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1 UVOD
Gozdarstvo je ena izmed najbolj tveganih gospodarskih dejavnosti tako v Sloveniji, kot v
svetu. Podatki o nezgodah pri delu v gozdarstvu se že desetletja sistematično analizirajo in
spremljajo tako pri nas, kot v tujini, kar omogoča raziskave in oblikovanje učinkovitih
ukrepov za zmanjšanje števila delovnih nezgod (Trebec, 2015).
V zadnjih letih je gozdarstvo preživelo kar nekaj sprememb v organiziranosti in lastništvu
gozdov. Ekonomska kriza je pahnila ljudi v gozdove z željo po zaslužku, ujme, kot so
žledolom in vetrolom, pa so močno vplivale predvsem na zasebni sektor. Tu so nepoklicni
delavci nezgodam bolj izpostavljeni, saj jim primanjkuje znanja in izkušenj za delo v gozdu,
so nepopolno opremljeni in slabo izobraženi (Beguš, 2015).
Ukrepi, ki pripomorejo k izboljšanju varnosti predvsem v zasebnem sektorju, se začnejo že
pri miselnem procesu, da delo, ki ga ne znamo opravljati ali smo zaradi fizične narave dela
zanj prestari, prepustimo strokovnjaku. Ukrepe predstavljajo tudi izobraževanja in prikazi
varnega in pravilnega dela v gozdu ter zavedanje o pomembnosti osebne varovalne opreme.
V zadnjih letih je pomemben ukrep tudi spodbujanje nakupa delovne opreme in naprav
(Beguš 2015).
Med poklicnimi delavci je stanje iz vidika varstva pri delu boljše kot med nepoklicnimi.
Poklicni delavci imajo v primerjavi z nepoklicnimi delavci manj smrtnih nezgod, kakor tudi
nezgod, ki so se končale s poškodbo, saj so predvsem bolj izkušeni in izobraženi za gozdno
delo (Medved, 1998).
Za profesionalne delavce, ki so opravljali delo v državnih gozdovih, je bila statistika nezgod
do leta 2015 relativno popolna (Lipoglavšek, 2000b; Poje, 2006; Jereb, 2009; Trebec, 2015),
saj so se podatki v sodelovanju z nekdanjimi gozdnimi gospodarstvi in koncesionarji
sistematično zbirali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ki je te podatke
tudi obdelal. Pri raziskavah nezgod neprofesionalnih delavcev pa največjo težavo predstavlja
dostopnost podatkov, ki jih zbirajo policija, zdravstveni zavodi in zavarovalnice, saj gre za
osebne podatke. Prav tako statistika nezgod pri neprofesionalnih delavcih ne zajema lažjih
nezgod, ampak le težje in smrtne, katere so bolj odmevne in jih je manj (Medved, 1988;
Beguš, 2015).
Zbiranje podatkov o nezgodah v Sloveniji je po letu 2016, ko je prišlo do spremembe
gospodarjenja z državnimi gozdovi, postalo zelo težavno, saj delo v gozdovih opravlja
neprimerno večje število podjetij kot pred letom 2016. V diplomski nalogi smo se tako
odločili analizirati podatke o nezgodah v gozdarstvu z uporabo javne aplikacije
Informacijskega sistema za poročanje o intervencijah in nezgodah (SPIN), ki zbira podatke
o nezgodah na podlagi kriznih klicev na Center za obveščanje.
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2 DOSEDANJE RAZISKAVE
2.1 STANJE VARNOSTI PRI DELU V GOZDARSTVU
V Sloveniji se je sistematično spremljanje in analiziranje nezgod v gozdarstvu beležilo v
obdobju od 1974 do 2013 (Lipoglavšek, 2000b; Poje 2006; Jereb 2009; Trebec 2015).
Raziskave večinoma temeljijo na obravnavanju varnosti pri delu večjih gozdarskih družb in
koncesionarskih podjetij, ki delujejo v državnih gozdovih. Raziskave preučujejo vzroke,
vrste in posledice nezgod pri delu v gozdu, vpliv časa in prostora ter človeški faktor, ki
zadeva predvsem starost, izkušenost in izobrazbo udeleženca (Trebec, 2015). Raziskav, o
nezgodah v gozdovih zasebnih lastnikov, je manj in večinoma obravnavajo le smrtne in težje
nezgode.
2.1.1 Državni gozdovi
Dosedanje raziskave, ki veljajo za državne gozdove, zajemajo število in pogostnost nezgod,
njihovo časovno in prostorsko porazdelitev, porazdelitev glede na lastnosti poškodovanih
delavcev, žarišča nezgod in vrste poškodb. Raziskave iz različnih časovnih obdobij smo
primerjali in ugotavljali morebitne podobnosti in razlike med njimi.
Število nezgod v slovenskih državnih gozdovih je v padajočem trendu. V obdobju od 19702002 se je največ nezgod zgodilo leta 1972 (1184), najmanj pa leta 2001 (154) (Kumer,
1975; Poje, 2003). V obdobju od 2006-2013 se je največ nesreč zgodilo leta 2010 (148),
najmanj pa v letu 2012, ko so jih zabeležili 97 (Trebec, 2015).
Povprečno število zaposlenih v gozdarstvu prav tako pada. V obdobju 1984-1992 je bilo
povprečno zaposlenih 6515 delavcev, v letih 1993-2005 le še 1595 (Jereb, 2009). Na začetku
obdobja 2006-2013 je bilo zaposlenih le še 1.057 delavcev, na koncu pa 990 (Trebec, 2015).
Pogostnost nezgod je bila obdobju 1975-1991 v povprečju manjša (9,9 %) kot v obdobju
1992-2002 (11,5 %; Lipoglavšek, 1993a, 1999, 2000b; Poje 2003). V obdobju 2006-2013 je
bila pogostnost v povprečju še nekoliko nižja (11,3 %) predvsem zaradi hitrega
zmanjševanja števila nezgod v korelaciji s številom zaposlenih (Trebec, 2015).
Število nezgod na 10.000 m3 posekanega lesa je v obdobju 2006-2013 v padajočem trendu,
saj se je v primerjavi s obdobjem 1993-2005 (Jereb, 2009) zmanjšalo za kar 57,1 % in tako
nadaljuje padajoč trend proizvodne pogostnosti iz obdobja 1976-2001 (Lipoglavšek, 1993a;
Poje, 2003). Največji vpliv na zmanjšanje proizvodne pogostnosti nezgod ima večja
produktivnost in učinkovitost, saj se je skozi obdobje zmanjševalo število zaposlenih ob
povečanem obsegu proizvodnje, predvsem zaradi strojne sečnje (Trebec, 2015).
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Analize časovnih razporeditev kažejo podobno stanje med zadnjim obdobjem 2006-2013 in
predhodnim obdobjem 1997-2005 (Jereb, 2009). V obdobju 1997-2013 se je največ nezgod
zgodilo med 9. in 13. uro, pojavljanje nezgod se zmanjšuje od ponedeljka do srede, največji
delež nezgod se zgodi v ponedeljek in torek. Delež nezgod v obeh obdobjih proti koncu
delovnega tedna nekoliko naraste, kar gre pripisati zaključevanju delovišč, kar povečuje
tempo dela in zmanjšuje koncentracijo delavca. Delež nezgod med vikendom ostaja
minimalen. Največ nezgod se je v povprečju zgodilo jeseni, najmanj pa v poletnem času, kar
nakazuje vpliv sezonskega dela (Trebec, 2015).
Največ nezgod se je zgodilo sekačem, kar je posledica velike težavnosti dela in velikega
števila delavcev. Delež nezgod sekačev se je v obdobju od 1997-2005 zmanjšal za več kot
polovico (Jereb, 2009). V obdobju 2006-2013 se večina poškodovanih sekačev nahaja v
starostnem razredu 40 let, medtem ko delež poškodovanih traktoristov narašča s starostjo
(Trebec, 2015).
Pri analizi virov nezgode prevladujejo deli drevesa, najpogostejša med njimi je padajoča ali
napeta veja. Drugi najpogostejši vir nezgode predstavljajo tla, katerih delež se skozi leta
povečuje, opazno pa se je zmanjšal delež nezgod z motorno žago. Povečanju nezgod, pri
katerih so vir tla, botruje neprevidnost in slabša fizična pripravljenost delavca, zmanjšanju
nezgod s motorno žago pa boljša tehnika dela in uporaba osebne opreme (Trebec, 2015).
Najpogostejši vzrok nezgode v gozdu so poškodbe zaradi delov dreves, predvsem poškodbe
zaradi napetih in padajočih vej, njihov delež pa se je glede na obdobje 1993-2005 povečal
(Jereb, 2009). Manj je nezgod pri katerih drevo stisne ali vklešči delavca (Trebec. 2015).
2.1.2 Zasebni gozdovi
Raziskave o nezgodah v zasebnih gozdovih so izvajali predvsem Medved, Klun in Beguš, ki
večinoma obravnavajo le smrtne in težje poškodbe.
V obdobju 1981-1986 so pri nepoklicnem delu v Sloveniji zabeležili v povprečju 16 smrtnih
nezgod na leto, 13 v obdobju 1999-2004. Pojavljanje nezgod se v zadnjem obdobju ni
bistveno spremenilo, saj jih je bilo manj ob vikendih, še vedno pa predstavljajo vikendi
29 % vseh nezgod (Medved in sod., 2007). V obdobju od 2004-2014 so zabeležili v
povprečju 14 smrtnih nezgod na leto (Beguš, 2015).
V obdobju 1998-2014 se je letna količina posekanega lesa glede na število nezgod s smrtnim
izidom do leta 2006 povečevala, kar je kazalo na izboljšano stanje, potem pa je do leta 2014
zopet padala. Izobraževanje in ozaveščanje neprofesionalnih delavcev s strani Zavoda za
gozdove Slovenije (ZGS) je v tem obdobju pripomoglo doseči boljše stanje kot pred letom
1993 (Beguš, 2015).

4
Lipužič B. Nezgode v gozdarstvu v informacijskem sistemu za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN).
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozd. in obnovljive gozdne vire, 2019

Časovna analiza nezgod pri delu v zasebnih gozdovih kaže, da se največ vseh nezgod zgodi
v pomladnih in jesenskih mesecih. V poletnih mesecih je značilen minimum v pojavljanju
nezgod, zaradi sezonskega dela in dopustovanja. V jeseni se ljudje zopet vrnejo v gozdove,
v zimskih mesecih pa jih, pri sicer obilju prostega časa, pri gozdarskih delih zavirajo
vremenske razmere in krajši del dneva. Največ nezgod se v tednu zgodi ob sobotah, čez
teden so nezgode enakomerno razporejene in jih je povprečno manj kot v državnih gozdovih.
Nezgode se zgodijo tudi ob nedeljah, česar pri poklicnih delavcih ne beležijo. V nasprotju s
poklicnimi delavci, se pri nepoklicnih delavcih do 11. ure zgodi le tretjina nezgod, največ se
jih zgodi okoli 16. in 17. ure (Medved, 1988; Beguš, 2015).
V obdobju pred letom 2000 se je pri delu v gozdu poškodovalo 6 % žensk, 13 % pa jih je pri
delu sodelovalo. Število žensk narašča s številom pomočnikov, sicer pa je okoli 97 %
ponesrečencev moških. Največ nezgod se zgodi ponesrečencem v starostnem razredu od 40
do 60 let, tako vseh kot smrtnih in težjih nezgod. Po letu 2000 je delež ponesrečencev v
starostnem razredu 60 do 69 let višji kot v prejšnjem obdobju, kar nakazuje na manjšo
potrebo ter manjši interes mlajših za delo v gozdu. Tretjina nesreč se zgodi, ko je
ponesrečenec delal sam, tretjina, ko je prisoten eden pomočnik. Ob sobotah in nedeljah je
pri delu več pomočnikov kakor čez teden (Medved, 1988; Beguš, 2015).
Najpogostejšo vrsto poškodbe sta pred letom 2000 predstavljala zlom in zvin, sledil je
udarec, po letu 2000 se je delež udarcev povišal, delež zlomov pa znižal. Smrtne nezgode se
veliko pogosteje zgodijo pri udarcih, kot pri zlomih, urezih in ostalih nezgodah. Pred letom
2000 so pri vseh nezgodah v zasebnih gozdovih beležili največ poškodb glave, nato prsnega
koša, nog in hrbta. Po letu 2000 raziskave težjih in smrtnih nezgod kažejo najvišje število
smrtnih poškodb glave in trupa (95 %), najvišje število težjih poškodb pa pri poškodbah nog
(45 %). Najpogostejša vrsta dejavnosti, ki se izvaja v času nezgode, je sečnja (65 %), četrtina
nezgod se zgodi pri mehaniziranem spravilu, ostale pa pri ročnem spravilu, prevozu lesa in
izdelavi drv. Najpogostejši vzrok nezgod je drevo in njegovi deli, ostalo so delovni stroji in
drugo orodje (Medved, 1988; Beguš, 2015).
Prav tako se v tujini pojavlja pomanjkanje podatkov nezgod zasebnih lastnikov. Beležijo se
podatki o smrtnih nezgodah (pristojne službe), podatki o nesrečah pa se zaradi neobstoja
denarne kompenzacije ne beležijo (Lindroos in Burströmb, 2010).
Klun in Medved (2007) sta primerjala nezgode pri delu v gozdu, ki se zgodijo profesionalnim
in neprofesionalnim delavcem v različnih evropskih državah v obdobju 1980-2004. Število
smrtnih nezgod profesionalnih delavcev se je v skandinavskih državah (Švedska, Finska) do
konca obdobja prepolovilo, v Sloveniji in Hrvaški pa je do leta 2004 število narastlo. V vseh
državah je letni posek naraščal, kar kaže na veliko boljše stanje v skandinavskih državah,
kjer so v obdobju beležili eno smrtno nezgodo na milijon m3 posekanega lesa. Pri smrtnih
nezgodah neprofesionalnih delavcev je bila Slovenija v samem vrhu. Tukaj so beležili 7,7
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smrtne nezgode na milijon m3 posekanega lesa v Sloveniji, v Avstriji, Švici in Nemčiji pa
so zabeležili manj kot 2,5 nezgode na milijon m3 posekanega lesa (Klun, Medved, 2007).
Število smrtnih nezgod na milijon m3 posekane lesne mase je pri profesionalnih delavcih
nižje, in sicer 0 do 0.04 smrtnih nezgod v Avstriji, Švedski in Nemčiji in od 0.16 in 0.22
smrtnih nezgod v Kanadi in Združenih državah Amerike (Ackerknecht, 2014).
2.2 VIRI IN NAČINI ZBIRANJA PODATKOV
Poje (2006) v svojem magistrskem delu v osnovi navaja 4 različne vire podatkov za nezgode
v slovenskem gozdarstvu. Prvi vir se zbira s pomočjo obrazcev ER-8 pri Inšpektoratu
Republike Slovenije za delo. To so kazalniki stanja varnosti pri delu, katere je letno objavljal
Urad za varnost in zdravje pri delu. Pri tem načinu delodajalci prijavijo smrtne nezgode in
nezgode, kjer je bil delavec z dela odsoten vsaj tri dni in sicer le za zaposlene delavce (Kotnik
in Medved, 1998). Obrazci pa so posredovani preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana tudi Nacionalnemu inštitutu za javno
zdravje, ki letno ustvarja zdravstveni statistični letopis Slovenije (Kofol Bric, 2013). Drugi
vir so poročila uprav za notranje zadeve (poročila policije), ki so zbrana na Ministrstvu za
notranje zadeve Republike Slovenije in beležijo pojave smrtnih in težjih nezgod v zasebnih
in državnih gozdovih (Medved 1998, Medved 1992, Kotnik in Medved 1998). Tretji vir
predstavljajo poročila revirnih gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije, v katerih so zapisani
pomembnejši dogodki, ki se zgodijo v gozdu, predvsem podatki o smrtnih in težjih nezgodah
v zasebnih gozdovih (Beguš 2000/2001). Četrti vir pa so mednarodni šifranti, ki so zbrani
po službah za varstvo pri delu gozdarskih podjetij, ki imajo koncesijo za izvajanje
gozdarskih del v državnih gozdovih Slovenije. Poslane šifrante prejema Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Tako kot v Sloveniji, se tudi v tujini z analizo nezgod ukvarjajo številni strokovnjaki, a se
prav tako srečujejo z nepopolno ali neenotno statistiko, še posebej v zasebnih gozdovih.
Težave se pojavljajo pri primerjavi statističnih podatkov o nezgodah v gozdarstvu zaradi več
razlogov. Mednarodna priporočila so neizpolnjena, kar ustvarja razlike pri klasificiranju
podatkov med državami. Podatki se zbirajo preko socialno varstvenih agencij in
zavarovalnic, ki imajo različne načine zbiranja in vrednotenja podatkov. Pojavljajo se tudi
odstopanja od klasifikacije dejavnosti, ki naj bi sledila mednarodni standardni klasifikaciji
dejavnosti (ISIC). Na koncu je problematičen tudi obseg nezgod po državah in interpretacija
nezgode, ki jo je potrebno prijaviti (Employment Outlook, 1989).
Eurostat vodi svoj program za statistiko nezgod (European statistics …, 2001), v katerem se
opira na dva vira podatkov o delovnih nezgodah v državah članicah Evropske unije. Prvi vir
predstavljajo poročila o nezgodah, poslana na zavarovalnice, drugi vir pa so poročila
delodajalcev, ki se pošiljajo ustreznim pristojnim organom.
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Statistični urad evropske skupnosti (Eurostat) navaja tudi pogostnost nezgod za 15 držav
članic upoštevajoč štiri dejavnosti. Na mednarodnem nivoju podatke o nezgodah zbira Biro
za statistiko pri mednarodni organizaciji dela (ILO). Primerjave med smrtnimi in drugimi
nezgodami za posamezne države omogoča podatkovna baza Laborsta (Poje, 2006).
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3 NAMEN IN HIPOTEZE NALOGE
Namen diplomske naloge je predstavitev aplikacije SPIN, delovanje aplikacije in način
zbiranja podatkov, predvsem pa analiza večletnih statističnih podatkov o gozdarskih
nezgodah, ki se zbirajo s pomočjo aplikacije. Z analizo želimo ugotoviti primernost zbranih
podatkov za spremljanje stanja varnosti pri delu ter pripravo ukrepov za preprečevanje
nezgod v gozdarstvu.
Glede na namen diplomske naloge smo postavili naslednje hipoteze:
1) Sistem SPIN omogoča zanesljivo zbiranje podatkov le o smrtnih nezgodah.
2) Sistem SPIN omogoča spremljanje stanja varnosti pri delu.
3) Na podlagi opisa podatkov ni mogoča podrobna priprava ukrepov za preprečevanje
nezgod.
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4 METODE
Pregledovanje in analiziranje nezgod v gozdarstvu je ključnega pomena za izboljšanje
varnosti pri delu in ponuja pomembne podatke, ki pripomorejo k izboljšanem načrtovanju
dela in pomagajo izobraževati vse udeležence delovnega procesa. V metodi bomo opisali
aplikacijo SPIN, zbiranje podatkov in pripravo rezultatov.
V nadaljevanju je pomembna tudi opredelitev pojmov nesreča in nezgoda. Nesreča opisuje
naravne in druge destruktivne dogodke širših obsežnosti, nezgoda pa opisuje destruktivne
dogodke posameznikov ali manjših skupin ljudi kot so osebne nezgode, nezgode v cestnem
prometu, nezgode pri športu, delovne nezgode (Mikoš, 2014). Informacijski sistem za
poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) pri kategoriziranju dogodkov uporablja pojem
nesreča, v diplomski nalogi pa analizirane dogodke opredeljujemo kot nezgode pri delu v
gozdu.
4.1 OPIS INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA POROČANJE O INTERVENCIJAH IN
NESREČAH (SPIN)
Aplikacija SPIN je spletna aplikacija, ki se nahaja na strežniku Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje (URSZR), ki jo do sedaj uporablja več kot 5300 registriranih
uporabnikov, še več pa jih dnevno obiskuje posamezne dele aplikacije, kot so 24-urni
pregled dogodkov in pregled izpolnjevanja poročil ter statistiko zbranih podatkov.
Vsi dogodki in nezgode, ki so zabeležene v sistem SPIN, morajo biti javljene na številko v
sili 112. Nato operaterji regijskega centra za obveščanje (ReCO) za vsak klic, ki potrebuje
zaščito in reševanje, nemudoma aktivirajo potrebne enote, določijo lokacijo dogodka in
izpolnijo osnovne podatke intervjuja. Tako se za vsak dogodek kreira poročilo, do katerega
lahko istočasno dostopajo in ga dopolnijo pooblaščene osebe naslednjih nivojev dostopa:
1) Regijski center za obveščanje (ReCO) – Poročilo ReCO
Uporabniki ReCO z vso pravico in dolžnostjo pravilno in odgovorno vpisujejo sporočene
podatke ob klicih na številko 112 in imajo vpogled v svoja poročila ter poročila vodje.
2) Center za obveščanje RS (CORS) – Poročilo CORS
Uporabniki CORS pišejo poročila večjega obsega, ki omogoča združevanje poročil in vpis
dogodkov, ki jih veže lokacija oziroma dogodek. Pravica CORS tudi omogoča pisanje in
objavljanje dogodkov na spletni strani objavljenih dogodkov 24 ur, pisanje dnevnih opisov
o intervenciji in objav poročil ob 6.00 in 18.00.
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3) Vodja intervencije – Poročila o intervenciji
Vodja intervencije vpisuje vse znane podatke oziroma dopolni in popravi že vpisane
sporočene podatke v regijski center.
4) Sodelujoča enota – Poročilo o intervenciji
Pravica enote omogoča pooblaščeni osebi sodelujoče enote vpis podatkov o uporabljenih
vozilih, gasilskih sredstvih, aktivnostih na intervenciji, oddaljenosti od orodjarne, kraja
dogodka in število pripadnikov.
5) Zavod za gozdove RS – Poročilo zavoda za gozdove
Vpis skupaj dogovorjenih vsebin, ki se nanašajo na nezgode v gozdovih.
6) Administrativni dostop
Dostop namenjen skrbniku baze podatkov.
Zgoraj opisane pooblaščene osebe skupaj ustvarjajo poročila dogodkov, kateri tvorijo
statistiko (slika 1).

Slika 1: Shema zbiranja podatkov SPIN (Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah SPIN, 2010)

4.2 PRIPRAVA PODATKOV
Dogodki, ki se beležijo v sistem SPIN, se razvrščajo po kategorijah, ki jih prikazuje slika 2.
Vsaka kategorija ima več podkategorij, odvisno od vhodne informacije. Dogodki, ki
opisujejo nezgodo pri delu v gozdu, se zapisujejo kot »delovne nesreče«, ki spadajo v
podkategorijo »delovne in rudniške nesreče« kategorije »druge nesreče«.

10
Lipužič B. Nezgode v gozdarstvu v informacijskem sistemu za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN).
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozd. in obnovljive gozdne vire, 2019

Slika 2: Kategorizacija dogodkov v aplikaciji SPIN

V začetku analize smo pridobili podatke o nezgodah iz sistema SPIN. Na tej točki so podatki
zajemali vse kategorije dogodkov/nezgod sistema SPIN, skupno približno 140.000 zapisov.
Vsak dogodek je razvrščen po kategoriji, v katero spada, po kraju dogodka, po datumu in
času dogodka ter opisu. Ker opis nezgode pri delu v gozdu vedno vsebuje besedo »gozd«,
smo besedo uporabili kot ključno besedo pri iskanju ustreznih dogodkov. Vse podatke smo
tako preiskali s ključno besedo in dobili približno 5000 ujemanj. Podatki so še vedno
prihajali iz različnih kategorij, a je vsak opis vseboval ključno besedo. Z vizualnim
pregledom smo ugotovili, da so nezgode pri delu v gozdu razvrščene v kategorijo »delovne
nesreče«. Podatke smo nato razvrstili po kategorijah in izločili le podatke, ki so bili del
podkategorije »delovne nesreče«. Tako smo zabeležili 563 vnosov, ki so v skladu z
namenom diplomske naloge.
Podatke smo v nadaljevanju ločevali po občini, datumu, uri in opisu dogodka, nato pa se
lotili analiziranja opisov. Opis dogodka vsebuje informacije o dogodku ali nezgodi in
navadno opisuje stanje na kraju dogodka, specificira enote, katere so bile posredovane na
kraj dogodka in njihovo ravnanje. Za analizo dogodka smo uporabili šifrant Odbora za
varstvo pri delu splošnega združenja gozdarstva Slovenije (Lipoglavšek, 1974; Medved,
1998). Krajem smo dodali gozdno gospodarska območja za nadaljnjo analizo.
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Podatki so bili osnova za izdelavo grafikonov, pri večini katerih smo prikazali vse podatke,
pri določenih pa smo delež neznanih podatkov izpustili, ker je bil prevelik. Število podatkov,
ki so v osnovi klici na 112, v nalogi obravnavamo kot število nezgod.
V diplomski nalogi smo nezgode analizirali glede na:
- Resnost nezgod
Nezgode smo delili na smrtne, težje in ostale nezgode. Ostale nezgode vsebujejo vse
nezgode, ki ne navajajo smrti ali težje poškodbe osebe.
- Kraj nezgode
Nezgode smo ločili po navedenih krajih dogodka ter jih umestili v ustrezna gozdno
gospodarska območja.
- Čas nezgode
Analizirali smo pojavljanje nezgod po letih, mesecih, dnevih v tednu in urah.
- Poškodovana oseba
Poškodovance smo ločili v kategorije delavec, občan in neznano. Pod delavce smo
uvrstili poimenovanja gozdni delavec, sekač, drvar, gozdar, v kategorijo občan pa
poimenovanja občan, krajan in domačin. Pojem neznano opredeljuje udeležence, katerih
naziv v opisu ne opredeljuje dovolj natančno; voznik, moški, oseba.
- Poškodovani telesni deli
Pri poškodovanih telesnih delih smo ločili poškodbe hrbtenice, roke, trupa, glave in
noge. Zapise brez opisa poškodbe smo klasificirali kot neznano.
- Dejavniki okolja
Pri dejavnikih okolja smo ločevali težje dostopen in strm teren od neznanega.
- Vzrok poškodbe, vir poškodbe in vrsta dejavnosti
Za razvrščanje vzroka poškodbe, vira poškodbe in vrste dejavnosti smo uporabili šifrant
Odbora za varstvo pri delu splošnega združenja gozdarstva Slovenije (preglednica 1).
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Preglednica 1: Klasificiranje vzroka poškodbe, vira poškodbe in vrste dejavnosti (Lipoglavšek in Medved,
1998)
Vrsta nezgode
Zdrsniti, spotakniti se, pasti
Poškodovati se na delih drevesa
Poškodovati se z motorno žago
Poškodovati
se
z
ročnimi
napravami, orodjem in ročnim
prenosnimi stroji
Poškodovati se z delovnimi stroji
Poškodovati se z žičnimi vrvmi

Vir nezgode
Delovno sredstvo
Ročni prenosni stroji
Mobilni delovni stroji
Transportna vozila in sredstva

Vrsta dejavnosti
Gojitvena dela
Sečnja in izdelava
Ročno spravilo
Spravilo s traktorji in drugimi
motornimi vozili

Deli drevesa
Živali

Spravilo z motornim vitlom
Spravilo s drugimi sredstvi

Poškodovati se s predmeti

Delovna sredstva in pogonska
goriva
Drugo

Prevoz lesa
Prevoz oseb
Nega, vzdrževanje, popravila
Varstvo gozdov
Gradnja gozdnih prometnic in
mostov
Urejanje hudournikov in plazišč
Druge gozdarske dejavnosti
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5 REZULTATI
5.1 RESNOST NEZGOD
V časovnem obdobju od leta 2007 do 2018 se je zgodilo 76 nezgod s smrtnim izidom, 40
težjih nezgod in 447 ostalih nezgod (slika 3). Tako smrtne in težje nezgode skupaj
predstavljajo kar 21 % vseh nezgod.

Slika 3: Resnost nezgod

5.2 KRAJ NEZGODE
Glede na krajevno razporeditev nezgod, se jih je največ zgodilo v GGO Ljubljana, GGO
Tolmin in GGO Novo mesto in GGO Kranj. V vseh ostalih gozdnogospodarskih območjih
je bilo skupno število nezgod manjše od 50. Razporeditev težjih in smrtnih nezgod je
podobna, saj se jih je največ zgodilo v GGO Ljubljana, GGO Tolmin in GGO Novo Mesto.
Slika 9 prikazuje število vseh nezgod po GGO v odvisnosti od letnega možnega poseka,
skupne površine gozdov in površine državnih ter zasebnih gozdov. R2 je najbolj statistično
značilen pri številu nezgod v odvisnosti od površine zasebnih gozdov, ni pa statistično
značilen v odvisnosti od površine državnih gozdov.
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Slika 4: Število nezgod po posameznih gozdnogospodarskih območjih

Slika 5: Prikaz števila vseh nezgod po GGO v odvisnosti od letnega možnega poseka (levo-zgoraj), skupne
površine gozda (desno-zgoraj), površine državnih gozdov (levo-spodaj) in površine zasebnih gozdov (desnospodaj)
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5.3 ČAS NEZGODE
5.3.1 Število nezgod po letih
V splošnem se skupno število nezgod čez leta povečuje (slika 11). Vseh nezgod je bilo največ
leta 2014 in 2015, smrtnih nezgod je v letih 2011, 2015 in 2016, največ težjih nezgod pa
leta 2014 in 2015. Najmanj vseh nezgod se je zgodilo v letih 2007, 2008 in 2011.

Slika 6: Število nezgod po letih v obdobju 2007-2018

Slika 4 prikazuje primerjavo števila smrtnih nezgod zabeleženih v aplikaciji SPIN s podatki
Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) za obdobje 2007-2016 (Varnost pri delu v gozdu,
Gozdarski inštitut Slovenije). Podatki GIS se vsakoletno pridobijo iz policijskih poročil. Kot
je mogoče razbrati iz grafa, je število smrtnih nezgod po podatkih GIS vedno višje od
podatkov iz SPIN-a. Število smrtnih nezgod je v obdobju od 2011 do 2016 v splošnem višje
kot v predhodnem triletnem obdobju. Tudi trendni črti prikazujeta bolj naraščajoč trend
smrtnih nezgod pri podatkih GIS.
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Slika 7: Primerjava števila smrtnih nezgod med podatkovno bazo SPIN in podatkovno bazo GIS v obdobju
2007-2016

Število vseh nezgod po letih sovpada s posekano letno količino lesa (slika 5), visok
regresijski koeficient (R2 = 0,778) pa potrjuje odvisnost med varnostjo pri delu in količino
opravljenega dela (slika 7).

Slika 8: Število nezgod v odvisnosti od poseka v obdobju 2007-2018

Nasprotno od vseh nezgod, pa smrtne nezgode nimajo takšne korelacije s posekom, kar
potrjuje tudi regresijska analiza (slika 6). Najbolj sovpadajo meseci september, oktober in
november, večina drugih pa je bolj neodvisnih, pri tem najbolj izstopajo januar, maj, avgust
in december. Slika 7 prikazuje, da je povezava števila vseh nezgod in poseka bolj statistično
značilna kot povezava števila smrtnih nezgod in poseka.
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Slika 9: Število smrtnih nezgod v odvisnosti od varstveno-sanacijskega poseka v obdobju 2007-2018

Slika 10: Prikaz števila vseh nezgod po letih v odvisnosti od poseka (zgoraj) in števila smrtnih nezgod po letih
v odvisnosti od poseka (spodaj)
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5.3.2 Število nezgod po mesecih
Največ nezgod v obdobju med leti 2007 in 2018 se je zgodilo marca in aprila ter avgusta in
septembra (slika 12). Najmanj nezgod pa se je zgodilo januarja in februarja ter od maja do
julija. Največ smrtnih žrtev je bilo v mesecih avgust, september in november, najmanj pa
junija in julija.

Slika 11: Število nezgod po mesecih v obdobju 2007-2018

5.3.3 Število nezgod po dnevih
Slika 13 prikazuje število nezgod po dnevih v tednu v letih 2007-2018, kjer se največ nezgod
zgodilo ob sobotah, najmanj pa ob nedeljah. Preko tedna je število nezgod največje ob
četrtkih.
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Slika 12: Število nezgod po dnevih v tednu v obdobju 2007-2018

Od vseh 548 nezgod se je 13 nezgod zgodilo na dela proste dneve, od tega jih je največ na
dan reformacije in na dan boja proti okupatorju. Nobena nezgoda pa se ni zgodila v času
Božiča in novoletnih praznikov ali pa na velikonočni ponedeljek.
Preglednica 2: Število nezgod na delovne dneve in dela proste dneve
Delovni dan
Dela prost dan
Dan reformacije
Dan boja proti okupatorju
Praznik dela
Prešernov dan
Dan državnosti
Dan samostojnosti in enotnosti

548
13
4
3
2
2
1
1

5.3.4 Število nezgod po urah
Največ nezgod se zgodilo med 9. in 12. uro dopoldan, od tega največ ob 10-ih, popoldne pa
ob 16. uri (slika 14). Po 17. uri število nezgod hitro upada, kljub temu pa se je ena nezgoda
zgodila celo ob 21. uri.
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Slika 13: Število nezgod po urah v obdobju 2007-2018

5.4 POŠKODOVANA OSEBA
Slika 15 prikazuje število vseh nezgod glede na opis poškodovanih oseb. Glede na opise je
bilo tako skoraj polovico poškodovanih delavcev (266), dve petini pa občanov (229), za
ostalih 11 % oseb pa opis osebe ni bil zabeležen.

Slika 14: Poškodovana oseba
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5.5 POŠKODOVANI TELESNI DELI
Najbolj pogosto poškodovani del telesa so noge (70 %), nato glava (18 %), trup (5 %) in
hrbtenica (5 %) (slika 16). Najmanjkrat so poškodovane roke (2 %). Podatke o poškodovanih
delih telesa imamo v 133 primerih, kar predstavlja le 24 % vseh primerov.

Slika 15: Poškodovan telesni del

5.6 DEJAVNIKI OKOLJA
Pri 6 % nezgodah je dejavnik okolja strm, težko dostopen teren (slika 17). Za ostalih 94 %
nimamo znanih podatkov.
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Slika 16: Naklon terena

5.7 VZROK NEZGODE
Poškodovane osebe so se najpogosteje poškovale na delih drevesa (58 %), nato z delovnimi
stroji (23 %) in z motorno žago (12 %). Nekaj je bilo tudi padcev in zdrsov (5 %), zelo malo
je bilo poškodb z žičnimi vrvmi in zanemarljivo malo poškodb s predmeti (slika 18). Za
vzrok nezgode imamo podatke v 31 % vseh primerov.

23
Lipužič B. Nezgode v gozdarstvu v informacijskem sistemu za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN).
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozd. in obnovljive gozdne vire, 2019

Slika 17: Vzrok nezgode

5.8 VIR NEZGODE
Vir nezgode prikazuje slika 19, kjer prevladujejo deli drevesa z deležem 58 % in nato
mobilni delovni stroji s 24 %. Manj je primerov, kjer je vir nezgode ročni prenosni stroj,
zelo malo pa kjer je vir nezgode transportno vozilo in sredstvo. Pri viru nezgode imamo prav
tako podatke v 31 % vseh primerov.

24
Lipužič B. Nezgode v gozdarstvu v informacijskem sistemu za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN).
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozd. in obnovljive gozdne vire, 2019

Slika 18: Vir nezgode

5.9 VRSTA DEJAVNOSTI
Slika 20 prikazuje vrsto dejavnosti, kjer se zgodi največ nezgod pri sečnji in izdelavi (57
%) in pri spravilu s traktorji in drugimi motornimi vozili (41 %). Redke so nezgode pri
prevozu lesa, ročnem spravilu in spravilu z motornim vitlom. Za 73 % podatkov nimamo
informacije o vrsti dejavnosti.

Slika 19: Vrsta dejavnosti
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6 RAZPRAVA
Pri začetnem analiziranju podatkov Sistema za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN)
se je resnost nezgod pokazala kot slabo določljiv faktor. V zapisih SPIN je v primeru smrti
udeleženca smrtna nesreča zabeležena, beležijo se tudi težje nezgode, ki pa največkrat ne
pojasnijo vzroka hujše nezgode. Največ je zapisov nezgod, kjer resnost ni omenjena. Podatki
ne podajo informacij o stopnji poškodbe ali številu izgubljenih dni v primeru delavca, kar je
seveda logično, saj podajajo zapisnik klica s kraja dogodka, ki ne more zajemati parametrov,
ki se lahko beležijo npr. v šifrantu Odbora za varstvo pri delu splošnega združenja gozdarstva
Slovenije ali evropskih obrazcih za prijavo nezgode ER-8.
Z analizo podatkov smo v obdobju 2007-2018 našteli 76 smrtnih primerov, 40 primerov z
omembo težje ali hujše nezgode in 447 ostalih nezgod. Število smrtnih nezgod v naši
raziskavi smo po letih primerjali s številom smrtnih nezgod, ki jih vsebuje podatkovna baza
Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), ustvarjena na podlagi policijskih poročil in ugotovili,
da v podatkovni bazi GIS na letni ravni beležijo bistveno višje vrednosti smrtnih nezgod kot
v naši raziskavi. Glede na to sklepamo, da tudi v primerih smrtnih nezgod ni vedno aktiviran
klic v sili. Če to velja za smrtne nezgode obstaja velika verjetnost, da SPIN podatkovna baza
še veliko bolj podcenjuje nezgode z manjšo resnostjo. Razlike v vsebini podatkovnih baz ter
podcenjevanje nezgod z manjšimi posledicami ugotavljajo tudi druge raziskave (Potočnik,
Pentek, Poje, 2009; Lindroos in Burströmb, 2010).
Vse nezgode ter le smrtne nezgode smo primerjali s posekom in varstveno-sanacijskim
posekom v obdobju 2007-2018 (Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto
2018, 2019). Opazimo močno odvisnost vseh nezgod od skupnega poseka kot tudi
varstveno-sanacijskega poseka, medtem ko pri smrtnih nezgodah odvisnost od poseka ni
izrazita. Ker je naraščanje števila vseh nezgod v odvisnosti od varstveno-sanacijskega
poseka počasnejše kot pri celotnem poseku, predvidevamo, da delo na enoto proizvoda pri
varstveno-sanacijskih sečnjah ni bolj nevarno od dela v rednih sečnjah. Dobljeni rezultati so
tako v skladu z raziskavami tveganja za nezgodo pri delu poklicnih delavcev (Poje in sod.,
2016). Enako velja tudi za ugotovitev, da so vplivni dejavniki pri smrtnih nezgodah in
nezgodah s poškodbami lahko različni (Poje, 2006).
Nezgode so po gozdno-gospodarskih območjih razporejene v odvisnosti od etata, po površini
pa predvsem od površine zasebnih gozdov. Tako je najvišje število nezgod v GGO Ljubljana
(14 % vseh zasebnih gozdov), GGO Tolmin (11 % vseh zasebnih gozdov) in GGO Novo
Mesto (8 % vseh zasebnih gozdov). Rezultat tako, v skladu z dosedanjimi raziskavami
(Medved, 1999), kaže, da je stopnja varnost pri delu v pri delu v zasebnih gozdovih nižja od
dela v državnih gozdovih.
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Najvišje število nesreč smo zabeležili v letih 2014, 2015 in 2018. Visoko število gre pripisati
predvsem ujmam. Konec januarja 2014 je Slovenijo prizadel rekordni žled, ko je bilo zaradi
poškodb potrebno posekati 9,3 mio m3 poškodovanih dreves (Načrt sanacije gozdov
poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014, 2014). V decembru leta
2017 je nastopil vetrolom, ki je povzročil poškodovanje 2,2 mio m3 lesa (Načrt sanacije
gozdov poškodovanih v vetrolomu od 11. do 13. decembra 2017, 2018). Konec oktobra 2018
se je tudi zgodil žledolom, vendar v bistveno manjšem obsegu kot v letu poprej, saj so na
Zavodu za gozdove beležili približno 280.000 m3 poškodovanega drevja (Podrobnejša ocena
obsega…, 2018). Ker je vetrolom večjega obsega nastopil konec leta 2017, se povišanje
nezgod beleži najbolj v letu 2018, ko se je škoda pričela sanirati. Čeprav ostale nezgode
močno korelirajo z aktualnimi letnimi dogodki, pri smrtnih nezgodah močne korelacije ni
mogoče zaznati.
V letu 2009 je skupno število nezgod višje kot v predhodnih letih (43 nesreč), prav tako se
od leta 2008 poveča število smrtnih nezgod in težjih nezgod. Eden od razlogov je gotovo
ekonomska kriza v letu 2008, ki je v naslednjih nekaj letih, sploh pa v obdobju 2011, lastnike
gozdov potisnila v iskanje zaslužka v lastnih gozdovih. Tako je v gozdu delalo več
neizkušenih ljudi, kar hitreje privede do smrtne nezgode. Podobne ugotovitve opisuje tudi
Beguš (2014) v analizi smrtnih nezgod pri delu v gozdu med nepoklicnimi delavci, s
poudarkom na analizi nezgod pri sanaciji žledoloma. Kot prelomno leto opisuje leto 2011,
kjer beleži visoko povišanje števila smrti (18). Ocenjuje, da so v gozdu delali ljudje, ki so
bili slabo opremljeni za delo v gozdu ter brez potrebnih izkušenj in znanja. Stanje se je v letu
2012 zaradi intenzivnega ukrepanja in izobraževanja s strani ZGS umirilo, a je število
smrtnih nezgod v letu 2013 zopet narastlo, tik pred žledolomom. Podobno stanje beležimo
tudi v naši raziskavi.
Največ nezgod se je zgodilo v pomladnih mesecih marca in aprila ter na prehodu poletja v
jesen meseca avgusta in septembra. Najmanj jih beležimo v mesecu februarju. Podatki so
značilno najvišji v pomladnih mesecih in v začetku jeseni, razmeroma netipično pa je
najnižje število nezgod v mesecih januar in februar. Beguš (2014) pri smrtnih in težjih
nezgodah v privatnih gozdovih in Trebec (2015) pri nezgodah v koncesionarskih podjetjih
beležita največje število nezgod okoli meseca marca in septembra, hkrati pa tudi visoko
število v začetku leta. Razlog za tako razporeditev je v bolj aktivni sečnji v zimskih mesecih,
ki proti poletju vpada zaradi dela na kmetiji in dopustov. V koncu avgusta in začetku
septembra se ljudje zopet vrnejo v gozdove, proti koncu leta pa število nezgod vpada zaradi
krajšega dneva in vremenskih razmer (Beguš, 2015). Tudi Trebec (2015) pripisuje
zmanjšanje nezgod v poletnih mesecih pri profesionalnih delavcih povečanemu deležu
kolektivnih dopustov in domačih opravil.
Največje število nezgod se je zgodilo ob sobotah, najmanj v nedeljo, po ostalih dnevih pa
imamo razmeroma enako razporeditev. Glede na to, da je velik delež poškodovancev
krajanov/občanov, ki so potencialno tudi lastniki gozda, so rezultati pričakovani. Ljudje v
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gozdu delajo za vikend, ko imajo čas, nedelja pa je najpogosteje dela prost dan. Beležili smo
tudi delovne nezgode, ki so se zgodile na dela prost dan. Skupno smo našteli 13 dela prostih
dni, ko se je pripetila nesreča, največkrat se je pripetila na Dan reformacije, in sicer kar
štirikrat v obdobju 2007-2018. Na Božični praznik, Veliko Noč in Velikonočni praznik v
raziskavi nismo zaznali nezgod, kar je lahko posledica visokega deleža katoliške vere v
Sloveniji, in zato ljudje katoliške praznike preživljajo doma v krogu družine. Podobno
porazdelitev je ugotovil tudi Medved (1988) pri analizi nezgod v zasebnem sektorju. Med
tednom je se je število nezgod enakomerno porazdeljevalo, ob sobotah je bilo število
najvišje, v nedeljo pa je bilo nezgod najmanj. Trebec (2015) je pri delu v državnih gozdovih
navedel zmanjšanje števila nezgod od ponedeljka do petka, v soboto in nedeljo pa se je
zgodilo okoli 5 % vseh nezgod. Visokemu pojavu nezgod v začetku tedna pripomore
utrujenost zaradi prostočasnih aktivnosti med soboto in nedeljo, dvigu tempa dela ali
nepoznavanje novega delovišča.
Število nezgod je najvišje dopoldan, med 9. in 12. uro dopoldan, popoldan pa ob med 13. in
16. uro. Ne gre zanemariti dejstva, da je število smrtnih nesreč podobno visoko med 9. in
12. uro, a najvišje ob 16. uri. To gre pripisati utrujenosti na koncu dela profesionalnega
delavca, ali pa zaletavosti in utrujenosti občana/lastnika gozda, ki gre po službi v gozd.
Raziskave profesionalnih delavcev beležijo podobno povišanje v dopoldanskih urah, z
rahlim premikom v 7. in 8. uro poleti, zaradi daljšega dneva in posledično hitrejšega pričetka
dela (Trebec, 2015). V zasebnih gozdovih je Medved (1988) ugotovil, da se do 11. ure zgodi
le četrtina vseh nezgod. Največ nezgod se je zgodilo ob 16. uri, veliko tudi ob 14. in 17. uri.
Tako lahko sklepamo, da se naši rezultati delno ujemajo z ugotovitvami pri delavcih in
gozdnih posestnikih, kar opozarja na morebitno prisotnost nezgod obeh skupin pri klicih na
SPIN.
Poškodovana oseba je morda najtežje določljiv parameter naše raziskave. Zaradi narave
zapisov SPIN, ki so navadno kombinacija informacij klicatelja nujne pomoči in poročila
vodje intervencije, imamo pri gozdarski analizi omenjene spremenljivke težave. Osebe so v
grobem omenjene kot občani, krajani, vaščani, v gozdarskem smislu kot gozdarji, delavci,
traktoristi, v 11 % primerov pa je oseba neznana. Že tukaj obstaja dilema, ali je lahko
občan/krajan tudi delavec, ki opravlja profesionalno delo v svoji občini. Vprašljiva je tudi
veljavnost podatkov, ki se jih javlja v klicni center, saj so skozi zapise nekonsistentni. Tako
je osnovno vprašanje ali je delež nezgod med delavci in drugimi smiseln in logičen oziroma
ali so delavci tudi pravno-formalno delavci, na katerega pa zaradi prevelikega deleža
neznanih podatkov nismo uspeli odgovoriti.
Najpogosteje poškodovani del telesa so noge, sledi glava, v manjših odstotkih pa so tudi
hrbtenica, trup in roke, kar je skladno z raziskavo opravljeno pri poklicnih delavcih (Trebec,
2015). Podatki za zasebne gozdove med letoma 1998-2004 (Beguš, 2014) prikazujejo stanje
težjih in smrtnih nezgod v odvisnosti od poškodovanega telesnega dela. Pri smrtnih
nezgodah sta največkrat poškodovana glava in trup, pri težjih pa noge. Pri smrtnih nezgodah
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je v šestih primerih kot edini poškodovani telesni del navedena glava, pri težjih pa v večini
noge, zato je povezava z navedeno študijo mogoča.
Pri dejavnikih okolja je podatkov zelo malo, saj je kar 94 % podatkov neznanih. V 6 %
podatkov je naveden strm in težko dostopen teren kot dejavnik okolja. Poje (2006) navaja
naraščanje povprečnega naklona terena kot razlog za povečanje verjetnosti za nezgodo.
Naklon otežuje premikanje, povzroči večjo porabo energije, posledično se zmanjšuje
stabilnost delavca in delovnih sredstev in sproža nenadne premike predmetov zaradi sile
gravitacije. Z naklonom splošno narašča tudi skalovitost, ki prav tako otežuje delo.
Najpogostejši vzrok nezgode, ki opisuje kako je prišlo do poškodbe, je poškodovati se na
delih dreves, sledi mu poškodovanje z delovnimi stroji in motorno žago, manj pa je zdrsov,
padcev in poškodb z žičnimi vrvmi. Rezultat je razumljiv, saj je drevo najbolj nepredvidljiv
dejavnik dela v gozdu. Pogosto se je poškodovati tudi z delovnimi stroji, katere predstavlja
skoraj izključno traktor. Stroji so izpostavljeni terenskim preprekam in nepredvidljivi
podlagi, velikim silam pri spravilu in transportu lesa in vremenskim vplivom. Posebnost
nezgod, kjer ponesrečenca poškoduje delovni stroj, da zaradi teže vozila, ki največkrat stisne
ponesrečenca, tu beležimo večinoma težje ali smrtne poškodbe. Tudi pri poklicnih delavcih
pri obdelavi dreves in delov dreves prihaja do največ nezgod, sledijo pa jim padci med delom
(Lipoglavšek, 1999).
Podobno kot pri vzroku najpogostejši vir nezgode predstavljajo deli dreves, sledijo mobilni
delovni stroji, nato ročni prenosni stroji ter transportna vozila in sredstva. Podobno
ugotavljajo tudi druge raziskave (Potočnik in sod. 2009; Trebec, 2015) za poklicne delavce,
in sicer kot najpogostejši vir navajajo dele dreves, ki pa mu sledijo tla in ročno orodje. Beguš
(2015) je pri nepoklicnih delavcih prav tako ugotovil, da so glavni viri poškodb deli drevesa
in je njihov delež višji kot pri poklicnih delavcih. Tudi delež tal kot vir nezgode je precej
nižji kot pri poklicnih delavcih. Razlog za visok delež poškodb zaradi tal pri poklicnih
delavcih je lahko neprevidnost in slaba fizična pripravljenost (Trebec, 2015), ali pa tehnika
dela in obutev (Lipoglavšek, 1999). Nezgode, kjer so vir deli drevesa, se z varnostno opremo
težko preprečijo, vzrok za njihov visok delež pa sploh pri poklicnih delavcih v tempu dela.
Naporno in hitro delo doprinese k slabi koncentraciji in neprevidnosti, kar privede do
nezgode (Potočnik in sod., 2009; Poje in sod., 2016).
Opisi dejavnosti v podatkovni bazi SPIN so zelo široki in nekonsistentni. Pogost uporabljen
izraz v opisih je »podiranje«, kar se načeloma nanaša na sečnjo, lahko pa v očeh osebe, ki
ne pozna terminov v gozdarstvu, predstavlja operacije, ki se izvajajo na že podrtem drevesu,
kot so kleščenje in prežagovanje. Najpogostejša vrsta dejavnosti, pri kateri se je zgodila
nezgoda, je sečnja in izdelava, saj predstavlja skoraj 60 % vseh zajetih podatkov, ostalih
40 % nezgod pa se je zgodilo med spravilom s traktorji in drugimi motornimi vozili. Tudi
raziskave pri poklicnih in nepoklicnih delavcih uvrščajo sečnjo in izdelavo ter traktorsko
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spravilo med najbolj težavni vrsti dejavnosti (Lipoglavšek, 1999; Beguš, 2015; Trebec,
2015). Vzrok za največji delež nezgod pri sečnji je predvsem v večji težavnosti dela
(Potočnik in sod., 2009) ter večji porabi časa na enoto proizvoda oz. večji izpostavljenosti
tveganju za nezgodo.
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7 SKLEPI
Med poglavitne sklepe raziskave smo uvrstili odgovore na postavljene hipoteze.
Hipoteza št. 1: Sistem SPIN omogoča zanesljivo zbiranje podatkov le o smrtnih
nezgodah.
Pri primerjavi analiziranih podatkov iz podatkovne baze SPIN in podatkovne baze, ki jo
zbira GIS (Varnost pri delu v gozdu, 2019), smo ugotovili, da je število smrtnih nezgod iz
podatkovne baze SPIN podcenjeno, saj ocenjujemo, da število smrtnih nezgod iz policijskih
poročil verodostojnejše. Ker predvidevamo, da je za ostale nezgode, ki so manj resne,
številčno podcenjevanje še večje, postavljeno hipotezo zavrnemo.
Hipoteza št. 2: Sistem SPIN omogoča spremljanje stanja varnosti pri delu.
Ker je časovna razporeditev vseh nezgod po mesecih, dnevih in urah, kakor tudi po
poškodovanih telesnih deli telesa, vzrokih in virih nezgode v močni korelaciji z drugimi
raziskavami (Medved, 1988, Beguš, 2015, Trebec, 2015), lahko hipotezo potrdimo.
Hipoteza št. 3: Na podlagi opisa podatkov ni mogoča podrobna priprava ukrepov za
preprečevanje nezgod.
Ker za pripravo ukrepov za preprečevanje nezgod potrebujemo natančen in strokoven opis
nezgode, kar pa nam SPIN podatkovna baza, podobno kot evropski obrazci za prijavo
nezgode ER-8 (Poje in sod., 2016) ne omogočajo, lahko hipotezo potrdimo.
Podatkovna baza SPIN ponuja uporabne informacije o nezgodah v gozdarstvu, vendar so te
premalo podrobne in puščajo dvome o točnosti analiziranih podatkov. Analiza deležev
delavcev, občanov in neznanih v naši raziskavi nakazuje, da je informacija o delovnem
razmerju osebe, ki je sporočena na informacijski center, velikokrat neobstoječa, ali pa je
njena definicija pri ljudeh zelo različna. Večja točnost podatkov je tu težko izvedljiva, saj se
ljudje v krizni situaciji ob nezgodi s tem ne ukvarjajo. Aplikacija SPIN se je pokazala kot
uporabna pri časovnih razporeditvah nezgod, poškodovanih telesnih delih ter pri vzroku,
viru nezgode in vrsti dejavnosti.
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