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Gospodarska vo`nja 
s kmetijskimi vozili

Traktor in ostala kmetijska vozila
morajo ustrezati {tevilnim

tehni~nim in zakonskim zahtevam.
Tako imamo tudi Pravilnik o delih

in opremi vozil, objavljen v
Uradnem listu RS leta 2013, ki

dolo~a dele in opremo motornih in
priklopnih vozil v cestnem prometu

ter traktorjev pri opravljanju
kmetijskih ali gozdarskih del.

V Prilogi II tega pravilnika so dolo~ene
najve~je mere in mase vozil v cestnem pro-
metu. Za traktor z enim ali dvema priklopni-
koma predpisana najve~ja dol`ina zna{a
18,75 metra, najve~ja {irina 2,55 metra in
najve~ja vi{ina 4,20 metra. Od mer, mase in
osnih obremenitev kmetijskega vozila ter
dopustnih »obremenitev« ceste je odvisno
ali gre za normalen cestni promet, gospo-
darsko vo`njo ali izredni prevoz. V tem pri-
spevku se osredoto~amo na gospodarsko
vo`njo, o izrednih prevozih pa bomo pisali v
eni od prihodnjih {tevilk.

GOSPODARSKA VO@NJA
Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP
(Uradni list RS, {t. 109/10 z dne 30. 12. 2010)
dolo~a »gospodarsko vo`njo« kot vo`njo za
potrebe kmetijstva ali grad be ni {tva, ki se
opravlja na kratkih razdaljah glede na na-
ravo in posebne potrebe kmetijske ali grad-
bene dejavnosti. Gospodarska vo`nja je
tudi prevoz oseb v okviru tu ris ti~ne ponud-
be, ki se opravlja s cestnim turisti~nim vla-
kom, kolesom-rik{a, ko~ijo, ipd. o katerih pa
ne bomo podrobneje pisali.

Gospodarske vo`nje se smejo opravljati v
kmetijski dejavnosti z delovnimi stroji ali z
vozili za prevoz tovora. Opravljajo se lahko
predvsem na kratkih razdaljah na nekate-
goriziranih, ob~inskih in dr`avnih cestah.

Ob upo{tevanju prostega profila ceste in
cestnih objektov lahko odstopa {irina vozila
ali skupine vozil, s katerim se pri gospodar-
ski vo`nji opravlja prevoz tovora, od dolo~il
tega zakona oziroma predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, za najve~ 20 odstotkov, vi -
{ina pa za najve~ 10 odstotkov. To velja za
traktorje na gospodarski vo`nji:
• z dvojnimi pnevmatikami ali s {irokimi
pnevmatikami s tlakom najve~ 1,5 bara,
oziroma

• s priklopniki ali traktorskimi priklju~ki pa
je najve~ja {irina 3,06 metra.
Najve~ja vi{ina lahko zna{a 4,62 metra.

^e {irina tovora presega predpisano,
mora biti tovor predpisano ozna~en na naj-
bolj izpostavljenih bo~nih to~kah na spred-
nji in zadnji strani. Gospodarske vo`nje se
smejo opravljati le podnevi. ^e se gospo-
darske vo` nje opravljajo zgo{~eno na
dolo~enem obmo~ju in v dolo~enem ~asov-

nem obdobju, mora upravljavec ceste na to
opozoriti druge udele`ence cestnega pro-
meta s predpisano prometno signalizacijo
(kar pa v praksi velja v primeru cestnega
turisti~nega vlaka). S traktorjem in pri go-
spodarski vo`nji vle~emo lahko najve~ dve
priklopni vozili.



Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, {t. 44/13 z dne 24. 5.
2013) dolo~a ozna~evanje tudi {ir{ih traktorjev in delovnih strojev.
Kmetijski in gozdarski traktorji ter njihovi priklopniki ali traktorski pri -
k lju~ki, in delovni stroji s {irino ve~ kot 2,55 metra, morajo imeti v cest-
nem prometu na skrajnih to~kah svoje {irine spredaj in zadaj pre~no
name{~ene opozorilne table po standardu SIST EN 12899-1, RA 2, CR
2. Table morajo biti velikosti najmanj 40 × 40 cm, na njih pa se morajo
izmenjavati 10 cm {iroki odsevni beli in rde~i pasovi, ki potekajo pod
kotom 45°. ̂ e konstrukcija vozila to omogo~a, so lahko namesto tabel
nalepljene nalepke z enakimi lastnostmi kot opozorilne table.

^e konstrukcija vozila ne omogo~a namestitev ozna~evalnih ta-
bel predpisane velikosti, so lahko name{~ene ozna~evalne table ali
ozna~evalne nalepke enakih lastnosti, z najmanj{o povr{ino 600
cm2 in najmanj{o stranico 12 cm.

^e zna{a razdalja med zunanjim robom vozil oziroma traktorskih
priklju~kov in zunanjim robom pozicijskih svetilk vozila ve~ kot 40
cm, morajo biti pono~i oziroma v pogojih zmanj{ane vidljivosti, ~im
bli`je zunanjemu robu, name{~ene dodatne pozicijske svetilke ter
odsevniki, usmerjeni naprej in nazaj.

Z ozna~evalnimi tablami, oziroma nalepkami iz prvega odstavka
tega ~lena so lahko ozna~eni tudi zunanji robovi traktorskih pri-
klju~kov, ki niso {ir{i od 2,55 metra, vendar imajo do vi{ine dveh
metrov na me{ ~ene sestavne dele, ki so lahko nevarni za druge
udele`ence v prometu in niso dobro vidni (npr. rezila, konice, `bice,
robovi).

Zakon o pravilih cestnega prometa dolo~a tudi uporabo poseb-
ne opozorilne svetilke, ki oddajajo svetlobo rumene barve. Taka
svetilka se uporablja tudi na vozilih v cestnem prometu, s katerimi
se opravlja izredni prevoz, in na vozilih, ki spremljajo tak{na vozi-
la, na posebno po~asnih vozilih, delovnih strojih, ter na traktorjih
s traktorskimi priklju~ki, ki presegajo {irino traktorja. Svetilka se
uporablja tudi pri no{enih priklju~kih, ki so dalj{i od 1,5 m od zad-
njega roba traktorja.

Toma` Poje
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