
kot 4 vozniki traktorjev«. Druga dva cilja sta
{e: zmanj{ati {tevilo hudo in lahko telesno
po{kodovanih voznikov traktorjev za 50 od-
stotkov, uveljaviti minimalne zahteve za
opremo traktorjev, ki se uporabljajo za kme-
tijska in gozdarska dela zunaj cestnega pro-
meta.

Za dosego teh ciljev Resolucija navaja na-
slednje aktivnosti:

• analiziranje na podro~ju stanja traktor-
jev in nesre~ s traktorji,

• spremljanje posledic nesre~ s traktorji,
• priprava in objava informacij o varnosti

pri uporabi traktorjev v cestnem prometu in
uporabi za kmetijska in gozdarska dela zunaj
cestnega prometa s poudarkom na minimal-
ni opremi teh traktorjev, predpisani od leta
2011,

• prakti~ni prikazi pravilne opremljenosti
traktorjev in drugih kmetijskih vozil v pro-
metu in zunaj cestnega prometa,

• zagotoviti finan~ne spodbude za nakup
varnostnih kabin za traktorje, ki se uporab-
ljajo za opravljanje kmetijskih in gozdarskih
del zunaj cestnega prometa v okviru nasled-

dovani v prometnih nesre~ah na cestah in pri
izvajanju kmetijskih in gozdarskih del zunaj
cestnega prometa. Zakon o motornih vozilih,
ki se je za~el uporabljati 1. julija 2011, na-
mre~ prvi~ uvaja minimalne zahteve tudi za
opremo traktorjev za izvajanje kmetijskih in
gozdarskih del zunaj cestnega prometa, kar
pomeni, da sem spadajo tudi neregistrirani
traktorji. Teh je po oceni strokovnjakov med
20.000 do 30.000.

Resolucija si je postavila temeljni cilj na
podro~ju voznikov traktorjev: »Zmanj{ati {te-
vilo umrlih voznikov traktorjev za 50 odstot-
kov oziroma v letu 2022 ne smejo umreti ve~

V Resoluciji je govora o »VIZIJI 0«. Vizija
ni~ pomeni: »Ni~ smrtnih `rtev in ni~ hudo
telesno po{kodovanih oseb zaradi promet-
nih nesre~ v Sloveniji«. Vizija ni~ je pozitiven
in odgovoren odnos ustvarjalcev in udele-
`encev cestnoprometnega sistema, ki so s
svojim celotnim delovanjem in ravnanjem
dol`ni prepre~iti najhuj{e posledice promet-
nih nesre~ ter zagotoviti varen dolgoro~ni
cilj: ni~ mrtvih in ni~ hudo po{kodovanih za-
radi prometnih nesre~. Vizijo ni~, bi morali
za svojo vzeti tudi v kmetijstvu in gozdarstvu
– torej ni~ smrtnih `rtev in ni~ hudo po{ko-
dovanih oseb pri delu v kmetijstvu in go-
zdarstvu.

V Resoluciji je tudi posebno poglavje, ki
govori o voznikih traktorjev. V njem pi{e, da
je cilj resolucije zmanj{ati {tevilo voznikov
traktorjev, ki umrejo ali pa so hudo po{ko-

Varnost

Varnost je skrb vsakega
posameznika in celotne
dru`be

Dr`avni zbor Republike Slovenije je 24.
aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacio-

nalnem programu varnosti cestnega
prometa za obdobje od 2013 do 2022.
Nacionalni program temelji na analizi

obstoje~ega stanja varnosti cestnega
prometa ter vlogi in pomenu varnosti

za gospodarski in dru`beni razvoj. Na-
cionalni program je strate{ki doku-

ment, ki z opredelitvijo stanja, ciljev in
ukrepov zagotavlja mo`nosti za traj-

nostni in celostni razvoj predvsem na
podro~ju varnosti cestnega prometa.
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^e so po~asi voze~a vozila (do 40 km/h) pravilno ozna~ena, je manj{a verjetnost
naletov drugih vozil od zadaj.

Preglednica: Posledice delovnih nesre~ s traktorjem (vir: Policija)
Po{kodovane Hudo telesno La`je telesno Brez

Leto osebe skupaj Mrtvi po{kodovani po{kodovani po{kodb
2010 58 6 23 26 3
2011 52 7 16 28 1
2012 48 3 15 26 4
2013 42 13 10 17 2
2014 58 9 20 28 1
SKUPAJ 258 38 84 125 11



njega finan~nega obdobja spodbujanja raz-
voja pode`elja,

• uvesti ustrezne vsebine o predpisani
minimalni opremi traktorjev za kmetijska in
gozdarska dela zunaj cestnega prometa v
program predpisanega usposabljanja za pri-
dobitev vozni{kega dovoljenja kategorije F,

• uveljavljanje dolo~il o predpisani mini-
malni opremi traktorjev za kmetijska in go-
zdarska dela zunaj cestnega prometa s poli-
cijskim in in{pekcijskim nadzorom; v prvi
fazi s poudarkom na opozarjanju (Policija)
oziroma izdajanju ureditvenih odlo~b (in{-
pekcije) v primeru ugotovljenih nepravilno-
sti, v drugi fazi pa z ustreznim sankcionira-
njem.

Dose`ene cilje bodo na Javni agenciji Re-
publike Slovenije za varnost prometa sprem-
ljali z naslednjimi kazalniki:

• zmanj{anje posledic nesre~ s traktorji
({tevilo mrtvih, hudo in la`je po{kodovanih
v prometnih nesre~ah in zunaj cestnega pro-
meta),

• izdelanimi viri informacij: zlo`enke,
publikacije, objavljeni prispevki v ~asopisih,
strokovnih revijah, na radiu, televiziji in na
spletnih straneh,

• izvedenimi prakti~nimi prikazi pravilne
opremljenosti traktorjev in drugih kmetijskih
vozil v prometu in zunaj cestnega prometa,

• rezultati policijskih nadzorov na cestah
ter policijskih in in{pekcijskih nadzorov trak-
torjev pri opravljanju kmetijskih in gozdar-
skih del zunaj cestnega prometa.

Pri analizi nezgod s traktorji je osnovna
delitev na cestne in delovne nezgode. Delov-
ne nezgode se zgodijo zunaj cestnega pro-
meta (na travniku, njivi, gozdu itd.). Po po-
datkih Policije je bilo med leti 2010 in 2014
2519 delovnih nesre~. Od tega pa jih je bilo
251 s traktorjem in pri tem je umrlo 38 trak-
toristov.

S 1. januarjem 2015 so v veljavo stopile zah-
teve Pravilnika o delih in opremi vozil v pro-
metu glede ozna~evanja po~asnih in {irokih
vozil v cestnem prometu. Sem sodijo traktor-
ji in druga kmetijska vozila s konstrukcijsko
hitrostjo do 40 km/h. Pravilno ozna~ena vo-
zila bodo zmanj{ala verjetnost cestnih nesre~.

Toma` Poje
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[tevilo umrlih voznikov traktorjev v cestnih in delovnih nesre~ah s traktorji (Vir
podatkov: Policija)


