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^e na kratko povzamemo zahteve zako-
nodaje in priporo~il, potem morajo proizva-
jalci zagotoviti, da so traktorji zasnovani, iz-
delani in sestavljeni tako, da je tveganje po-
{kodb oseb, ki delajo v traktorju ali z njim,
~im manj{e. Proizvajalci morajo zagotoviti
skladnost z zahtevam za varnost pri delu tudi
pri uporabi delovnega prostora in dostopa
do vozni{kega sede`a v traktorju, vklju~no z
za{~ito proti zdrsu, spotiku ali padcu.

Uporaba pripomo~kov za vstop in izstop v
traktor mora biti varna. Pesta, za{~itni pokro-
vi pest ali robovi koles niso primerni za stop-
nice ali kline lestve. Na dostopu do vozniko-
vega in sopotnikovega sede`a ne sme biti ni-
kakr{nih delov, ki lahko povzro~ijo po{kod-
bo. Kjer obstaja ovira, kot je stopalka za
sklopko, mora varen dostop do vozni{kega
prostora zagotavljati stopnica ali opora za
stopalo.

Stopnice, oblikovane vdolbine za stopala
in opore morajo imeti notranjo globino naj-
manj 15 cm in notranjo {irino najmanj 25 cm.
Iz upravi~enih tehni~nih razlogov je manj{a
{irina sicer dovoljena, vendar ne sme biti
manj{a od 15 cm. Vi{ina med stopnicami
mora biti najmanj 12 cm in najve~ 30 cm.
Zgornja stopnica ali opora mora biti name-
{~ena tako, da jo oseba, ki zapu{~a traktor,

Zakonodaja je podro~je dostopa do vozni-
{kega sede`a urejala `e prej v obliki zahtev v
tehni~nih specifikacijah za traktorje in z ISO
oziroma EU standardi glede vozni{kega pro-
stora v traktorjih in dostopa vanj.

Dostop do vozni{kega prostora

Dostop do vozni{kega prostora je na
traktorju vedno bolj pomemben

konstrukcijski sklop, saj traktorji
postajajo vedno mo~nej{i in zato ve~ji

ter vi{ji. Novi traktorji morajo dostop
imeti narejen v skladu s

homologacijskimi zahtevami za
traktorje, ki veljajo po celi evropski

skupnosti. To podro~je ureja slovenski
Pravilnik o homologaciji kmetijskih in

gozdarskih traktorjev, njihovih
priklopnikov in zamenljivih vle~enih

strojev ter njihovih sistemov, sestavnih
delov in samostojnih tehni~nih enot iz

leta 2014 in evropska Uredba {t.
167/2013 Evropskega parlamenta z

dne 5. februarja 2013 o odobritvi in
tr`nem nadzoru kmetijskih in

gozdarskih vozil.
Pri vzpenjanju in sestopanju na (iz)
traktorja pazite na trito~kovni stik s
stopnicami in oprijemali (hkrati dve
roki in ena noga, ali dve nogi in ena
roka na stroju). Na traktor se vzpenjaj-
te in z njega sestopajte z obrazom pro-
ti kabini. Pri sestopanju ne skakajte iz
stopnic.



zlahka najde in dose`e. Navpi~ne razdalje
med naslednjimi stopnicami ali klini morajo
biti ~im bolj enake. Vsi pripomo~ki za vstop
in izstop morajo imeti tudi oprijemala. Ko so
na traktorju pnevmatike najve~je velikosti, ki
jo priporo~a proizvajalec, ne sme biti najni`-
ja opora za stopalo (stopni~ka – stopna po-
vr{ina) oddaljena od tal ve~ kot 55 cm. Stop-
nice ali klini morajo biti oblikovani in izdela-
ni tako, da stopalo na njih ne zdrsne. Nagib
stopnic mora biti med 70 in 90 stopinjami
glede na ravnino tal. Stopnice so potrebne za
traktorje, kjer dno kabine presega vertikalno

vi{ino 55 cm. Stopnice morajo imeti protizdr-
sno povr{ino, bo~ne stranice (omejevalnike).
Oblikovane morajo biti tako, da se prst, bla-
to ali sneg ne nabira na njih. Tudi za vrata v
kabino traktorja obstajajo minimalne zahteve
glede velikosti.

Ob stopnicah morajo biti oprijemala. To so
razli~ne ro~ice s premerom od 25 do 35 mm.
Oprijemalo mora biti odmaknjeno minimal-
no 50 mm od povr{ine, tako da ga je mogo-
~e prijeti z roko. Najni`ji del ro~ice se mora
nahajati najve~ 150 cm od tal.

Traktorist mora imeti ustrezno obutev, da
bo tveganje za nezgodo manj{e. Obutev
mora imeti nedrse~, profiliran podplat. Do
zdrsa lahko pride zaradi spolzke podlage
(stopnic) in neustrezne obutve ali zaradi ne-
rodnosti (nepazljivosti) traktorista. ^e na za-
devo pogledamo fizikalno, potem je koefi-
cient trenja pri zdrsu iz stopnic ni`ji od 0,1.
Ustrezen podplat na ~evljih zagotavlja koefi-
cient trenja ve~ji od 1, kar pomeni bistveno
manj{e tveganje za uporabnika.

Torej, ko si kupimo nov traktor, imamo na-
~eloma konstrukcijsko varen dostop do vo-
zni{kega prostora. Ob pravilnem vzpenjanju
ali izstopanju v traktor oziroma iz traktorja naj
ne bi imeli nezgod. Tu velja pravilo, da je ~lo-
vek v kontaktu s stopnicami in oprijemali v
treh to~kah. V vsaki fazi vzpenjanja na trak-
tor in izstopanja iz njega mora biti traktorist s
tremi okon~inami (obe roki in ena noga ali
obe nogi in ena roka) v kontaktu s stopnica-
mi in oprijemali. Svetuje se tudi, da smo ob

izstopu obrnjeni proti traktorju (z obrazom
proti kabini traktorja). Tako kot gremo navz-
gor po stopnicah. Ob takem spu{~anju je trak-
torist vseskozi v stiku s traktorjem v treh to~-
kah. Najpogosteje pa uporabi vse stopnice.

Izstop iz traktorja s hrbtom proti kabini
(kar dela po nekaterih analizah ve~ kot 70
odstotkov traktoristov) povzro~a ve~ji pritisk
na hrbtenico pri sestopu. Nekateri ob tem {e
ska~ejo navzdol, ne samo iz najni`je, ampak
tudi iz vi{jih stopnic. Ob tem lahko izgubijo
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Na starej{ih traktorjih pogosto vidimo
stopnice, ki ne bi ustrezale dana{njim
tehni~nim zahtevam.

Stopnice (kakr{ne koli `e so) je potreb-
no vzdr`evati. Na njih ne sme biti blata
(zemlje). Masten in spolzek hlevski gnoj
na tej stopni~ki (ki se jo zaradi tega
skoraj ne opazi) bistveno pove~a tvega-
nje, da bo traktoristu zdrsnilo. Ob zdr-
su pa lahko pride tudi do po{kodbe. Za
bolj varno stopanje po stopnicah mora-
mo imeti te vedno ~iste in urejene.
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ravnote`je, pride do padca ali zdrsa in do
morebitnih po{kodb (zvinov, zlomov itd.).

Za vstop oziroma izstop iz kabine je ved-
no potrebno uporabljati za to namenjene
stopnice. Stopnice in ravno tako vrata, sto-
palke (pedala) ter tla v kabini morajo biti ~i-
sta in brez blata. Na dno kabine ne smemo
odlagati stvari kot so sorniki, zgornje dvi`ne
ro~ice itd., saj ti predmeti ovirajo normalen
dostop do sede`a. Prav tako ne smemo ska-
kati na premikajo~i se traktor ali pa iz njega.

Najve~ nezgod se zgodi ob izstopu ljudi iz
traktorja, ko traktorist zdrsne in pade na tla

ali pa z vi{ine sko~i na neravno povr{ino tal.
Veliko nezgod se zgodi zato, ker traktoristi
izstopajo iz traktorja s hrbtom proti kabini.
Mokre, umazane, blatne, gnojne ali zalede-
nele stopnice pove~ajo tveganje za zdrs ali
padec. Ob takem stanju stopnic mora biti
uporabnik {e bolj pazljiv ob dostopu in iz-
stopu v kabino traktorja.

Te`ave z varnostjo pa lahko nastopijo pri
traktorjih, ki so `e ve~ let v uporabi. Stopni-
ce se med uporabo lahko podvr`ene po-
{kodbam. Pogosto prihaja do zvijanja kon-
strukcije stopnic, odtrganja letvic. Skratka
stopnice se lahko po{kodujejo in potem ne
zagotavljajo varnega vstopa ali izstopa. Stop-
nice pogosto uporabljamo kot neke vrste
predpra`nik za ~i{~enje obutve. Ob tem lah-
ko zemlja ali druga nesnaga ostane na stop-
nicah in tako pove~a tveganje za morebitni
zdrs uporabnika.

Problem pri vstopu ali izstopu obstaja tudi
starej{ih traktorjih, ker v ~asu njihove izdela-
ve, {e ni bilo tovrstnih konstrukcijskih zahtev
za stopnice. Na sre~o so ti starej{i traktorji
tudi manj{i in ni`ji, tako da je dostop do se-
de`a kraj{i in enostavnej{i. Nekateri staro-
dobni traktorji so imeli dostop do sede`a
celo iz zadnje strani traktorja. V tujini po in-
ternetu ponujajo za dolo~ene starej{e trak-
torje tudi dodatno stopnico, ki olaj{a vstop in
izstop iz traktorja

Na stopnicah traktorja se pogosto preva`a
tudi »sopotnik«. To je dokaj tvegano in pre-
povedano po~etje. Zaradi tega se je zgodila
`e marsikatera nezgoda. Traktor je namre~
na~eloma vozilo za eno osebo. Sopotnik je

lahko v kabini traktorja, ~e imamo sede` za
sopotnika.

V Sloveniji se statisti~no spremljajo le smrt-
ne nezgode traktoristov, informacij o {tevilu
nezgod zaradi vstopa ali izstopa iz traktorja
po dostopnih podatkih nimamo. V Avstriji so
to podro~je dobro analizirali. Za obdobje
med leti 2005 in 2008 ugotavljajo, da je bilo
309 nezgod pri vstopanju ali izstopanju iz
traktorja, kar je 48 odstotkov nezgod s trak-
torji. 83 odstotkov nezgod se je zgodilo mo-
{kim. In kar tri ~etrtine nezgod se je zgodilo
na dvori{~u kmetij. Kar 75 odstotkov nezgod

se je zgodilo ob izstopu iz traktorja. 45 od-
stotkov ljudi pa si je ob tem zlomilo kost.
Pribli`no 80 odstotkov ljudi za vzrok nezgo-
de navaja neprimeren (napa~en) premik, ki
je lahko tudi zaradi konstrukcije stopnic.
Povpre~ni stro{ki zaradi nezgode so zna{ali
11.310 EUR. 65 odstotkov ljudi je zdrsnilo iz
stopnic, 43 odstotkov po{kodovanih navaja,
da so bile stopnice gladke in spolzke. Okoli
21 odstotkov navaja, da je manjkala bo~na
za{~ita na stopnicah in ravno toliko, da so bi-
le stopnice neprimerno name{~ene.

Toma` Poje

Stopnice in oprijemala izdelana po
predpisih


