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primer WG2-Traktorji in stroji z lastnim po-
gonom ali WG3-Priklju~ki in prikolice itd.
Tehni~ni odbor CEN/TC 334 Irrigation tech-
niques pa pokriva standardizacijo za nama-
kalno tehniko.

Veliko evropskih standardov ima izvor v
mednarodnih standardih ISO, ki jih sprejema
Mednarodna organizacija za standardizacijo.
V njej so leta 1952 ustanovili tehni~ni odbor
ISO/TC 23 »Tractors and machinery for agri-
culture and forestry« (Traktorji in stroji za
kmetijstvo in gozdarstvo). V {estdesetih letih
prej{njega stoletja je odbor deloval predvsem
na zmanj{anju raznolikosti modelov in kon-
strukcij, v osemdesetih pa na podro~ju ergo-
nomije in varnosti operaterja (traktorista).
Vsekakor tudi takrat sprejeti standardi niso
za ve~no zakoli~eni, ampak se jih v obliki
amandmajev lahko spreminja glede na stanje
trenutnega tehni~nega razvoja. Tehni~ni od-
bor ima tudi pododbore in v zadnjih letih so
med najbolj aktivnimi na podro~ju testnih
metod in traktorjev, strojev za nanos fitofar-
macevtskih sredstev in strojev za spravilo
pridelka. Aktivni pa so tudi na horizontalnih

odbor Mehanizacija
za kmetijstvo in go-

zdarstvo, ki obravna-
va in sprejema standar-

de iz podro~ja kmetijskih
in gozdarskih strojev, orodij

in opreme. Ti slovenski standardi
izhajajo iz evropskih in mednarodnih stan-
dardov. Taki slovenski standardi imajo ozna-
ko SIST EN in SIST ISO. Sprejeti so po meto-
di platnice, kar pomeni, da je v sloven{~ino
prevedena le naslovnica standarda, ostali
tekst pa je v angle{~ini. Ta tehni~ni odbor je
tudi ~lan evropskega tehni~nega odbora
CEN/TC 144 in CEN/TC 334 pri Evropskem
komiteju za standardizacijo (CEN), ki je pri-
stojen za splo{ne standarde.

Tehni~ni odbor CEN/TC 144 Tractors and
machinery for agriculture and forestry (Trak-
torji in stroji za kmetijstvo in gozdarstvo) de-
luje na standardizaciji traktorjev, strojev in
opreme, ki se uporablja v kmetijstvu, vrtnar-
stvu, cvetli~arstvu in gozdarstvu ter mobilnih
namakalnih strojev. Njihovo delo je razdelje-
no na ve~ delovnih skupin (WG), kot so na

Brez standardov danes ne gre
Z osamosvojitvijo Slovenije smo pri{li
tudi do slovenskih standardov. Leta

1991 je na podro~ju standardizacije
za~el delovati Urad za standardizacijo
in meroslovje. Iz njega pa je leta 2001

nastal Slovenski in{titut za
standardizacijo (SIST), ki je danes

slovenski nacionalni organ, ki skrbi za
podro~je priprave in sprejemanja

neobveznih standardizacijskih
dokumentov. SIST zastopa tudi interese

Slovenije v mednarodnih in evropskih
organizacijah za standardizacijo.

Na spletni strani SIST-a
lahko preberemo, da je stan-
dardizacija dejavnost vzpo-
stavljanja usklajenih pravil in
dolo~il za ponavljajo~o se
uporabo, da se dose`e opti-
malna stopnja urejenosti na
danem podro~ju. Pomembne
koristi standardizacije so izbolj-
{evanje primernosti proizvodov,
procesov in storitev za njihove pred-
videne namene, prepre~evanje ovir v trgo-
vanju in podpora tehni~nemu sodelovanju.
Standardi so zapisani sporazumi, ki temeljijo
na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in
izku{enj. Pripravljeni so z namenom dose~i
optimalne koristi za skupnost. Z njihovo
uporabo je mogo~e odpraviti marsikatero
nepotrebno oviro v trgovini, racionalizirati
proizvodnjo in storitve ter omogo~iti ve~jo
zdru`ljivost izdelkov in storitev. V standardih
lahko najdemo tehni~ne specifikacije in dru-
ga natan~na merila, ki se pogosto uporablja-
jo kot pravila, navodila, preizkusni postopki
ali definicije posameznih zna~ilnosti. Stan-
dardi se pripravljajo predvsem zato, da bi bili
materiali, izdelki, postopki in storitve, ki so
skladni z njimi, primerni za uporabo.

V okviru SIST-a delujejo razli~ni tehni~ni
odbori. Leta 1993 so ustanovili tudi tehni~ni

Antonio Carraro je po dostopnih podatkih prvi proizvajalec
»kompaktnih« traktorjev (ozkokolote~nih traktorjev z enako

velikimi kolesi) pri katerem kupec lahko izbere kabino kate-
gorije 4. Ta kabina ima oznako PROTECTOR 100 in ob pravil-
ni uporabi zagotavlja traktoristu za{~ito pred nevarnimi
snovmi v skladu z zahtevami standarda EN 15695.



ravneh v komisiji za varnost in v komisiji za
elektroniko.

V zadnjih desetletjih se standardizacija na
podro~ju kmetijskih strojev posve~a varnosti
operaterjev, zmogljivosti strojev, varnosti v
cestnem prometu, ergonomiji, vplivu na
okolje, elektroniki in mehatroniki.

Na Slovenskem in{titutu za standardizacijo
imajo na spletni strani www.sist.si v osnov-
nem meniju tudi mo`nost izbire »Spletna tr-
govina«. Tu pridemo do Kataloga SIST, ki
vsebuje ve~ kot 27.000 slovenskih standar-
dov. Ti so lahko razvr{~eni po tehni~nih od-
borih (TC) ali po mednarodni klasifikaciji za
standarde (ICS), ki standarde razvrsti po po-
dro~jih dejavnosti v standardizaciji.

V katalogu lahko standarde i{~emo:
1. z iskanjem po Mednarodni klasifikaciji

za standarde (ICS)
2. z iskanjem po tehni~nih odborih (TC)
3. s hitrim iskanjem po klju~nih besedah
4. z iskanjem po razli~nih kriterijih v iska-

lu za napredno iskanje.
Glede na iskalne kriterije nam program vr-

`e veljavne standarde, razveljavljene standar-
de in neobjavljene standarde. Po mednarod-
ni klasifikacije za standarde (ICS) je eno iz-
med {irokih podro~ij dejavnosti tudi »Kmetij-
stvo« z oznako 65. Znotraj skupine Kmetij-
stvo je ve~ skupin standardov in ena izmed
njih je tudi skupina standardov »Kmetijski
stroji in oprema«. Ta skupina pa je razdeljena
{e v podskupine standardov.

Znotraj skupine ICS: 65.060 – Kmetijski
stroji, orodja in oprema dobimo sredi julija
2015 kar 429 standardov. Od tega je 215 ob-
javljenih, 186 razveljavljenih in 28 neobjavlje-
nih standardov. Neobjavljen standard pome-
ni standard, ki je osnutek oziroma predlog in
~aka na objavo (obravnavo). Ozna~en pa je
s ~rko o oziroma pr (npr. oSIST prEN
690:2010: Agricultural machinery – Manure
spreaders – Safety; Kmetijski stroji – Trosilni-
ki hlevskega gnoja – Varnost).
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^e v vinogradih uporabljamo za nanos
fitofarmacevtskih sredstev recikla`ne
(tunelske) izvedbe naprav za nanos
FFS je zana{anje {kropiva (drift) bi-
stveno zmanj{an in s tem je ({kodljiva)
obremenitev traktorista in okolja bi-
stveno manj{a.

Podskupine standardov znotraj ICS: 65.060 – Kmetijski stroji,
orodja in oprema
Klasifikacijska {tevilka Podskupina standardov
65.060.01 Kmetijski stroji in oprema na splo{no
65.060.10 Kmetijski traktorji in prikolice
65.060.20 Oprema za obdelovanje tal
65.060.25 Oprema za skladi{~enje, pripravo 

in razdeljevanje gnojiv
65.060.30 Sejalna in sadilna oprema
65.060.35 Namakalna in drena`na oprema
65.060.40 Oprema za nego rastlin
65.060.50 Oprema za spravilo pridelkov
65.060.60 Vinogradni{ka in vinarska oprema
65.060.70 Vrtnarska oprema
65.060.80 Gozdarska oprema
65.060.99 Drugi kmetijski stroji in oprema



Kot primer, kako lahko ustrezen standard
dvigne obstoje~i tehni~ni nivo kmetijskih
strojev, navajamo dva EN standarda iz leta
2009, povezana pa sta z za{~ito traktorista
pred nevarnimi snovmi. SIST je ta dva stan-
darda prevzel julija 2010. To sta SIST EN
15695-1:2010 in SIST EN 15695-2:2010. Go-
vorita o kmetijskih traktorjih in strojih z last-
nim pogonom za za{~ito rastlin. Posve~ena
sta »za{~iti voznika pred nevarnimi snovmi«.
Prvi del je namenjen vrstam kabin, zahte-
vam in postopkom preizku{anja. Drugi del
obravnava filtre, zahteve in postopke njiho-
vega preizku{anja. Evropska komisija je 11.
avgusta 2010 sprejela tudi Direktivo
2010/52/EU. V njej je poleg drugega tudi
priloga II in poglavje 3.3 – Prepre~evanje
stika z nevarnimi snovmi. To evropsko di-
rektivo je Slovenija implementirala v teh-
ni~ne specifikacije za kmetijske in gozdarske
traktorje v skladu s Pravilnikom o odobritvi
kmetijskih in gozdarskih traktorjev (homolo-
gacija traktorjev), objavljenim v Uradnem li-
stu RS, {t. 52/2011, z dnem 29. 6. 2011. Za
predpise, povezane z za{~ito traktorista pred
nevarnimi snovmi, je bila izdana TEHNI^NA
SPECIFIKACIJA TSV – 422 (izdaja 03). Ta
tehni~na specifikacija je za~ela veljati 1. mar-
ca 2011, z vsemi prehodnimi obdobji pa je
stopila v popolno veljavo 1. marca 2013.

TSV 422/03 poleg drugega vsebuje to~ko 3
– Dodatne varnostne zahteve za posebne
uporabe in to~ko 3.3 – Prepre~evanje stika z
nevarnimi snovmi. Tu pi{e, da zahteve EN
15695-1:2009 veljajo za vse traktorje iz to~ke
(j) ~lena 2 Direktive 2003/37/ES, ~e se ti upo-
rabljajo pod pogoji, ki lahko povzro~ajo tve-
ganje stika z nevarnimi snovmi; v tem prime-
ru mora kabina izpolnjevati zahteve stopnje
(kategorije) 2, 3 ali 4 tega standarda. Merilo
za izbiro stopnje mora biti opisano in v skla-
du z navedenimi stopnjami iz navodil za upo-
rabo. Za {kropljenje s pesticidi mora kabina
izpolnjevati zahteve stopnje 4. Navodila za

uporabo pa morajo vsebovati poleg zahtev iz
standarda ISO 3600:1996 tudi stopnjo za{~ite
pred nevarnimi snovmi, ~e je na voljo.

To je {e posebej poudarjeno v to~ki 4.5.3
– Delo s pr{ilniki za posevke (nevarnost {ko-
dljivih snovi), kjer pi{e naslednje: »Stopnja
za{~ite pred nevarnimi snovmi v skladu z EN
15695-1:2009 mora biti navedena v navodilih
za uporabo«.

Standard EN 15695 dolo~a {tiri kategorije
(stopnje) kabin glede na stopnjo za{~ite
traktorista pred nevarnimi snovmi. Te kate-
gorije so:

• kategorija 1: ne nudi za{~ite pred snov-
mi, ki {kodijo zdravju,

• kategorija 2: za{~ita pred trdimi delci,
• kategorija 3: za{~ita pred trdimi delci in

aerosoli, ne pred hlapi,
• kategorija 4: za{~ita pred trdnimi delci,

aerosoli in hlapi (parami).
Kategorijo 4 so do lani pridobile le kabine

na nekaterih samovoznih {kropilnicah. Pro-

izvajalci traktorjev so do nedavnega svoje
kabine ozna~evali s kategorijo 1 ali kategori-
jo 2 (sem so recimo sodile tudi sicer zelo do-
bre kabine za vinogradni{ke traktorje z nadt-
lakom in oglenimi filtri). Lani pa je po nam
dostopnih podatkih Antonio Carraro – itali-
janski proizvajalec traktorjev na sejmu EIMA
2014 v Bologni predstavil kabino Protector
100, ki je na Department of Science and
Technology University of agricultural mecha-
nics Bologna Italy pridobila certifikat za Ka-
tegorijo 4. Torej so prvi proizvajalci traktor-
jev, kjer si lahko izberemo kabino kategorije
4, ki nudi traktoristu ustrezno za{~ito pred
nevarnimi snovmi.

Problematika izpostavljenosti traktorista
FFS je sicer lahko zelo pere~a, z znanjem o
pomenu kategorije kabine v povezavi s stan-
dardom EN 15695 pa si lahko kupec ob na-
kupu novega traktorja izbere bolj{o ali slab-
{o za{~ito glede na svoje delo.

Toma` Poje
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Kategorija 1 v povezavi s standardom EN
15695 pomeni, da kabina ne nudi za{~i-
te uporabniku pred nevarnimi snovmi.
Oznaka kategorije kabine mora biti na-
me{~ena v kabini traktorja in navedena
v navodilih za uporabo. Na sliki je nalep-
ka z oznako kategorije in standarda na-
lepljena na stebri~ek v kabini John Dee-
re 6125 R.


