec porabi za odstranjevanje okleščenih vej, odpadlega
lubja, skal, ki so se držale bremena ali drugega materiala in stvari, ki ne sodijo na pomožno
skladišče.
Pomoč traktoristu: neposredna pomoč traktoristu, predvsem pri zelo kratkih razdaljah
vlačenja ali pri popravilih med delovnim časom.
Prehod: čas, ki ga pomočnik porabi za prehod med pomožnimi skladišči ali po pomožnem
skladišču, kadar je les sortiran na različne kupe.
Pomoč sekaču: pomoč pri delu sekačem v bližini skladišča v času, ko je delo aktualnega
cikla na skladišču opravljeno.
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3.8 SESTAVA DELOVNEGA ČASA POMOČNIKA NA POMOŽNEM
SKLADIŠČU
Delovni čas pomočnika smo razdelili v tri skupine: Produktivni, neproduktivni in
pripravljalno/zaključni čas.
PRODUKTIVNI ČAS: čas, ko delavec neposredno opravlja delo namesto traktorista:
-

GLAVNI PRODUKTIVNI ČAS: kamor sodi odvezovanje in dodelava na
pomožnem skladišču.

-

POMOŽNI PRODUKTIVNI ČAS, v katerega spadajo opravila, ki omogočajo
opravljanje glavnega produktivnega časa, kot je prehod, ter pomoč delavcem
med zastoji, s čimer pripomore h krajšemu zastoju, sem spada pomoč traktoristu
in sekaču ter urejanje pomožnega skladišča.

NEPRODUKTIVNI ČAS: so časi, ki nastanejo zaradi različnih zastojev med delom
(Krivec, 1979), v tem času delavec ne pripomore k povečanju učinkov proizvodnega
sredstva.
-

GLAVNI ODMOR: namenjen je odmoru za malico, predviden je 30 minutni
odmor v delovniku.

-

ZASTOJ ZARADI DELOVNIH SREDSTEV: čas je namenjen vzdrževanju,
popravilom in točenju goriva in maziva pri motorni žagi.

-

ZASTOJ ZARADI ORGANIZACIJE: je posledica prekinitev dela zaradi
organizacijskih zastojev, v raziskavi smo ga podrobneje razdelili na:
O ZASTOJ ZARADI ORGANIZACIJE – DRUGO: zastoji, ki
nastanejo zaradi pogovorov z delovodjo ali ostalimi delavci ter
prekinitve zaradi čakanja kamiona ob odpremi lesa.
o ČAKANJE TRAKTORISTA: čas, ko pomočnik ne opravlja dela
zaradi čakanja traktorista, da opravi delo na pomožnem skladišču,
običajno zaradi rampanja.
o PREKINITEV MED CIKLUSOMA: čas, ko delavec po končanem
delu iz aktualnega cikla čaka na novo breme.

-

ZASTOJ ZARADI OSEBNIH POTREB: čas, ki ga delavec potrebuje za
opravljanje fizioloških potreb, krajše oddihe in odmore ter kajenje.
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PRIPRAVLJALNO/ZAKLJUČNI ČAS: čas, ki ga delavec pred in po
začetku dela potrebuje za pripravo na delo in pospravljanje po delu,
vzdrževanje, popravila delovnih sredstev, točenje maziva in goriva ter prihod od
avtomobila do delovišča in nazaj. Pomočnik pomaga traktoristu pri vzdrževanju
traktorja, kasneje pa tudi opravi dela na lastni motorni žagi.

3.9 ŠTUDIJA ČASOV IN UČINKA TER NAČIN POTEK IN NATANČNOST
SNEMANJA
S strukturo delovnika pridobimo podatke o povprečnem trajanju posameznih delovnih
operacij in zastojev skozi celoten delovnik (Krivec, 1979), podatke smo pridobili z
izdelavo časovne študije dela traktorista in pomočnika na pomožnem skladišču.
Strukturo delovnika smo povzeli po Krivcu (1979). Ugotovili smo povprečno trajanje
delovnih opravil v času snemanja in jih preračunali na povprečno trajanje v 8-urnem
delovniku (480 minut).
Za delo smo uporabili kontinuirano metodo, katere načelo je, da čas merimo nepretrgoma,
beležimo pa le časovne meje med posameznimi delovnimi opravili. Z nadaljnjo analizo pa
lahko ugotovimo skupno trajanje posameznih operacij (Košir, 1996). Za delo smo
uporabljali kronometer s skalo natančnosti 1/100 minute.
Razmejitvene čase in tekoče delovno opravilo smo vpisovali v snemalno tabelo na kateri
smo tudi sprotno razmejevali cikle. Poleg časov smo beležili tudi razdaljo zbiranja lesa,
GPS točko mesta zbiranja, volumen in dolžino kosov v bremenu, število prežagovanj in
morebitne druge opombe.
Snemanje na terenu smo opravili maja in junija 2018, skupno smo opravljali meritve 7
delovnih dni, 4 dni dela brez pomočnika in 3 dni dela s pomočnikom na pomožnem
skladišču oziroma 44 ciklov brez in 39 ciklov s pomočnikom. Snemali smo na enem
delovišču, ki je obsegalo tri odseke. Delovišče smo, glede na cilj raziskave, izbrali v
dogovoru in posvetu z delovodjema SGG Tolmin.
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Pri organizacijski obliki I+0 je meritve opravljal en merilec, ki je beležil mejne čase med
posameznimi opravili, ocenjeval razdaljo zbiranja in kategorijo zbiranja, označil mesto
zbiranja, izmeril dolžino in premer posameznih kosov v bremenu ter spremljal število
prežagovanj v ciklusu.
Pri delu s pomočnikom sta meritve opravljala dva merilca. Eden je opravljal časovno
študijo traktorista, hkrati pa beležil še oceno razdalje zbiranja in kategorije zbiranja,
označil mesto zbiranja ter izmeril premer in dolžino kosov v bremenu. Drugi merilec pa je
zajemal podatke za časovno študijo pomočnika na pomožnem skladišču, ugotavljal število
rezov in pri dolivanju goriva beležil količino nalitega goriva in olja. Snemalca sta skozi
celotno snemanje opravljala vedno isto vlogo.
Mesto zbiranja smo označili kot točko v Garmin GPSmap 62s, po končanih meritvah dela
smo izmerili naklon in dolžino vlak, hkrati pa smo tudi spremljali lokacije točk v napravi
in jih označili ob pripadajoči razdalji na popisnem listu iz česar smo kasneje izračunali
razdaljo vlačenja. Posamezne razdalje na vlaki smo izmerili med posameznimi lomi
naklonov. Za merjenje dolžin smo uporabili kovinski tračni meter, za ugotavljanje
naklonov pa padomer Suunto.
Za razdaljo posameznega zbiranja smo določili tisto razdaljo, ki je nastala ob najdaljši
razvlečeni dolžini posamične vrvi. Za izmero razdalje smo uporabili oceno glede na
drevesne višine in dolžine hlodov ali z izmero s štetjem korakov.
Premer kosov v bremenu smo ugotavljali s pomočjo premerke, pri čemer nismo odšteli
debeline lubja. Dolžino smo izmerili s tračnim sekaškim metrom.
Porabo goriva in maziva pri motorni žagi smo ugotavljali z meritvami natočenega goriva in
maziva skozi ves delovnik. Izmero smo opravili s pomočjo menzure z mililitrsko skalo, v
katero smo natočili gorivo nato pa to pretočili v rezervoar motorne žage.
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Natančnost izmere:
-

trajanje delovne operacije:

1/100 minute

-

merjenje dolžine kosov:

10 centimeter

-

merjenje premera kosov:

1 centimeter

-

merjenje spravilne razdalje:

1 meter

-

ocena razdalje zbiranja:

1 meter

-

merjenje naklona:

1%

-

merjenje porabe goriva in maziva:

1 mililiter

3.10 OBDELAVA PODATKOV
Od skupno 7 snemalnih dni, smo za analizo strukture delovnika izločili en dan pri delu
brez pomočnika, saj se je delo zaradi okvare na traktorju končalo predčasno in nismo
uspeli zajeti celotnega delovnega dne. Tako so bili v analizo vključeni po trije delovni
dnevi za obe organizacijski obliki dela traktorista in trije delovniki pomočnika na
skladišču.
Pri nadaljnji analizi, smo za osnovo izračunov uporabili podatke po ciklih. Za regresijsko
analizo trajanja ciklov smo prečistili podatke in sicer pri delu brez pomočnika izločili
podatke dveh ciklov zaradi spravila navzgor in štirih ciklov zaradi močno odstopajočih
podatkov. Pri delu s pomočnikom smo zaradi odstopajočih podatkov izločili štiri cikle.
Volumen kosov v bremenu smo izračunali z obrazcem za izračun volumna valja:

𝑣=

𝜋∗𝑑 2
4

∗𝑙

d=premer kosa

… (1)
l= dolžina kosa

Za analizo smo uporabili maso bremen, za kar smo pri volumnu iglavcev upoštevali težo
950 kilogramov na kubični meter lesa in za kubični meter listavcev 1100 kilogramov.
Podatke o trajanju opravil, ki smo jih pridobili na terenu, smo vnesli v računalniški zbirnik
Microsoft EXCEL, s pomočjo katerega smo tudi združili podatke po ustreznih skupinah in
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opravili nadaljnje analize. Za izdelavo nekaterih grafikonov pa smo uporabili statistični
program IBM SPSS Statistics 22.
3.11 EKONOMSKA ANALIZA
V raziskavi smo želeli stroškovno primerjati obe analizirani organizacijski obliki. Stroške
gozdnega dela sestavljajo stroški neposrednega dela, vzporedni stroški dela, splošni stroški
podjetja ter vkalkuliran dobiček (Malovrh in Winkler, 2006).
Podatke, potrebne za izračun količnika vzporednega stroška dela (K1) in količnika splošnih
stroškov podjetja (K2) ter količnik vkalkuliranega dobička (K3) smo pridobili iz
finančnega poročila družbe SGG Tolmin za leto 2017 (Finančno poročilo …, 2018),
finančnih podatkih za SGG Tolmin, ki sta jih v izračunu dnine delavca sekača v
koncesijskih gozdovih v Sloveniji uporabili Kavčičeva in Vidiceva (2010), Kolektivne
pogodbe za gozdarstvo (Kolektivna …, 2005) in njenim aneksom (Aneks …, 2015), ter
predpisi s področja dela (Zakon o delovnih razmerjih (Zakon …, 2013), Uredba o višini
povračil v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uredba
…, 2006) in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zakon …, 2012).
Izhodiščno bruto plačo delavca v gozdni proizvodnji opredeljuje Aneks h Kolektivni
pogodbi za gozdarstvo (Aneks …, 2012), kateri glede na težavnost dela in usposobljenost
delavca, delavce deli na IX. tarifnih razredov. Finančno poročilo družbe SGG Tolmin za
leto 2017 (Finančno poročilo…, 2018) navaja, da delavci v podjetju prejemajo 5 % višje
plače, kot je povprečna plača v gozdarski panogi. V izračunih smo tako uporabili 5 % višje
bruto urne postavke kot jih predvideva Aneks …(2012). Traktorista smo uvrstili v IV.
tarifni razred (5,91 €/uro bruto), pomočnika na pomožnem skladišču v II. tarifni razred
(4,89 €/uro bruto) in strokovno-tehnične delavce v VII. tarifni razred (8 €/uro bruto).
Zaradi dela na prostem, ki je hkrati tudi nevarno in je večja verjetnost poškodb, v
gozdarstvu sorazmerno velik del plačanih dni predstavljajo plačani nedelovni dnevi, ki
obsegajo dneve, ko delavec ne dela vendar je za to plačan, to so dnevi, ko delo ni mogoče
zaradi neugodnih vremenskih razmer brez nadomeščanja, bolniški dopust do 30 dni, ki je v
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breme delodajalca, letni dopust, državni prazniki in drugi nedelovni dnevi, ko je delavec
prost zaradi izjemnih družinskih dogodkov. Preglednico za prikaz izkoristka delovnih dni
smo povzeli po Malovrh in Winkler (2006) in jo priredili za analizirano podjetje
(preglednica 1).
Preglednica 1: Izkoristek delovnih dni v podjetju SGG Tolmin v letu 2017

Poklicni delavci
– (IV)- traktorist
Dni
Skupaj dni v letu
Sobote in nedelje
Možni delovni dnevi
Plačani nedelovni
dnevi
- prazniki
- bolniški dopust v
breme delodajalca
- bolniški dopust v
breme ZZZS
- prekinitve z
nadomeščanjem
- prekinitve brez
nadomeščanja
- redni dopust
-drugi plačani
nedelovni dnevi
Delovni dnevi

Pogojno
nedelovn
i dnevi

Poklicni delavci –(II)–
pomočnik na
pomožnem skladišču
Dni
Pogojno
nedelovni
dnevi
365
105
260
80
57

365
105
260
80

57

11
12

11
10

11
12

5

0

13

Strokovnotehnični delavci
Dni

Pogojno
nedelovni
dnevi

365
105
260
43

42

11
10

11
2

11
2

5

0

1

0

0

13

0

0

0

10

7

10

7

0

0

28
1

28
1

28
1

28
1

28
1

28
1

180

203

180

203

217

218

Na količnik vzporednih stroškov dela vplivajo (K1): pogojno nedelovni dnevi, povračilo
prevoza na delo, povračilo stroškov prehrane med delom, regres za letni dopust, dodatek na
delovno dobo, stroški osebnih varovalnih sredstev, obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje in prispevki za socialno varnost v breme delodajalca.
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Pogojno nedelovni dnevi: v preglednici 1 predstavljamo število delovnih dni in število
plačanih pogojno nedelovnih dni v letu 2017 za podjetje SGG Tolmin.
Zakon o delovnih razmerjih (2013) obvezuje delodajalca k plačilu nadomestila za
odsotnost z dela ob dela prostih dnevih, ki so določeni z Zakonom o praznikih in dela
prostih dnevih (2005). Delavec je upravičen do nadomestila tudi v času koriščenja letnega
dopusta, izobraževanja, odsotnosti z dela zaradi delodajalca in odsotnosti zaradi izjemnih
družinskih okoliščin.
Po 137. členu Zakona …(2013), je delodajalec dolžan kriti 80 % plače delavca v preteklem
mesecu, ob odsotnostih, ki so posledica bolezni in poškodb, ki niso povezane z delom.
Delavec, ki je odsoten z dela zaradi poškodb pri delu ali poklicnih bolezni je upravičen do
100 % nadomestila plače. Delodajalec je dolžan plačevanja nadomestila delavcu na
bolniški odsotnosti do največ 30 delovnih dni za posamezno odsotnost oziroma največ 120
delovnih dni v koledarskem letu za odsotnost, ki ni povezana z delom, ter vsako odsotnost
do največ 30 dni, pri odsotnosti povezani z delom. Plačevanje nadomestila za daljšo
odsotnost bremeni Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Bolniški dopust, zaradi
nezgod pri delu proizvodnih delavcev v podjetju SGG Tolmin, je zajemal 25 % vseh
bolniških dopustov (Finančno poročilo …, 2018).
17. člen Kolektivne pogodbe za gozdarstvo (2005) predvideva nadomeščanje prekinitev
dela zaradi neugodnih vremenskih razmer v obliki prerazporeditve delovnega časa v okviru
koledarja dela ali z delom ob sobotah, vendar letno največ 22 sobot in ne več kot 3 sobote
na mesec. Za prekinitve, ki se jih ne nadomešča, je delavec upravičen do povračila 70 %
plače.
Po Zakonu …(2013) delavcu pripada 20 delovnih dni letnega dopusta. Število dni letnega
dopusta se podaljša glede na delavčevo delovno dobo, zahtevnost dela, težavnost delovnih
razmer, število otrok do dopolnjenega 15. leta, delavcem z priznano invalidnostjo ter
delavcem, ki negujejo otroka s posebnimi potrebami. Trajanje letnega dopusta je omejeno
na skupno 30 delovnih dni. V raziskavi smo za določitev števila dni odsotnosti zaradi
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koriščenja letnega dopusta, uporabili podatke iz Finančnega poročila družbe SGG Tolmin
za leto 2017 (Finančno poročilo …, 2018).
Število drugih plačanih nedelovnih dni, ki zajemajo odsotnosti zaradi izobraževanja in
izjemnih družinskih dogodkov, smo povzeli po podatkih Kavčičeve in Vidiceve (2010).
Prevoz na delo: po Kolektivni …(2005) delavec prejme povračilo stroškov za prevoz na
delo in sicer najmanj 60 % cene javnega prevoza, v kolikor ta ni organiziran, višino
povračila določa podzakonski akt Uredbe o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Višina povračila se spreminja glede na
nihanje cene 95-oktanskega bencina in znaša 15 % cene le-tega za prevožen kilometer od
doma do delovišča za sekače oziroma do sedeža organizacijske enote pri strokovnotehničnem kadru (Malovrh in Winkler, 2006). Povprečno število izplačanih kilometrov
smo v izračunu povzeli po podatkih Kavčičeve in Vidiceve (2010) za družbo SGG Tolmin.
Prehrana med delom: 130. člen Zakona …(2013) nalaga delodajalcu obveznost povračila
stroškov delavcu za prehrano med delom, 40. člen Kolektivne pogodbe za gozdarstvo pa
določa povračilo v višini 6,12 € za delovni dan, delavcem, ki so zaposleni za poln delovni
čas, oziroma višino povračila, ki je sorazmerna deležu polnega časa pri delavcih, ki so
zaposleni za krajši delovni čas.
Regres za letni dopust: 131. člen Zakona …(2013) določa izplačilo regresa za letni
dopust, najmanj v višini minimalne plače delavcem, ki jim pripada letni dopust in so pri
delodajalcu zaposleni za poln delovni čas. Delavcem, ki imajo pravico do izrabe le dela
letnega dopusta ali niso zaposleni za poln delovni čas, pripada regres za letni dopust v
sorazmerni višini s polnim letnim dopustom ali polnim delovnim časom. Tarifna priloga h
Kolektivni …(2005) obvezuje delodajalce v gozdarstvu k izplačilu 850,00 € bruto regresa
za letni dopust delavcem, ki so zaposleni za poln delovni čas.
Dodatek za delovno dobo: Zakon …(2013) predvideva dodatek k plači za vsako leto
delovne dobe in se določi s kolektivno pogodbo za panogo. V gozdarstvu ta znaša 0,4 % za
delavce, ki so se zaposlili pri trenutnem delodajalcu pred letom 2005 in 0,5 % za delavce,
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ki so bili pri istem delodajalcu zaposleni že prej. Delovno dobo pri izračunu smo
upoštevali na podlagi Finančnega poročila družbe SGG Tolmin za leto 2017 (Finančno
poročilo …, 2018).
Stroški osebnih varovalnih sredstev: Zakon o varstvu pri delu (2011) in Pravilnik o
varstvu pri delu v gozdarstvu (1979) nalagata delavcem, zaradi nevarnosti, ki se pojavljajo
pri delu v gozdu, uporabo osebnih varovalnih sredstev. Kolektivna …(2005) strošek
osebnih varovalnih sredstev nalaga delodajalcu. Cene potrebnih varovalnih sredstev in
njihovo trajanje so povzete po prodajnem katalogu podjetja Pfanner (Asteko …, 2018) za
oblačila in varovalne čevlje ter podjetja Inter gozd (Inter gozd, 2018) za varovalno čelado
in varovalne škornje.
Preglednica 2: Pregled stroškov osebne varovalne opreme gozdnih delavcev

VRSTA SREDSTVA
Varovalni čevlji (SIST EN 345-2)
Varovalni škornji (SIST EN 345-2)
Varovalna jakna (SIST EN 340)
Varovalne hlače (SIST EN 381-5)
Toplotna jakna (SIST EN 342)
Varovalna čelada (SIST EN 397)
Varovalne rokavice (SIST EN 388)
SKUPAJ

Cena €/kos
229
75
175
208
52,85
55
19,9

Trajanje (let)
1
5
1
1
5
3
1

Cena €/leto
229
15
175
208
10,57
18,33
19,9
675,98

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje: 24. člen Kolektivne pogodbe za gozdarstvo
(2005) nalaga delodajalcem obveznost plačevanja dodatnega pokojninskega zavarovanja
delavcem, ki na delu prebijejo več kot 80 % časa pri delu z motorno žago, ročno žago ali
sekiro. V skupino delavcev, ki se jim plačuje ta dodatek sodijo tudi traktoristi, ki delajo v
skupini (Malovrh in Winkler, 2006).
Kapitalska družba (2017) uvaja s 1 .1. 2018, 8 % prispevno stopnjo od osnove za plačilo
prispevkov.
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Prispevek za socialno varnost: Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o
poklicnem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakon o urejanju
trga dela določajo obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost, ki
bremenijo delavca in delodajalca (Prispevki …, 2018).
Preglednica 3: Delež prispevne stopnje po posameznih prispevkih za socialno varnost, ki bremenijo
delodajalca (Prispevki …, 2018)

Prispevek

Prispevna stopnja na prejemek iz
delovnega razmerja

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni

8,85 %

Prispevek za starševsko varstvo
Prispevek za zaposlovanje
Skupaj:

0,10 %
0,06 %
16,10 %

6,56 %
0,53 %

Za izračun količnika splošnih stroškov podjetja (K2) upoštevamo več postavk: Količnik
vzporednih stroškov dela strokovno-tehničnih delavcev, razmerje med proizvodnimi in
neproizvodnimi delavci, delež višje povprečne plače režijskih delavcev ter materialne
stroške režije in stroške javnih obveznosti podjetja (Malovrh in Winkler, 2006).
V raziskavi smo uporabili sledeče postavke:
-

delež neproizvodnih delavcev v podjetju je 31 % (Finančno poročilo …, 2018).

-

strokovno-tehnični kader ima 35,4 % višjo plačo v primerjavi z proizvodnimi
delavci (Finančno poročilo …, 2018).

-

materialni stroški režije in javne obveznosti podjetja znašajo 65 % bruto plače v
režiji (Malovrh in Winkler, 2006).
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Pri izračunu kalkulacije oziroma cene upoštevamo tudi dobiček (K3) na kapital podjetja
(Malovrh in Winkler, 2006). V podjetju SGG Tolmin dobiček znaša 8,59 % lastne cene
(Kavčič in Vidic, 2010).
Stroške delovnih sredstev (motorne žage in traktorja) smo izračunali s pomočjo
kalkulacije, to je postopek obračuna stroškov, ki nastanejo med pridobivanjem proizvodov
ali opravljanjem dela.
Pri izračunu kalkulacij smo uporabili aktualne tržne cene dveh podjetij in sicer, Inter gozd
(Inter gozd, 2018) in Totum (Totum, 2018). Za ceno traktorja smo upoštevali ceno
traktorja John Deere 2230 ter ceno nadgradnje traktorja v podjetju Nadgradnje Mihelič, ki
jo je izdelalo tudi za traktor na katerem so potekale meritve, za ta traktor smo tudi
upoštevali povprečno porabo goriva in maziva.
Porabo maziva in goriva pri motorni žagi smo izmerili s pomočjo menzur, v katerih smo
pred vsakim točenjem goriva izmerili natočeno količino, kasneje pa iz dnevne porabe
preračunali porabo na obratovalno uro. Za

trajanje nadomestnih delov, faktorja

zavarovanja in obresti ter samo obliko kalkulacije smo upoštevali predlogo Koširja (1996),
za število produktivnih dni v letu pa ugotovitve Zupančiča (2008).
Strošek organizacijske oblike brez pomočnika smo določili s pomočjo lastne cene za
traktorsko spravilo in dodatkom stroška obratovanja motorne žage v času, ki ga je delavec
porabil za dodelavo z motorno žago. Strošek dela s pomočnikom pa smo izračunali kot
seštevek lastne cene traktorskega spravila in dela z motorno žago.
Stroškovno primerjavo organizacijskih oblik smo opravili tako, da smo najprej na podlagi
rezultatov regresijske analize porabe časa, za spravilo ene tone bremena pri dani razdalji
vlačenja in standardizirani razdalji zbiranja, ugotovili dnevni učinek v primerjavi z
deležem dejanskega produktivnega časa posamezne organizacijske oblike. Količnik
dnevnega stroška organizacijske oblike in dnevnega učinka je prikazal strošek dela za
izdelano tono lesa, ki smo ga nato primerjali med organizacijskima oblikama po različnih
razdaljah zbiranja in vlačenja. Dnevni prihranek oziroma izgubo organizacijske oblike s
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pomočnikom smo izračunali kot produkt prihranka na tono izvlečenega lesa in dnevnega
učinka spravila s pomočnikom. Za ugodnejšo smo določili tisto organizacijsko obliko, ki je
pri danih razmerah povzročila manjši strošek.
3.12 ORGANIZACIJA DELA
Na podjetju SGG Tolmin delovne skupine običajno sestavljajo en traktorist in eden ali dva
sekača, ki imajo določeno skupinsko normo. Zato traktorist opravlja tudi delo sekača,
kadar v gozdu ni izdelane zadostne količine lesa za breme. V veliki večini se poslužujejo
vlačenja kosov izdelanih po metodi mnogokratnikov, ki v ugodnih razmerah pomeni tudi
vlačenje hlodov daljših od 16 metrov in je tako blizu poldebelni metodi. Zaradi nakupa
gozdarskih transportnih kompozicij, ki omogočajo prevoz samo kratkih sortimentov,
traktoristi privlečene sortimente prežagujejo na pomožnem skladišču. Pomočnika na
skladišču pa se poslužujejo v primerih, ko je potrebno delo opraviti v zelo kratkem roku.
Za namen raziskav so se skupini, v kateri smo opravljali meritve, pridružili še trije sekači,
da je delo potekalo čim bolj tekoče in je traktorist lahko opravljal spravilo skozi ves
delovnik.
Traktorist, ki je bil vključen v snemanje, je star 24 let, poklicno opravlja delo traktorista 6
let. Za delo je bil strokovno usposobljen in dobro pripravljen. V podjetju opravlja tudi
uvajanje novincev in pripravo na nacionalno poklicno kvalifikacijo iz spravila lesa.
Za delo s pomočnikom na pomožnem skladišču je eden od sekačev prevzel vlogo
pomočnika na pomožnem skladišču. Opravljal je odvezovanje privlečenega bremena,
dodelavo bremena, kamor se šteje merjenje in krojenje, prežagovanje in kleščenje, kadar je
bilo to potrebno. Ob enem pa je tudi pospravil skladišče in pomagal traktoristu pri
popravilih traktorja in sekačem, ki so delo opravljali v neposredni bližini.
Vlogo pomočnika sta v času meritev opravljala dva sekača. Prva dva merilna dneva je delo
opravljal isti delavec, tretji dan pa ga je zamenjal drugi delavec. Oba imata večletne
izkušnje pri sečnji, oba pa sta usposobljena tudi za spravilo lesa, tako sta bila tudi za delo
pomočnika primerno usposobljena in dobro pripravljena.
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3.13 POVPREČNI NAKLON IN DOLŽINA VLAK
Preglednica 4: Podatki o vlakah na katerih je potekalo spravilo

Številka
Skupna
Povprečni
Smer
Organizacijska
vlake
dolžina (m)
naklon (%)*
spravila
oblika
1
203,6
14,53
navzdol
I+1
2
300,9
16,44
navzdol
I+1
3
195,4
13,55
navzdol
I+0
4
319,9
14,91
navzdol
I+0
5
265,7
11,79
navzdol
I+0
6
285
21,97
navzdol
I+0
7
138,2
20,97
navzdol
I+0
8
351,1
-4,02
navzgor
I+0
*Naklon je izmerjen od pomožnega skladišča proti koncu vlake
Iz analize so bili izvzeti cikli pri spravilu navzgor (2 cikla). Povprečen naklon vlak pri
spravilu s pomočnikom znaša 15,68 %, povprečen naklon vlak pri spravilu navzdol brez
pomočnika pa 16,37 %.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 LASTNOSTI CIKLOV
Ob snemanju trajanja opravil v ciklih smo pridobili tudi podatke o razdaljah zbiranja in
vlačenja.
Preglednica 5: Podatki o razdaljah vlačenja in zbiranja po posameznih organizacijskih oblikah
Delo brez pomočnika (I+0)
Delo s pomočnikom (I+1)
standardni
standardni
N min. maks. povp.
odklon
N min. maks. povp.
odklon
Razdalja
vlačenja 38 0,00 347,00 150,11
103,80
35
0
316 125,97
88,38
Razdalja
zbiranja 38 8,00 90,00 33,84
17,13
35
5
71
35,83
15,20

Največja razdalja vlačenja je pri obeh organizacijskih oblikah merila manj kot 350 metrov.
Spravilo je potekalo po krajših odsekih vlak v bližini kamionske ceste. V primeru spravila
po celotni površini odsekov, bi se v raziskavi pojavile tudi daljše spravilne razdalje.
Najkrajše spravilne razdalje so bile izmerjene v ciklih, kjer je bilo stojišče traktorja med
privlačevanjem na pomožnem skladišču.
Povprečna razdalja zbiranja je višja kot pri podobnih raziskavah (Trebec, 2014; Zupančič,
2008), kar gre pripisati neusmerjeno podrtim drevesom zaradi ujme, ki so bila pogosto
podrta v neugodno smer za privlačevanje.

Kržič M. Upravičenost potrebe pomočnika na skladišču ob kamionski cesti pri traktorskem spravilu lesa
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

29

Za vsak cikel smo pridobili tudi podatke o bremenu, številu kosov v bremenu in številu
potrebnih prežagovanj na pomožnem skladišču. Podatke o teži bremena in povprečnemu
kosu pa smo pridobili z izračunom iz izmerjenih podatkov.
Preglednica 6: Podatki o bremenu po posameznih organizacijskih oblikah

3

N
38
38
38

Delo brez pomočnika (I+0)
standardni
min. maks. povp.
odklon
1,55 9,46 5,03
1,76
1,47 8,98 4,83
1,66
2,00 7,00 4,61
1,33

Breme (m )
Breme (ton)
Število kosov
Povprečni kos v
bremenu (m3) 38 0,62 2,29
Povprečni kos v
bremenu (ton) 38 0,59 2,18
Število
prežagovanj na
pomožnem
skladišču
38 2,00 12,00

N
35
35
35

Delo s pomočnikom (I+0)
standardni
min. maks. povp.
odklon
1,63 8,81 5,16
1,67
1,55 8,37 4,92
1,59
1,00 7,00 4,06
1,39

1,13

0,39

35 0,77

3,74

1,40

0,66

1,09

0,38

35 0,73

3,56

1,34

0,63

6,95

2,10

35 1,00 10,00

6,35

1,86

Povprečno breme je za spravilo lesa s prilagojenim kmetijskim traktorjem sorazmerno
veliko. To je posledica ugodnih razmer za vlačenje, spravilo je potekalo navzdol po kratkih
vlakah z malo krivinami, poleg tega pa je povprečno drevo v delovišču merilo 3,02 m3,
zaradi česar so pogosto breme sestavljali debeli kosi dolžin do 20 metrov, na kar kaže tudi
volumen povprečnega kosa. Število potrebnih prežagovanj je odvisno od dolžine
privlečenih kosov ter števila kosov v bremenu. Na jekleni vrvi je bilo skupaj nameščenih 6
zank, zato je bilo v bremenu le izjemoma več kot 6 kosov (hkrati več zapetih na eni
verižici).
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4.2 ANALIZA STRUKTURE DELOVNIKA
Z izdelavo strukture delovnika na podlagi podatkov časovne študije, smo pridobili podatke
o povprečnem trajanju delovnih operacij in zastojev (Krivec, 1979), pri delu traktorista
brez pomočnika in s pomočnikom, ter pri delu pomočnika na pomožnem skladišču.
Strukturo delovnika smo povzeli po Krivcu (1979). Ugotovili smo povprečno trajanje
delovnih opravil v času snemanja in jih preračunali na povprečno trajanje v 8-urnem
delovniku (480 minut) saj Zakon …(2013) predvideva 40 urni tedenski delovnik, kar v 5
delovnih dneh pomeni 8 ur dnevno.
Preglednica 7: Struktura delovnika traktorista pri delu brez pomočnika na pomožnem skladišču

TRAJANJE (minut)
v 8 urah
OPRAVILO
v snemalnem času
(480 minut) relativno (%)
PRODUKTIVNO DELO
253,14
302,17
62,95
Prazna vožnja
34,15
40,77
8,49
Polna vožnja
27,41
32,71
6,82
Zbiranje lesa
94,42
112,71
23,48
Dodelava v gozdu
5,50
6,57
1,37
Delo na pomožnem skladišču
67,83
80,96
16,87
Rampanje
23,84
28,46
5,93
NEPRODUKTIVNO DELO
148,96
177,83
37,05
Glavni odmor
57,68
68,86
14,35
Pripravljalno/zaključni čas
18,25
21,79
4,54
Zastoj zaradi delovnih sredstev
9,01
10,76
2,24
Zastoj zaradi organizacije
46,55
55,57
11,58
Zastoj zaradi osebnih potreb
17,47
20,85
4,34
SKUPAJ
402,10
480,00
100,00
Opravilo Zbiranje lesa zajema: razvlačevanje prazne vrvi, vezanje, privlačevanje,
prepenjanje, premik med zbiranjem;
opravilo Rampanje zajema: rampanje, polno vožnjo po skladišču;
opravilo Delo na pomožnem skladišču zajema: dodelavo na pomožnem skladišču,
odvezovanje.
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Nekoliko manj kot dve tretjini delovnega časa pri spravilu brez pomočnika na pomožnem
skladišču (preglednica 7) odpade na produktivno delo (62,95 %), ki ga delimo na glavni in
pomožni produktivni čas. Glavni produktivni čas obsega prazno in polno vožnjo ter zajema
24,32 % produktivnega časa in 15,31 % celotnega časa. Ostala opravila predstavljajo
pomožni produktivni čas, ki trajajo 75,68 % produktivnega časa in 47,65 % delovnega
časa.
Nizek delež glavnega produktivnega časa je posledica predvsem sorazmerno kratke
spravilne razdalje in dolge razdalje zbiranja, kar ima za posledico majhno izkoriščenost
traktorja (Trebec, 2014).
Dodelava na pomožnem skladišču predstavlja 16,87 % delovnega časa oziroma 26,79 %
produktivnega časa, kar je več kot trajanje glavnega produktivnega časa.
Neproduktivni čas predstavlja 37,05 % delovnega časa, razdelimo ga na dodatni čas, glavni
odmor in pripravljalno/zaključni čas. Dodatni čas, ki predstavlja 49,02 % neproduktivnega
časa, pa delimo na zastoj zaradi delovnih sredstev, organizacije in osebnih potreb. Največji
del dodatnega časa predstavlja zastoj zaradi organizacije (63,74 % dodatnega časa in
31,25 % neproduktivnega časa), zastoj zaradi osebnih potreb znaša 23,92 % dodatnega
časa in 11,72 % neproduktivnega časa in je predvsem posledica odmorov in krajših
oddihov. Preostali del dodatnega časa (12,34 %) pa zajema zastoje zaradi delovnih
sredstev, ki smo jih razdelili na zastoje zaradi motorne žage in traktorja, 78,02 % tega časa
zajema zastoj zaradi motorne žage, preostalih 21,98 % časa pa predstavlja zastoj zaradi
traktorja.
Ugotovljen delež zastojev je podoben kot so ga v raziskavah ugotovili Zečić in Marenče
(2005), ter Borz in sod. (2013), ki so raziskave prav tako opravili v sanaciji vetroloma. V
primerjavi z nekaterimi drugimi raziskavami (Marčeta in sod., 2014; Zupančič, 2008), pa
je ugotovljen delež neproduktivnega časa višji. Poudariti je potrebno tudi, da je struktura
delovnika ugotovljena na podlagi treh dni meritev za vsako organizacijsko obliko, kar je
manj kot je priporočeno (Košir, 1996).
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Aktualni normativi gozdarskih del predvidevajo trajanje glavnega odmora 30 minut, v
raziskavi pa je bil ta čas presežen za več kot dvakrat, kar je podobno z meritvami
Zupančiča (2008).
Pripravljalno/zaključni čas pri delu brez pomočnika je trajal 21,79 minut na osemurni
delovnik, kar je približek 24 minutam, ki ga za ta opravila predvideva Winkler (1997). Čas
bi bil najverjetneje nekoliko višji v kolikor bi traktorist sam točil gorivo pred ali po delu,
vendar to delo v SGG Tolmin opravlja posebej za to zadolžen delavec, ki med skupinami
prevaža gorivo za stroje.
Za ugotavljanje strukture časa traktorista pri delu s pomočnikom na pomožnem skladišču
smo izdelali strukturo delovnika traktorista pri organizacijski obliki I+1.
Preglednica 8: Struktura delovnika traktorista pri delu s pomočnikom na pomožnem skladišču

TRAJANJE (minut)
v 8 urah
OPRAVILO
v snemalnem času (480 minut) relativno (%)
PRODUKTIVNO DELO
158,63
227,01
47,29
Prazna vožnja
26,51
37,94
7,90
Polna vožnja
25,66
36,72
7,65
Zbiranje lesa
85,82
122,81
25,59
Dodelava v gozdu
0,98
1,41
0,29
Delo na pomožnem skladišču
1,89
2,71
0,56
Rampanje
17,77
25,42
5,30
NEPRODUKTIVNO DELO
176,79
252,99
52,71
Glavni odmor
69,51
99,46
20,72
Pripravljalno/zaključni čas
24,18
34,60
7,21
Zastoj zaradi delovnih sredstev
6,68
9,56
1,99
Zastoj zaradi organizacije
64,26
91,96
19,16
Zastoj zaradi osebnih potreb
10,40
14,88
3,10
Zastoj zaradi pomočnika
1,52
2,17
0,45
Zastoj zaradi meritev
0,25
0,36
0,07
SKUPAJ
335,42
480,00
100,00
Opravilo Zbiranje lesa zajema: razvlačevanje prazne vrvi, vezanje, privlačevanje,
prepenjanje, premik med zbiranjem;
opravilo Rampanje zajema: rampanje, polno vožnjo po skladišču;
opravilo Delo na pomožnem skladišču predstavlja odvezovanje.
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Pri spravilu s pomočnikom na pomožnem skladišču (preglednica 8) je zelo nizek delež
produktivnega časa. Glavni produktivni čas predstavlja 32,88 % produktivnega časa. Več
kot polovico produktivnega časa (54,11 %) je porabljenega za zbiranje lesa, ki zavzema
tudi pretežen delež pomožnega produktivnega časa (80,62 %). Delo na pomožnem
skladišču zajema le 1,18 % produktivnega časa, saj je traktorist odpenjal breme le kadar je
bil pomočnik še zaseden z delom na predhodnem bremenu.
Več kot polovico časa pa traja neproduktivni čas. Največji delež zavzema čas za glavni
odmor, 39,31 % oziroma kar več kot trikrat, kot je priznanih 30 minut. Daljši odmori so
med drugim tudi posledica večjega števila delavcev, ki skupaj malicajo, zaradi tega prej
pride do pogovora, ki se lahko hitro zavleče. Preseganje predvidenega časa za
pripravljalno/zaključni čas pa je tudi deloma posledica skupinskega dela, saj so delavci
čakali dokler se na delu ni zbrala celotna skupina.
Zastoj zaradi organizacije predstavlja skoraj petino časa delovnika traktorista pri delu s
pomočnikom. Zaradi različnih vzrokov smo ga podrobneje razdelili.
Velik del neproduktivnega časa zajema tudi čas zastojev zaradi organizacije (36,35 %
neproduktivnega časa in 77,35 % dodatnega časa), v največji meri so to zastoji zaradi
nezadostne količine lesa v gozdu in pogovora z ostalimi delavci, ter tudi čakanje
pomočnika, ko ta odvezuje privlečeno breme.
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Pregled trajanja opravil pomočnika na pomožnem skladišču smo predstavili s strukturo
delovnika pomočnika.
Preglednica 9: Struktura delovnika pomočnika na pomožnem skladišču

OPRAVILO

TRAJANJE (minut)
v8
urah
(480
v snemalnem času minut) relativno (%)

PRODUKTIVNO DELO
Odvezovanje
Dodelava
Urejanje skladišča
Pomoč traktoristu
Prehod
Pomoč sekaču
NEPRODUKTIVNO DELO
Glavni odmor
Pripravljalno/zaključni čas
Zastoj zaradi delovnih sredstev
Zastoj zaradi organizacije
Zastoj zaradi osebnih potreb

79,32
16,44
57,11
1,37
1,62
1,36
1,42
251,75
74,62
21,45
16,66
137,43
1,59

114,21
23,68
82,22
1,97
2,33
1,96
2,04
365,79
107,44
30,89
23,98
197,88
2,29

23,79
4,93
17,13
0,41
0,49
0,41
0,43
76,21
22,38
6,44
5,00
41,22
0,48

Zastoj zaradi meritev

2,30

3,31

0,69

SKUPAJ

333,37

480,00

100,00

Manj kot četrtino časa delovnika pomočnika na pomožnem skladišču predstavlja
produktivno delo. 92,73 % produktivnega časa zajema glavni produktivni čas, kamor spada
odvezovanje in dodelava. Dodelava je najdlje trajajoče produktivno opravilo.
54,09 % neproduktivnega časa predstavlja zastoj zaradi organizacije, velik delež v
neproduktivnem času predstavlja tudi glavni odmor, ki za več kot trikrat presega
predvideno trajanje 30 minut.
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Zaradi različnih zastojev, ki sodijo v kategorijo zastojev zaradi organizacije, smo te
podrobneje členili na tri kategorije. Zastoj zaradi organizacije-drugo, je bil zabeležen ob
pogovorih z ostalimi delavci, delovodji in podobno. Čakanje traktorista predstavlja čas, ko
pomočnik ne more delati zaradi varnosti ob prisotnosti traktorja na pomožnem skladišču,
običajno med rampanjem. Prekinitev med ciklusoma, predstavlja čas po opravljenem delu
na aktualnem ciklu do prihoda traktorista na pomožno skladišče z novim bremenom
Preglednica 10: Razčlenitev zastoja zaradi organizacije pri delu pomočnika na pomožnem
skladišču

OPRAVILO

TRAJANJE (minut)
v8
urah
(480
v snemalnem času minut) relativno (%)

ZASTOJ ZARADI ORGANIZACIJE
Zastoj zaradi organizacije - drugo
Čakanje traktorista

137,43
9,77
14,59

197,88
14,07
21,01

100,00
7,11
10,62

Prekinitev med ciklusoma

113,07

162,80

82,27

V večini ciklov je pomočnik zaključil z delom preden je traktorist privlekel novo breme,
zaradi česar predstavlja precejšen delež zastojev zaradi organizacije prekinitev med
ciklusoma. Zaradi nizke izkoriščenosti pomočnika, pri čemer skoraj polovico
neproduktivnega časa predstavlja čakanje zaradi še ne privlečenega novega bremena,
obstajajo možnosti optimizacije dela pomočnika v smeri večje zaposlenosti pomočnika.
Pomočnik bi lahko svoje delo opravljal pri več traktorjih na delovišču, kar pa zahteva
dobro organizacijo, da ne prihaja do nepotrebnih zastojev zaradi srečevanja traktorjev.
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Za ugotovitev normalne strukture delovnika smo izdelali prečiščeno strukturo delovnika.
Odstranili smo nepotrebne zastoje zaradi meritev ter za glavni odmor upoštevali 30 minut
ter za pripravljalno/zaključni čas 24 minut.
Preglednica 11: Primerjava prečiščenih struktur delovnika traktorista dveh organizacijskih oblik
spravila lesa

I+0

opravilo

v 8 urah
(450
minut)

PRODUKTIVNO DELO
Prazna vožnja
Zbiranje lesa
Dodatna dela v gozdu
Polna vožnja
Delo na pomožnem skladišču
Rampanje
NEPRODUKTIVNO DELO
Pripravljalno/zaključni čas
Zastoj zaradi delovnih sredstev
Zastoj zaradi organizacije
Zastoj zaradi osebnih potreb
Zastoj zaradi pomočnika
SKUPAJ

330,62
44,60
123,32
7,18
35,79
85,07
34,65
119,38
24,00
11,77
60,80
22,81
0,00
450,00

I+1

relativno(%)

v 8 urah
(450
minut)

relativno
(%)

73,47
9,91
27,40
1,60
7,95
18,90
7,70
26,53
5,33
2,62
13,51
5,07
0,00
100,00

279,85
46,77
151,39
1,73
45,27
3,34
31,34
170,15
24,00
11,78
113,36
18,34
2,68
450,00

62,19
10,39
33,64
0,39
10,06
0,74
6,97
37,81
5,33
2,62
25,19
4,08
0,59
100,00

Prečiščena struktura delovnika (preglednica 11) kaže, da se je zaradi prisotnosti pomočnika
bistveno znižal čas traktorista za delo na pomožnem skladišču, zaradi tega se je povečal
delež glavnega produktivnega časa, ki pri spravilu brez pomočnika zajema 24,31 %
produktivnega časa, pri spravilu s pomočnikom pa 32,88 %. Ob enaki spravilni razdalji
pomeni daljše trajanje glavnega produktivnega časa večje število opravljenih ciklov, zaradi
česar se je pri delu s pomočnikom zvišal tudi delež časa za zbiranje lesa.
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Za primerjavo obeh organizacijskih oblik smo izračunali še faktorja neproduktivnega in
dodatnega časa. Faktor dodatnega časa ugotovimo s primerjavo dodatnega časa s
produktivnim, faktor neproduktivnega časa pa s primerjavo produktivnega in
neproduktivnega časa.
𝑡𝑟𝑎𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛𝑒𝑔𝑎 č𝑎𝑠𝑎 (minut)

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛𝑒𝑔𝑎 č𝑎𝑠𝑎 = t d = 1 + 𝑡𝑟𝑎𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑒𝑔𝑎 č𝑎𝑠𝑎 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡)

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑒𝑔𝑎 č𝑎𝑠𝑎 = 𝑡𝑛 = 1 +

𝑡𝑟𝑎𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑒𝑔𝑎 č𝑎𝑠𝑎 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡)
𝑡𝑟𝑎𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑒𝑔𝑎 č𝑎𝑠𝑎 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡)

… (2)

… (3)

Preglednica 12: Primerjava faktorjev dodatnega in neproduktivnega časa traktorista med
organizacijskima oblikama

faktor

organizacijska oblika
spravilo brez
pomočnika

spravilo s
pomočnikom

td

1,29

1,52

tn

1,45

1,72

Zaradi odstranitve nepotrebnih časov s prečiščeno strukturo, se je pri obeh organizacijskih
oblikah zvišal delež produktivnega dela.
Delež dodatnega in neproduktivnega časa je nižji v primerjavi s produktivnim časom pri
spravilu brez pomočnika, saj pri spravilu s pomočnikom dodaten zastoj povzroča čakanje
traktorista na pomočnika med tem ko pomočnik odvezuje breme.
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4.3 ANALIZA ČASOV SPRAVILA LESA
Za standardizacijo ciklov v trajanju razvlačevanja vrvi in privlačevanja smo izdelali
regresijsko analizo skupnega trajanja obeh opravil v odvisnosti od razdalje zbiranja.

Trajanje(minut)
14,00
y = 0,0946x + 0,8862
R² = 0,5669
12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
0,00

20,00

40,00
60,00
Razdalja zbiranja (metrov)

80,00

100,00

Slika 3: Regresijska analiza porabe časa za razvlačevanje vrvi in privlačevanje v ciklu v odvisnosti
od razdalje zbiranja

Delež pojasnjene variance regresijske analize znaša 56,6 %. Skupno trajanje razvlačevanja
vrvi in privlačevanja se zvišuje z daljšanjem razdalje zbiranja.
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Potreben čas za spravilo tone lesa v odvisnosti od spravilne razdalje smo primerjali s
pomočjo regresijske analize ciklov v posamezni organizacijski obliki. Skupni čas
razvlačevanja vrvi in privlačevanja smo standardizirali za razdaljo zbiranja 30 metrov.
Trajanje
(minut/tono)
8,00
7,00
I+0
y = 0,0045x + 3,8613
R² = 0,1332

6,00
5,00

I+1
y = 0,0041x + 2,0416
R² = 0,1572

4,00
3,00

Linearna (I+0)

2,00
Linearna (I+1)

1,00
0,00
0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

Razdalja vlačenja (metrov)

Slika 4: Primerjava porabe časa za spravilo tone lesa med dvema organizacijskima oblikama pri
razdalji zbiranja 30 metrov

Z večanjem spravilne razdalje se zvišuje tudi potreben čas za spravilo tone lesa pri obeh
organizacijskih oblikah. Z uvedbo pomočnika, se v primerjavi z delom brez pomočnika,
zniža čas, ki je potreben za spravilo tone lesa, kar pri enaki spravilni razdalji pomeni višji
dnevni učinek.
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Vpliv števila kosov v bremenu na trajanje produktivnega časa smo prikazali v grafikonu z
dodano trendno črto linearne regresije.

Trajanje
produktivnega
časa (minut)
40,00
35,00
30,00

I+0

25,00
20,00

I+1

15,00

Linearna (I+0)

10,00
Linearna (I+1)

5,00
0,00
0

1

2

3
4
5
Število kosov v bremenu

6
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8

Slika 5: Trajanje produktivnega časa ciklusa pri spravilu lesa v odvisnosti od števila kosov v
bremenu

Z večanjem števila kosov v enem bremenu so povečuje število potrebnih vezanj ter pri delu
brez pomočnika tudi odpenjanj. Iz grafikona je razvidno, da pri obeh delovnih oblikah,
trajanje produktivnega časa narašča z večanjem števila zapetih kosov v enem bremenu.
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Število prežagovanj na pomožnem skladišču je odvisno od predvidene končne dolžine
sortimentov, dolžine kosov in števila kosov v bremenu. Na sliki 6 smo prikazali vpliv
števila potrebnih prežagovanj v enem ciklu na trajanje dodelave na pomožnem skladišču.
Trajanje dodelave na
pomožnem skladišču (minut)

Število prežagovanj

Slika 6: Trajanje dodelave na pomožnem skladišču v enem ciklu v odvisnosti od števila
prežagovanj

Trajanje dodelave na skladišču se zvišuje z večanjem števila potrebnih prežagovanj v
ciklu. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je večji prihranek časa zaradi uvedbe pomočnika
tudi v primerih, ko je potrebno večje število prežagovanj. Veliko število prežagovanj je
lahko posledica prežagovanj na kratke sortimente (naprimer 2 metra), vlačenju zelo dolgih
sortimentov ali velikem številu zapetih kosov v bremenu, kar je pogosto pri spravilu
tanjšega lesa.
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Eden izmed dejavnikov ki vplivajo na trajanje prežagovanja je tudi površina prežagovanja
(Dužnik, 2013), ki se viša z večanjem premera debla oziroma tudi volumnom kosa. Na
sliki 7 smo ugotavljali odvisnost trajanja dodelave na pomožnem skladišču od števila
prežagovanj in volumna bremena, ki smo jih predstavili kot produkt obeh spremenljivk.
Trajanje dodelave
na pomožnem
skladišču (minut)

y = 0,0616x + 2,3224
R² = 0,4649
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Slika 7: Odvisnost trajanja dodelave na pomožnem skladišču od števila prežagovanj in volumna
bremena

Trajanje dodelave na pomožnem skladišču se povečuje s povečevanjem produkta števila
prežagovanj in volumna bremena v ciklu.
Ugotovimo lahko da se trajanje cikla vlačenja zvišuje z večanjem spravilne razdalje (slika
4) in razdalje zbiranja (slika 3), prav tako pa z naraščanjem števila kosov v bremenu (slika
5) ter številom prežagovanj (slika 6), ki jih je potrebno izvesti na pomožnem skladišču pri
čemer pa ima vpliv tudi volumen bremena (slika 7).
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Z večanjem razdalje vlačenja se povečuje čas ciklusa traktorista, kar vpliva tudi na delo
pomočnika (slika 8).
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ciklusoma (minut)
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Slika 8: Odvisnost prekinitve med ciklusoma od razdalje vlačenja

Trajanje prekinitve med ciklusoma se zvišuje z večanjem razdalje vlačenja, pri najkrajših
spravilnih razdaljah je povprečen čas čakanja večji od 5 minut. V posameznih primerih je
traktorist prej privlekel novo breme, kot je pomočnik opravil dodelavo na prejšnjem
bremenu, v takem primeru je zaradi boljšega izkoristka časa traktorist sam odvezal
privlečeno breme, ki ga je kasneje pomočnik dodelal, prekinitve med ciklusoma pa takrat
ni bilo.
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4.4 EKONOMSKA ANALIZA
Iz podatkov (Preglednica 13) za družbo SGG Tolmin (Finančno poročilo…, 2018; Kavčič
in Vidic, 2010) smo izračunali količnik vzporednih stroškov dela (Preglednica 14).
Preglednica 13: Podatki za izračun količnika vzporednih stroškov dela (K1)
Pomočnik na
pomožnem
Strokovno-tehnični
Traktorist
skladišču
delavci
9.596,60
7.942,60
13.950,60
LETNA BRUTO PLAČA
9,3
9,3
10,0
DEJANSKO DELO meseci
PREVOZ NA DELO
1.132,70
1.132,70
31 km/dan po 0,18 €/km
510,10
13 km/dan po 0,18 €/km
850,00
850,00
850,00
REGRES ZA DOPUST
1.242,36
1.242,36
1.334,16
PREHRANA NA DELU
10
10
8,5
DELOVNA DOBA (%)
8
8
0
SODPZ
PRISPEVKI NA BRUTO
16,1
16,1
16,1
PLAČE (%)
675,80
675,80
0
VAROVALNA SREDSTVA €
Preglednica 14: Količnik vzporednih stroškov dela (K1)
Pomočnik na
pomožnem
Traktorist
skladišču
PLAČANI NEDELOVNI
DNEVI
0,28
0,34
PREVOZ NA DELO
0,12
0,14
PREHRANA
0,13
0,16
REGRES
0,09
0,11
DODATEK ZA DELOVNO
DOBO
0,16
0,19
VAROVALNA SREDSTVA
0,07
0,09
PRISPEVKI ZA BRUTO
PLAČE,KI BREMENIJO
DELODAJALCA
prispevki za socialno varnost
16,10 %
0,21
0,21
SODPZ (8%)
0,12
0,12
SKUPAJ VZPOREDNI
STROŠKI DELAVCA
1,17
1,35
KOLIČNIK NA BRUTO
PLAČO ZA VZPOREDNE
STROŠKE
2,17
2,35

Strokovno-tehnični
delavci
0,19
0,04
0,10
0,06
0,12
0,00

0,19
0,00
0,70
1,70
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Glede na rezultate v preglednici 14 največji delež količnika vzporednih stroškov
predstavljajo plačani nedelovni dnevi ter prispevki za socialno varnost.
Količnik splošnih stroškov podjetja (K2) izračunamo kot produkt količnika vzporednih
stroškov strokovno-tehničnega kadra, razmerja med proizvodnimi in neproizvodnimi
delavci, razmerjem med plačo proizvodnih delavcev in strokovno-tehničnega kadra ter
javnimi obveznostmi podjetja prikazanimi kot delež bruto plače strokovno-tehničnega
kadra (Malovrh in Winkler, 2006).
𝐾2 = 1,70 ∗ 0,31*1,354*1,65=1,18

… (4)

Pri izračunu kalkulacije oziroma cene upoštevamo tudi dobiček (K3) na kapital podjetja
(Malovrh in Winkler, 2006). V podjetju SGG Tolmin dobiček znaša 8,59 % lastne cene
(Kavčič in Vidic, 2010).
Za ugotovitev lastne cene smo izračunali kalkulacijo za traktorsko spravilo ter kalkulacijo
za delo pomočnika na pomožnem skladišču. Pri preračunavanju iz cene na obratovalno uro
stroja na ceno za delovno uro smo uporabili trajanje, ki smo ga ugotovili pri časovni
študiji, pri traktorju 6 ur na delovnik in pri pomočniku 2 uri dela z motorno žago na
delovnik.
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Preglednica 15: Kalkulacija traktorskega spravila lesa s prilagojenim kmetijskim traktorjem John
Deere 6230

1. GORIVO IN
MAZIVO

2. NADOMESTNI
DELI

3.
AMORTIZACIJA
4. POPRAVILA
IN
VZDRŽEVANJE
5. OBRESTI
6.
ZAVAROVANJE
1-6 NEPOSREDNI
MATERIALNI
STROŠKI
7. STROŠKI
DELAVCA
1-7
PRIMERJALNA
CENA
8. SPLOŠNI
STROŠKI
1-8 LASTNA
CENA
9. DOBIČEK
1-9 PRODAJNA
CENA

Stroškovna
postavka
gorivo (l)
mazivo (l)
gume (grt)
verige (grt)
jeklene vrvi (160
metrov)
verižice (6 kosov)
drsniki (6 kosov)
nabavna vrednost
likvidacijska
vrednost (20 %
nabavne vrednosti)
90 % nabavne
vrednosti
3,5 %
3 %*amortizacija*
trajanje (let)

Cena na
Cena na
Cena
obratovalno delovno
(€)
Poraba
uro (€)
uro (€) %LC
1,287
4 l/ou
5,15
12,50
7,56 0,25 l/ou
1,89
4,59
2521,5 1300 ou
1,70
4,12
1937,2 1800 ou
1,08
2,61
416
167,94
77,94

500 ou
350 ou
350 ou

0,79
0,46
0,22

1,92
1,13
0,52

89618

7 let
(248,3
dni/leto)

8,59

20,87

-1,72

-4,17

7,73
1,05

18,79
2,56

1,80

4,35

28,74

21,56

52,13

12,85

31,07

34,41

83,20

K2= 1,18

6,95

16,80
100

K3=0,0859

41,36
0,51

BPL= 5,91€/uro
K1=2,17

41,87
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Preglednica 16: Kalkulacija za delo na pomožnem skladišču z motorno žago Stihl 362MS

cena
(€)

stroškovna postavka
gorivo (l)
(2% mešanica)
1,701
1. GORIVO IN
MAZIVO
2. NADOMESTNI
DELI
3.
AMORTIZACIJA
4. POPRAVILA IN
VZDRŽEVANJE

mazivo (l)
veriga (kos)
meč (kos)
gonilno kolo (kos)

2,7
18,5
31
8,64

poraba
1,265
l/ou
0,455
l/ou
100 ou
400 ou
400 ou

nabavna vrednost

954

1500 ou

100 % nabavne
vrednosti
3,5 %*amortizacija*
(trajanje let/2)
3% *amortizacija* trajanje
(let)

5. OBRESTI
6.
ZAVAROVANJE
1-6 NEPOSREDNI
MATERIALNI
STROŠKI
7. STROŠKI
BPL= 4,89 €/uro
DELAVCA
K1=2,35
1-7 PRIMERJALNA CENA
8. SPLOŠNI
STROŠKI
1-8 LASTNA
CENA
9. DOBIČEK
1-9 PRODAJNA
CENA

cena na
obratovalno
uro (€)

cena na
delovno
uro (€)

%
LC

2,15

11,63

1,23
0,19
0,08
0,02

6,64
1,00
0,42
0,12

0,64

3,44

0,64

3,44

0,04

0,24

0,08

0,43

1,27

6,83

6,81

11,50

62,10
12,76

62,11
68,93

K2= 1,18

5,75

31,07

31,08

100

100

K3=0,0859

18,51
0,42
18,93

Več kot polovico lastne cene traktorja predstavljajo neposredni materialni stroški. Stroški
motorne žage predstavljajo le 6,81 % lastne cene ure dela pomočnika, kljub temu, da je
urna postavka pomočnika nižja kot urna postavka traktorista.
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Ugotovljena cena traktorskega spravila je bistveno višja kot sta jo ugotovila Zečić in
Marenče (2005), ter nižja kot so jo ugotovili Rosario Proto in sod. (2018), vendar so bile
raziskave opravljene v drugih državah, kjer imajo drugačno delovno zakonodajo, s tem pa
se razlikujejo tudi stroški dela.
Organizacijske oblike se med seboj razlikujejo tudi po ceni delovne ure. Ceno smo
izračunali kot seštevek stroška traktorskega spravila in stroška prežagovanja, ki je pri delu
brez pomočnika, po podatkih iz strukture delovnika, trajalo 1,5 ure.

𝐼 + 0 = 41,87 €⁄𝑑𝑢 +

€
∗1,5
𝑑𝑢

5,06

8

= 42,81 €⁄𝑑𝑢

𝐼 + 1 = 41,87 €⁄𝑑𝑢 + 18,93 €⁄𝑑𝑢 = 60,79 €/𝑑𝑢

… (5)

… (6)

Pri razdalji zbiranja 15, 30 in 45 metrov smo analizirali učinke in stroške dela
organizacijske oblike s pomočnikom (I+1) in brez pomočnika (I+0) glede na razdaljo
vlačenja. Dnevni prihranek je izračunan za uvedbo organizacijske oblike s pomočnikom
(preglednica 17).
Preglednica 17: Primerjava učinka in stroškov med organizacijsko obliko brez pomočnika na
pomožnem skladišču (I+0) in s pomočnikom na pomožnem skladišču (I+1) pri razdalji zbiranja 15
metrov
I+0
I+1
strošek na tono
(I+1)- dnevni
ZBI=15 m
učinek
učinek
I+0
I+1 (I+0) prihranek
VLA
€/ton
(metrov) minut/tono ton/dan minut/tono ton/dan € /tono €/tono
o
€/dan
0
3,54
93,49
1,68
166,84
3,66
2,92 0,75
124,86
50
3,77
87,78
1,91
146,72
3,90
3,31 0,59
86,12
100
4,00
82,73
2,14
130,93
4,14
3,71 0,43
55,72
150
4,23
78,23
2,37
118,21
4,38
4,11 0,26
31,22
200
4,46
74,19
2,60
107,74
4,62
4,51 0,10
11,06
231,8
4,60
71,83
2,74
102,00
4,77
4,77
0
0
250
4,69
70,55
2,83
98,98
4,85
4,91 -0,06
-5,82
300
4,92
67,25
3,06
91,53
5,09
5,31 -0,22
-20,16
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Preglednica 18: Primerjava učinka in stroškov med organizacijsko obliko brez pomočnika na
pomožnem skladišču (I+0) in s pomočnikom na pomožnem skladišču (I+1) pri razdalji zbiranja 30
metrov
I+0
I+1
strošek na tono
(I+1)dnevni
ZBI=30 m
učinek
učinek
I+0
I+1
(I+0) prihranek
VLA
(metrov) minut/tono ton/dan minut/tono ton/dan € /tono €/tono €/tono
€/dan
0
3,86
85,62
2,04
137,08
4,00
3,55
0,45
61,99
50
4,09
80,91
2,25
124,57
4,23
3,90
0,33
40,99
100
4,31
76,69
2,45
114,15
4,47
4,26
0,21
23,51
150
4,54
72,88
2,66
105,34
4,70
4,62
0,08
8,72
183,6
4,69
70,53
2,79
100,15
4,86
4,86
0
0
200
4,76
69,44
2,86
97,80
4,93
4,97
-0,04
-3,95
250
4,96
66,61
3,05
91,87
5,14
5,29
-0,15
-13,90
300
5,21
63,44
3,27
85,54
5,40
5,69
-0,29
-24,53
Preglednica 19: Primerjava učinka in stroškov med organizacijsko obliko brez pomočnika na
pomožnem skladišču (I+0) in s pomočnikom na pomožnem skladišču (I+1) pri razdalji zbiranja 45
metrov
I+0
I+1
strošek na tono
(I+1)dnevni
ZBI=45 m
učinek
učinek
I+0
I+1
(I+0) prihranek
VLA
€
(metrov) minut/tono ton/dan minut/tono ton/dan /tono €/tono €/tono
€/dan
0
4,19
78,97
2,41
116,32 4,34
4,18
0,16
18,15
50
4,40
75,11
2,58
108,43 4,56
4,49
0,07
8,10
95,9
4,60
71,89
2,74
102,08 4,76
4,76
0
0
100
150
200
250
300

4,62
4,81
5,03
5,24
5,48

71,62
68,73
65,79
63,09
60,37

2,76
2,91
3,09
3,26
3,46

101,55
96,06
90,61
85,76
80,98

4,78
4,98
5,21
5,43
5,67

4,79
5,06
5,37
5,67
6,01

-0,01
-0,08
-0,16
-0,24
-0,33

-0,68
-7,68
-14,62
-20,82
-26,91
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Z uvedbo pomočnika se skrajša čas, ki ga traktorist potrebuje za spravilo tone lesa, zaradi
dodatnih stroškov, ki nastanejo s pomočnikom, cena delovne ure organizacijske oblike s
pomočnikom na pomožnem skladišču je 17,98 € višja kot cena dela brez pomočnika, je
posledično potreben tudi ustrezno višji dnevni učinek, ki pokrije novonastale stroške.
Bistvena elementa, ki vplivata na stroške dela, sta strošek traktorskega spravila ter strošek
uvedbe pomočnika. Z vidika razdalje zbiranja in razdalje vlačenja se le-ta zvišuje z
nižanjem stroška uvedbe pomočnika ter višanjem stroška traktorskega spravila. S tega
stališča bi bila uvedba pomočnika smiselna tudi na daljših spravilnih razdaljah pri dražjih
spravilnih sredstvih, predvsem gozdarskih zgibnikih.
Učinki se nižajo z daljšo spravilno razdaljo ter razdaljo zbiranja, posledično je na krajših
razdaljah nižji strošek dela na izdelano enoto, poleg tega pa je zaradi večje količine
privlečenega lesa tudi večji prihranek časa zaradi pomočnika na pomožnem skladišču. Pri
razdalji zbiranja 15 metrov je mejna razdalja vlačenja 231,8 metrov, pri razdalji zbiranja
30 metrov je to 183,6 metrov in pri razdalji zbiranja 45 metrov 95,5 metrov.
Možnost uvedbe pomočnika obstaja tudi pri spravilu listavcev v sestojih, kjer pričakujemo
dobro sortimentno sestavo, saj se listavce tradicionalno kroji po kakovosti. Pomočnik pa bi
na pomožnem skladišču, v kolikor bi vlačenje opravljali po metodi kombiniranih hlodov,
imel pri listavcih dovolj časa, da bi delo opravil natančno in kvalitetno, s tem bi kar se da
najbolje izkoristil hlod. Strošek uvedbe pomočnika pa bi povrnili tudi z boljšim finančnim
rezultatom pri prodaji lesa.
Za ekonomsko učinkovito delo pri katerem načrtujemo delo s pomočnikom na pomožnem
skladišču je potrebno ustrezno razdeliti delovno polje na take sečno spravilne enote, ki
zajamejo na območju ustrezne razmere za finančno ustreznost prisotnosti pomočnika.
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5 SKLEPI
V raziskavi smo si zastavili tri hipoteze, vse tri lahko tudi potrdimo.
- Dnevni učinek traktorja se poveča z uvedbo pomočnika na pomožnem skladišču
Pri isti razdalji zbiranja in vlačenja je čas za spravilo tone lesa nižji pri organizacijski
obliki s pomočnikom na pomožnem skladišču, pri tej obliki je višji delež neproduktivnega
časa, vendar so dnevni učinki spravila lesa višji.
- Stroškovno je pomočnik bolj upravičen na krajših spravilnih razdaljah
Največji finančni prihranek pri uvedbi pomočnika na pomožnem skladišču dosežemo pri
najkrajših razdaljah vlačenja in prav tako tudi zbiranja, z daljšimi razdaljami se nižajo
dnevni učinki, hkrati pa se zmanjšuje tudi razlika med dnevnimi učinki med obema
organizacijskima oblikama. Mejna vrednost, do katere je uvedba pomočnika še ekonomsko
smiselna, je pri razdalji zbiranja 15 metrov in razdalji vlačenja 231,8 metrov, nadalje pri
razdalji zbiranja 30 metrov in 183,6 metrov razdalje vlačenja ter pri razdalji zbiranja 45
metrov, ter 95,9 metrih razdalje vlačenja.
- S podaljševanjem spravilne razdalje se zvišuje delež neproduktivnega časa med cikli
pomočnika.
Največji delež neproduktivnega časa zajema prekinitev med ciklusoma, ki je bila
zabeležena po tem, ko je pomočnik zaključil z delom na aktualnem bremenu in čakal
traktorista, da privleče novo breme. Na trajanje prekinitve pa ima vpliv tudi razdalja
vlačenja. Ugotovljeno je bilo daljše čakanje na novo breme pri daljših spravilnih razdaljah.
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6 POVZETEK
V gozdarski proizvodnji se v primeru specifičnih prevoznih razmer ali potreb kupcev
pojavlja potreba po zagotavljanju kratkih sortimentov, do dolžine 5 metrov. Pri
traktorskem spravilu lesa, ki je v Sloveniji najpogostejše (Košir, 1997), pa je učinkoviteje
iz gozda vlačiti dolge sortimente izdelane po poldebelni metodi ali metodi mnogokratnikov
(Marčeta in sod. 2014; Ščuka, 2012). Težavo se pogosto odpravi z vlačenjem dolgih kosov
in razrezom na pomožnem skladišču ob kamionski cesti, ki ga običajno opravi traktorist
(Ščuka, 2012).
Z vidika racionalnosti dela, traktorist porabi čas, ko bi lahko ustvarjal učinke, za
prežagovanje oziroma dodelavo na pomožnem skladišču. V raziskavi smo presojali
smiselnost uvedbe pomočnika, ki bi odpenjal breme in opravil dodelavo na pomožnem
skladišču. V času dodelave s strani pomočnika pa bi traktorist že lahko opravljal dela na
novem bremenu.
Za ugotovitev razlik v učinkih med organizacijsko obliko brez pomočnika na pomožnem
skladišču in organizacijsko obliko s pomočnikom, smo izdelali časovno študijo spravila
lesa s traktorjem John Deere 6230. Na podlagi časovne študije obeh organizacijskih oblik
traktorskega spravila in pomočnika na pomožnem skladišču, smo izdelali sliko delovnikov.
Naredili smo tudi primerjavo učinkov med organizacijskima oblikama glede na razdaljo
zbiranja in vlačenja. Hkrati z beleženjem časov za časovno študijo, ki smo jo opravili po
kontinuirani metodi, smo beležili tudi učinke in število kosov v bremenu, število
prežagovanj, razdaljo zbiranja ter razdaljo vlačenja.
Pri analizi smo se omejili na spravilo navzdol, saj so tam pričakovani najvišji dnevni
učinki (Zečić in sod., 2010), predpostavili pa smo, da je pomočnik finančno najustreznejši
pri najvišjih mogočih učinkih.
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Nižji stroški organizacijske oblike pa so glavni pogoj za njeno izbiro. Naredili smo
ekonomsko analizo obeh organizacijskih oblik glede na razdaljo zbiranja in razdaljo
vlačenja. Za pridobitev količnika dodatnih stroškov dela, splošnih stroškov podjetja in
vkalkuliranega dobička, ki smo jih potrebovali pri kasnejšem izračunu kalkulacij lastne
cene, smo uporabili podatke iz družbe SGG Tolmin, pri katerih smo opravili tudi terenske
meritve.
Za ugotovitev stroškov organizacijskih oblik smo napravili kalkulacijo stroškov
traktorskega spravila in stroškov pomočnika na pomožnem skladišču. Strošek
organizacijske oblike brez pomočnika znaša 42,81 €/delovno uro, strošek dela s
pomočnikom pa 60,79 €/delovno uro.
Pri delu traktorista brez pomočnika predstavlja delež neproduktivnega časa v prečiščeni
strukturi delovnika 26,53 % delovnega časa, pri delu traktorista s pomočnikom pa 37,81 %
delovnega časa, predvsem zaradi čakanja pomočnika, ko je odvezoval breme. Delež
neproduktivnega časa pomočnika pa znaša 76,21 %, predvsem zaradi čakanja na
traktorista, da privleče novo breme, po tem ko je že opravil vse potrebno delo. Velik delež
dodatnega (prostega) časa kaže na možnost iskanja optimizacijskih rešitev, ki bi delavca
dodatno zaposlile hkrati pa ne bi ovirale osnovnega dela pomočnika.
Poraba časa za spravilo tone lesa je nižja pri delu s pomočnikom, pri obeh organizacijskih
oblikah se čas cikla veča z višanjem razdalje vlačenja, razdalje zbiranja, števila kosov v
bremenu ter številom potrebnih prežagovanj. Kljub višjemu deležu neproduktivnega časa
pri delu s pomočnikom je organizacijska oblika ekonomična. Mejna vrednost razdalje
vlačenja, do katere je uvedba pomočnika še ekonomsko smiselna, je odvisna tudi od
razdalje zbiranja. Pri razdalji zbiranja 15 metrov znaša mejna vrednost razdalje vlačenja
231,8 metrov, pri razdalji zbiranja 30 metrov znaša 183,6 metrov, in pri razdalji zbiranja
45 metrov znaša mejna vrednost 95,5 metrov razdalje vlačenja. Pri najkrajših razdaljah
zbiranja in vlačenja dnevni prihranek ob uvedbi organizacijske oblike s pomočnikom v
primerjavi z obliko brez pomočnika znaša več kot 100 €.
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