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kot tudi Švica sta prostorsko zelo razgibani državi. Veliki nakloni hitro privedejo do
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drugi strani v Sloveniji, kjer ta vrsta mehanizacije ni tako razširjena, pogosto prihaja
do prevračanj in ostalih nesreč s kmetijskimi stroji. Obstajajo trije glavni razlogi za
nesreče, in sicer človek, okolje in tehnika. Človeška napaka je povod za nesrečo kar v
80 % primerov, predvsem zaradi napačne ocene situacije in prevelikega zaupanja v
lastne sposobnosti. Pod okolje štejemo predvsem talne razmere, kot so razmočenost
tal, senčna, sončna lega, naklon … Pri tehniki upoštevamo predvsem opremljenost
traktorjev, njihovo namembnost, priključke ter starost.
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Agriculture has developed rapidly in the last 100 years and we cannot imagine modern
farming without a tractor and other agricultural machinery. Both, Slovenia and
Switzerland, are full of mountains and hills, and thats why accidents with agricultural
machinery happens. Prevention of this events is crucial. Standard tractors are not good
for steep inclines. Mountain tractors, mountain transporters, one or two axle harvester,
all this machines have several features in common, such as low center of gravity,
safety cabin, safety arc, safety belts and sits, very wide tires with a special profile,
possibility of turning with all four tires, etc. Mountain mechanization is very spread
out in Switzerland and they also have less accidents, due to overrolling with tractors.
On the other hand Slovenia has a very poorly spreaded mountain mechanization and
has more deadly accidents involving tractors and other agricultural mechanization.
There are three key reasons for an accident to happen. First is the human error, which
is responsible for 80 % of all accidents, because farmers have to much faith in
themselves and their skills. Second is the environment. The main part of the
environment is the ground. If it is too wet, shady or sunny, or if the incline is to steep
there is a greater chance that something could happen. And the third reason is the
mechanization by which we consider the equipemnt of tractors, their function,
attachments and age.
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1 UVOD
Kmetijstvo v Alpah se je začelo močno razvijati in širiti že v 11. stoletju. Ljudje so posekali
gozdove in s tem pridobili njive ter pašnike. Praviloma so bile njive na bolj ravninskih in
sončnih delih, travniki in pašniki pa na strmih in senčnih legah. Zgornja meja, do katere so
bile njive in travniki, je bila nekaj nad 2000 m, pašniki pa so lahko segali tudi nad 3000 m
nadmorske višine (Hausmitteilungen …, 1973).
Velike spremembe so prišle z industrijsko revolucijo. Nižinski kmetje so začeli pridelovati
več zaradi boljših tehnologij, npr. mehanizacije, gnojenja ... Visokogorski kmetje so bili glede
tega izjemno konzervativni, kar je privedlo do odseljevanja mladih ljudi v mesta in staranja
prebivalstva v gorah (Hausmitteilungen …, 1973).
V zadnjih 50 letih se je na področju gorske mehanizacije zgodil zelo močan napredek. Ljudje
so začeli sprejemati (odvisno od države) nove oblike mehanizacije, prilagojene na
obdelovanje kmetijskih zemljišč v višje ležečih in na strmih območjih. Ker so bili kmetje v
gorskih območjih manj prilagodljivi in slabše finančno preskrbljeni, je bil napredek,
predvsem tehnološki, počasen. Prihajalo je do velikega števila delovnih nesreč, ker traktorji
niso bili primerni za uporabo na večjih naklonih.

Slika 1: Delitev traktorjev (Bernik, 2004)

Sedaj si dela v kmetijstvu brez traktorjev ne predstavljamo več, ker so postali osnovno
prevozno in delovno sredstvo na kmetijah. Razvilo se je ogromno različnih tipov traktorjev,
kar je razvidno iz slike 1 (Bernik, 2004). Zaradi te razširjenosti so postale zelo aktualne
traktorske nesreče in njihovo preprečevanje (Poje in sod., 2006). Švica je, glede na ostale
alpske države, najbližja Sloveniji po površini in reliefu. Prav tako se je Slovenija pogosto
zgledovala in primerjala s Švico, zato je smotrna primerjava tudi na kmetijskem področju.
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2 STANDARDNA IN GORSKA MEHANIZACIJA
Bernik (2004) traktor opiše kot »delovno vozilo in stroj, namenjen za pridelavo hrane«. Z
razvojem kmetijstva so se in se še vedno izboljšujejo tako traktorji, kot tudi priključki (Glušič,
2012). Pri traktorjih poznamo veliko različnih tipov. V osnovi jih delimo na enoosne in
dvoosne traktorje. Dvoosni traktorji so najštevilčnejši, zato imamo tudi največjo razliko glede
na tip uporabe. Poznamo standardne, zgibne, ogrodne, sistemske, univerzalne in specialne.
Pod specialne spadajo sadjarsko-vinogradniški in gorski traktorji oziroma traktorji za strmine
(Glušič, 2012).
2.1 STANDARDNI TRAKTORJI
V Sloveniji je danes okrog 90 % traktorjev standardnih, čeprav Bernik (2004) ugotavlja, da je
traktorje zaradi različnega izgleda, izvedbe in strojnih elementov vse težje uvrstiti med
standardne traktorje. Skupne značilnosti standardnega traktorja so sledeče (Bernik, 2004):
- sedež voznika je zadaj,
- traktor je krmiljen s premimi sorniki,
- prednja prema traktorja je nihajni členkasto vpeta,
- glavno pripenjalno mesto na traktorju je zadaj,
- cenovna dostopnost traktroja.
Standardni traktorji (glede na izvedbo) so razdeljeni po moči in njihovi tehnični opremljenosti
v štiri skupine (Bernik, 2004), kar prikaže tudi preglednica 1.
Preglednica 1: Razdelitev standardnih traktorjev po moči (Bernik, 2004)
Imenska moč
motorja (kW)

Opis

Tehnične lastnosti

20 – 50

Majhen traktor

Manj razširjeni, tri valjni motor, pogon zadaj, enostavni strojni
sklopi, enostavna kabina.

50 – 75

Standardni traktor

Zelo razširjeni, štiri valjni motor, vsesplošno uporaben,
štirikoleni pogon, večstopenjski sinhronski menjalnik, udobna
kabina.

75 – 110

Standardni traktor

Manj razširjeni, šest valjni motor, vsesplošno uporaben,
štirikolesni pogon, velika dvižna sila in moč hidravlične naprave,
prednji nakladalnik, udobna kabina.

110 - 180

Velik traktor

Manj razširjeni, šest valjni motor, štirikolseni pogon, velike
prednje pnevmatike, velika dvižna sila in moč hidravlične
naprave, udobna kabina.
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V Sloveniji so najbolj pogosti standardni traktorji (Glušič, 2012). Standardne traktorje se
uporablja na največ do 35 % naklona, v izjemnih primerih tudi do 40 % (Poje, 2011).
Priključke lahko pripnemo samo zadaj pri starejših modelih, pri novejših pa imamo možnost
priklopa spredaj in zadaj. Priklopimo lahko večino nošenih, pol nošenih in vlečenih
priključnih strojev zaradi tritočkovnega priklopa. Traktorji se razlikujejo glede na tip pogona.
Lahko imajo pogon na vsa štiri kolesa ali pa le na zadnji dve kolesi (Glušič, 2012).
Vsi standardni traktorji imajo zadnja kolesa večja kot prednja. Krmilni sistem je pri prvih
kolesih. Standardni traktorji imajo 60 % teže zadaj in 40 % teže spredaj. Starejši traktorji pa
imajo razporeditev mase 30 % na sprednjih kolesih in 70 % na zadnjih. Obračalni krog pri
standardnih traktorjih je večji, zato niso primerni za strme terene (Glušič, 2012).

Slika 2: Standardni traktor (Fendt, 2016)

2.2 GORSKI TRAKTORJI
Gorski traktorji se po izgledu zelo razlikujejo od drugih tipov traktorjev (Glušič, 2012). S tem
tipom traktorjev lahko delamo na nagibih do 50 %, v določenih pogojih tudi nad 50 %.
Delo pri velikih nagibih ima dva pomembna vidika, ki ju moramo obvezno upoštevati: prvi
vidik je varnost traktorista, drugi pa da čim manj poškodujemo travno rušo (Poje, 2011).

3

Zamljen T. Gorska mehanizacija v Sloveniji in Švici ter vpliv na nesreče.
Dipl. projekt (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

Glavne značilnosti so (Glušič, 2012):
- zelo široka medosna razdalja oziroma širok kolotek,
- nizko težišče,
- uporaba zelo širokih pnevmatik s posebnim profilom, ki onemogočajo drsenje in se dobro
oprimejo podlage, pri tem pa ne poškoduje travne ruše,
- majhna masa,
- optimalna porazdelitev mase,
- majhna masa priključkov in priklop le-teh čim bližje traktorju in
- razbremenitev priključkov.

Slika 3: Gorski traktor (Gorski traktor, 2016)

Nizko težišče vpliva na bočno in vzdolžno stabilnost stroja. Pri večjih nagibih je potrebna
večja širina koloteka traktorja ali sprememba točke težišča, da ne pride do zdrsa ali
prevračanja (Poje, 2011).
Gorski traktorji so izjemno gibljivi in ne glede na to, ali gre za bočne ali vzdolžne nagibe,
zelo stabilni. Vedno so opremljeni z varnostno kletko ali vsaj lokom. Gibljivi krmilni vzvod s
sedežem in volanom omogoča vozniku vrtenje brez obračanja stroja. Gorski traktorji imajo
pogon na vsa 4 kolesa in možnost krmiljenja z vsemi kolesi (Glušič, 2012). Krmilijo se lahko
samo s sprednjimi, samo z zadnjimi ali pa z vsemi 4 kolesi, kar jim omogoči majhen obračalni
krog. Obliko krmiljenja določimo s pritiskom na ustrezen gumb (Poje, 2011). Tritočkovno
priključno drogovje se nahaja tako zadaj kot spredaj, kar omogoča vozniku večjo možnost
izbire pri delu (Glušič, 2012).
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3 MEHANIZACIJA V SLOVENIJI
V Sloveniji je bilo v letu 2014 registriranih 104.418 traktorjev, kar je 3451 več kot leto prej
(SURS, 2016). Od tega je večina traktorjev primernih za ravninske travnike, njive, gozdove in
ne za kmetijska zemljišča z večjim naklonom. Upoštevati moramo, da se na kmetijah
uporabljajo tudi neregistrirani traktorji, ki so po navadi v slabem stanju. Še vedno je veliko
traktorjev brez varnostne kabine ali loka, kar poveča možnost poškodb ali celo smrti ob
prevračanju (Poje in sod., 2006).
V povprečju ima slovenska kmetija 1,4 traktorja. Število traktorjev je odvisno od velikosti
same kmetije. Z velikostjo kmetije v večini primerov narašča tudi moč traktorjev (Poje in
sod., 2006). Glede na površino imamo v Sloveniji 2,6 traktorjev na hektar in smo tako po
številu traktorjev na drugem mestu v svetovnem merilu. Pred nami so samo Islandci, ki imajo
glede na majhno površino veliko traktorjev in sicer 5,4 na hektar (Papler, 2014).
V Sloveniji je glavni problem zastarela mehanizacija. Traktorji in priključki so v povprečju
stari 12 let (Papler, 2014).
Varnostno kletko ima 33,5 % traktorjev, komfortno pa 32,9 %. Večina slovenskih traktorjev
in priključkov se nahaja na gorskih območjih, saj se večina obdelovalnih površin smatra kot
gorska in hribovska. Zastarelost mehanizacije v Sloveniji se kaže tudi s tem, da je povprečna
starost traktorjev brez varnostnega loka kar 27,7 let (Poje in sod., 2006).
3.1 HRIBOVSKA IN GORSKA OBMOČJA V SLOVENIJI
Površina Slovenije je 20.273km2 in je stičišče Alp, Dinarskega gorstva, Panonske nižine in
Sredozemlja. Po evropski zakonodaji so hribovska in gorska območja tista, pri katerih je
omejena možnost uporabe zemljišč in uporaba posebne mehanizacije, ki je dražja od
standardne. Vegetacijska doba je krajša zaradi nadmorske višine in nižjih temperatur. Zaradi
velikih nagibov, nizkih temperatur in krajše vegetacijske dobe je zmanjšana možnost izbire
rastlin (Program razvoja podeželja …, 2007).
Pod hribovska in gorska območja v Sloveniji štejemo zemljišča, ki izpolnjujejo naslednje
kriterije (Program razvoja podeželja …, 2007):
-

povprečna nadmorska višina najmanj 700 m ali povprečni nagib najmanj 20 % pri
čemer najmanj 50 % računane površine izpolnjuje kriterij nagiba,

-

istočasno povprečna nadmorska višina najmanj 500 m in povprečni nagib najmanj 15
%.

Kot prikazuje slika 4 pokriva hribovsko in gorsko območje 72,3 % površine in vključuje
gorske predele Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Pohorja in hribovska
območja osrednje Slovenije (Program razvoja podeželja …, 2007).
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Slika 4: Hribovska in gorska območja v Sloveniji (Program razvoja podeželja …, 2007)

3.2 VARNOSTNA KABINA IN LOK
Vsi kmetijski stroji morajo biti, ne glede na letni čas in ne glede ali se z njimi vozimo po
privatnih ali javnih površinah, opremljeni z varnostnim lokom oziroma varnostno kabino, ki
je ocenjena kot varna v primeru prevračanja. Prav tako mora biti vsak traktor opremljen z
varnostnim pasom. V primeru starejšega traktorja brez ustreznih varnostnih delov, vgradnjo
le-teh prepustimo strokovnjaku (Haller in sod., 2015).
V Sloveniji sta varnostni lok in kabina obvezni od leta 1984, v Nemčiji od leta 1960, v
Avstriji od leta 1970 in v Švici od leta 1974 (Poje in sod., 2006).
3.2.1 Varnostni lok
Varnostni lok preprečuje prevračanje traktorja za več kot 90° v primeru nesreče (slika 5).
Vgradnja varnostnega loka mora biti prilagojena obliki traktorja in razložena s kratkimi
navodili, ki jih izda tovarna. Če obstaja originalni lok za določen tip traktorja, ga uporabimo,
ker se najbolje prilega stroju. Ponarejene loke uporabimo le takrat, ko originalni deli niso več
na voljo oziroma podjetje ne obstaja več (Haller in sod., 2015).
Poudariti je potrebno, da je položaj loka odvisen od mase, višine in širine koloteka traktorja.
Če se vgradi neoriginalen lok, potem se preveri, ali je za sedežem traktorista potrebno dodati
še en manjši varnostni lok (Haller in sod., 2015).
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Slika 5: Varnostni lok (Traktorji AGT, 2016)

3.2.2 Varnostna kabina
Kabina (slika 6) je delovno okolje vsakega traktorista, zato je vedno večji poudarek na obliki,
izgledu, naprednih, računalniških sistemih in udobju (Die Entwicklung …, 2013).
Razvoj se je začel v Nemčiji, v 50. letih prejšnjega stoletja. Georg Fritzmeier se je leta 1954
odločil, da bo začel izdelovati kabine za takratne traktorje. Osnovni cilj je bil predvsem
zaščita pred slabim vremenom (Die Entwicklung …, 2013).
Do leta 1968 se je povečala uporaba traktorjev in posledično je prišlo do vedno več nesreč s
smrtnim izidom. Fritzmeier je začel razvijati varnostno kabino in varnostni lok. S številnimi
testi na terenu so ju poskušali še nadgraditi in izboljšati. Počasi je število smrtnih nesreč
začelo padati (Die Entwicklung …, 2013).

Slika 6: Varnostna kabina (Fendt, 2016)
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Leta 1973 so izdelali prve trdne kabine, ki so bile zastekljene in so imele vgrajen varnostni
lok. Prodajali so jih za različne kmetijske stroje (Die Entwicklung …, 2013).
Do leta 1987 so se varnostne zahteve močno dvignile, zato so prišle na trg prve kabine z
ROPS sistemom (Roll Over Protection System), ki so ga izumili in testirali Fritzmeierjevi
inženirji. Kabine z ROPS sistemom so bile hitro sprejete kot standard. Kabine še vedno
doživljajo razvoj za še večjo varnost in udobje voznika (Die Entwicklung …, 2013).
3.2.3 Varnostni pas in sedeži
Varnostni pas (slika 7) poveča varnost traktorista, tako da prepreči padec s sedeža v primeru
prevračanja. Pasovi morajo imeti ustrezen certifikat kakovosti. V primeru, da ima traktor
dodatne sedeže, potem morajo biti vsi opremljeni z varnostnimi pasovi (Haller in sod., 2015).
Sedeži (slika 7) morajo imeti varnostni certifikat, sicer jih je potrebno zamenjati. Med
naslonjalom za glavo in streho kabine oziroma varnostnim lokom mora biti dovolj prostora.
Vgradnjo sedeža mora pregledati in odobriti strokovnjak, ki izda potrdilo, katerega moramo
ob morebitni kontroli pokazati (Haller in sod., 2015).

Slika 7: Varnostni pas in sedeži (Fendt, 2016)
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4 MEHANIZACIJA V ŠVICI
V Švici je bilo leta 2015 registriranih 138.570 traktorjev. Vedno več je močnejših in težjih
traktorjev. Leta 1990 je bilo le 0,6 % traktorjev, težjih od 5 ton, leta 2015 pa je ta delež
narasel že na 34,8 % (Strassenfahrzeugbestand, 2015). Povečano število novih traktorjev je
zaznati predvsem v švicarskem predalpskem in alpskem svetu, kjer se je število le-teh
povečalo za 81,2 % od leta 1990, v ravninskem delu pa za manj kot 7 % (Immer … 2012). V
Švici so tako zelo razširjeni transporterji, enoosne in dvoosne kosilnice.
Gorski transporterji
Transporter je posebna različica traktorja za delo na gorskih in hribovskih območjih. Prvi
transporterji so bili sestavljeni iz enoosnih traktorjev in preproste prikolice (Engeler, 2015).
Novejši je izdelan tako, da je kabina s sprednjimi kolesi povezana s šasijo in zadnjimi kolesi z
eno centralno cevjo, v kateri je tudi pogon koles. Zaradi te cevi se sprednji in zadnji del
transporterja prilagajata terenu neodvisno drug od drugega. Tako so vsa štiri kolesa vedno v
stiku s podlago, kar omogoča izredno premagovanje grbin na terenu. Za bolj raznovrstno
uporabo transporterja so razvili veliko dodatkov, kot so nakladalke, kosilnice, cisterne ... V
gorah je hitro postal zelo razširjen med kmeti, saj je delo z njim veliko bolj varno kot pa z
navadnim traktorjem, ker ima široke pnevmatike, možnost krmiljenja z vsemi kolesi, kar mu
omogoča lažje zavijanje, močno konstrukcijo, ki zdrži velike sile, nepovezanost sprednjega in
zadnjega dela za večjo stabilnost in zelo zmogljiv motor (med 52 kW in 80 kW). Vse
priključke (nakladalka, cisterna za gnojevko, ipd.) se da hitro pripeti ali odpeti zaradi
posebnih zatičev, ki so tovarniško specifični in se jih da upravljati iz kabine. Obstaja zelo
veliko različic transporterjev, saj so okoljske in talne razmere zelo različne (Hunger, 2014).

Slika 8: Gorski transporter (Muli Transporter …, 2016)
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Enoosne kosilnice
Enoosne kosilnice so eden najpomembnejših strojev na kmetijah. Zaradi njihove vsesplošne
uporabnosti poteka tudi zelo velik tehnološki razvoj. S časom so postale dobro vodljive, lahko
se obračajo okoli lastne osi, posebni senzorji sami prilagodijo hitrost vožnje in košnje glede
na teren, so zelo lahke, kar omogoča delo na zelo strmih območjih, imajo široke pnevmatike,
ki so lahko kovinske z bodicami za boljši oprijem na terenu, iz gume, namesto pnevmatik
imajo lahko tudi gosenice. Motorji imajo med 5 kW in 9 kW moči, v nekaterih primerih tudi
do 16 kW. Upravlja se jih lahko na daljavo ali ročno (Hunger, 2015).

Slika 9: Enoosna kosilnica (Muli Transporter …, 2016)

Dvoosne kosilnice
Deli se jih na kosilnice s klasičnim menjalnikom in s hidrostatičnim pogonom. Značilno je, da
imajo nizko težišče, široke pnevmatike, ki preprečujejo zdrs na strmih zemljiščih, so zelo
lahke, kar preprečuje poškodbe terena, imajo možnost obračanja vseh štirih koles, kar jim da
izjemno gibljivost in majhen obračalni kot, priključke lahko priključimo spredaj in zadaj,
vedno so opremljene z varnostno kabino in lokom. Moč motorja je med 32 kW in 51 kW
(Metrac, 2016).

Slika 10: Dvoosna kosilnica (Muli Transporter …, 2016)
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4.1 HRIBOVSKA IN GORSKA OBMOČJA V ŠVICI
Švica pokriva 41.285 km2 površine. V osnovi jo delimo na 3 večja območja: Alpe, Juro in
Planoto. Več kot 2/3 celotne površine Švice leži na nadmorski višini nad 800 m, kar znaša 27.
523 km2 površine (Ansiedlung Schweiz, 2016).
Alpe
Pokrivajo okrog 60 % celotne površine Švice. Tu živi le 11 % celotne populacije Švice. Kar
97 % vseh gozdov se nahaja v tem območju. Ni veliko kmetijskih zemljišč zaradi težavnega
terena in slabih tal (Bundesamt für …, 2016).
Planota
Pokriva približno 30 % celotne površine Švice. Na tem območju se nahaja več kot 2/3 celotne
populacije. Približno polovica švicarske planote (49,5 %) je namenjene kmetijstvu, četrtina
(24,3 %) gozdu, 16 % površine pa je pozidane. Kljub izrazu planota je to območje močno
razgibano z mnogimi hribi in dolinami ter večjimi jezeri in rekami (Bundesamt für …, 2016).
Jura
Območje leži na severu Švice (10 % površine). Sestavljeno je povečini iz apnenca, ki daje
severnemu delu Švice zelo razgiban teren, od hribov, dolin, višjih vrhov in planot. Približno
polovica Jure je pokrita z gozdom (47,4 %), 43,4 % površine je namenjene kmetijstvu,
pozidanih pa je 8 % območja (Bundesamt für …, 2016).

Slika 11: Geografija Švice (Infos 24, 2016)
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5 TRAKTORSKE NESREČE V SLOVENIJI IN ŠVICI
V Sloveniji in Švici so nesreče v kmetijstvu še vedno problem. Povprečno je polovica vseh
nesreč s smrtnim izidom posledica dela s kmetijskimi stroji, ostalo polovico pa predstavljajo
nesreče pri delu z živalmi, sečnji in spravilu lesa ter delu s kmetijskimi zgradbami. Tako v
Sloveniji kot Švici se je v zadnjih 20-ih letih število nesreč in smrtnih žrtev v kmetijstvu
zmanjšalo. Zmanjšanje pripisujemo predvsem boljši osveščenosti kmetov, večjemu poudarku
na varnosti pri kmetijskih strojih (varnostni lok, kabina, pasovi ...) in samemu tehnološkemu
napredku (Wahl, 2015).
Nesreče delimo na delovne in prometne nesreče. Če pride do nesreče pri delu, kot je spravilo
lesa, košnja, oranje, itd., potem se imenuje delovna nesreča. V primeru, da se nesreča zgodi v
prometu, na javnih cestnih površinah, pa se ta imenuje prometna nesreča
(Bernik in Dolenšek, 2006).
V povprečju se 51 % vseh nesreč zgodi na travnikih in pašnikih, 15 % na cestah, 10 % na
poledenelih površinah in 8 % v gozdu. Največkrat vladajo na kraju nesreče suhe razmere.
Povprečno se zgodi polovica vseh nesreč na naklonih, večjih od 35 %, in druga polovica
nesreč na naklonih, manjših od 35 %. Odločilen dejavnik so tudi razmere samih tal, saj so tla
na travnikih lahko dalj časa vlažna, problematična so senčna območja, severna območja in
plitke korenine. V danih okoliščinah lahko s traktorji varno kosimo do naklonov 35 %
(Schagerl, 2010).
Zelo pogosto se prevračanje zgodi ob vožnji navzdol in zavijanju. Nesreče se lahko zgodijo
tudi na ravnem, velikokrat zaradi poledice ali trenutka nepazljivosti. Traktor lahko prevrne
tudi bočni veter. Pri spravilu lesa lahko pri vožnji navzdol, deblo povleče traktor, kar se lahko
konča tragično, če deblo zdrsne čez previs. Največ nesreč se zgodi voznikom v starosti od 4060 let (53 %), saj velikokrat upravljajo s kmetijo. Starejši ljudje povzročijo 24 % vseh nesreč,
ker upravljajo s starimi traktorji, ki so ostali na kmetiji tudi po nakupu novega in precenijo
svoje fizične in psihične sposobnosti, kar kaže tudi to, da je bil najstarejši voznik, ki se je v
Švici ponesrečil s traktorjem, star kar 87 let (Schagerl, 2010). Tudi otroci, mlajši od 10 let,
lahko povzročijo nesreče ali pa se poškodujejo ob igri na kmetijah (Frankhauser, 2015).
Obstajajo trije glavni dejavniki za nastanek nesreče: človek, okolje in tehnika.
Človek
V 80 % primerov je človek posredno ali neposredno odgovoren za nesrečo (Huber, 2010).
Veliko traktoristov preceni svoje psiho-fizične sposobnosti ali pa napačno ocenijo dano
situacijo. Nesreče povzročajo tudi traktoristi pod vplivom različnih alkoholnih in ostalih
substanc (Schagerl, 2010).
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Okolje
Poleg naklonov negativno vplivajo na varnost tudi sestava in razmočenost tal ter ovire, kot so
podrta drevesa, plazovi, ipd. Zaradi slabega oprijema pride do zdrsa traktorja. Dinamične sile
traktor prevrnejo, kar privede do prevračanja. Pod samim traktorjem lahko zaradi
razmočenega ali zelo suhega terena pride do manjšega plazu (Schagerl, 2010).
Tehnika
Priključki na traktorju lahko močno spremenijo težišče, zato pride do pogostega prevračanja
na nagnjenem terenu ali v zavojih, če se pripeljemo s preveliko hitrostjo. Priključki še vedno
predstavljajo velik varnostni problem. Velikokrat so opremljeni z neprimernimi zavorami, kar
pri današnjih traktorjih, ki so zelo hitri, predstavlja zelo veliko težavo. Mnogo traktorjev in
priključkov ima neprimerne pnevmatike, ki povečajo nevarnost zdrsa in posledično
prevračanja. Pri sami tehniki prihaja tudi do problema vzdrževanja mehanizacije. Zavore,
pnevmatike, kabina in krmiljenje potrebujejo redne preglede. Na gorskih območjih je
potrebno največ pozornosti posvetiti ravno pnevmatikam
(Schagerl, 2010).
Same pnevmatike nimajo nosilnosti. Nosilnost pnevmatike dosežemo z vpihovanjem zraka.
Večja in širša kot je pnevmatika, več zraka lahko dodamo ter s tem povečamo nosilnost. V
gorskih območjih pnevmatika ne sme biti preveč prazna in ne povsem napolnjena. Optimum
je nekje vmes (glede na navodila proizvajalca), tako da se celotna površina pnevmatike dotika
podlage (Die Suche nach…, 2014).
Uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah je lahko zahtevno, saj se v večini primerov
vozimo po asfaltu, pesku, gozdnih poteh, travnikih in njivah v nekaj vožnjah. Ročno
uravnavanje tlaka je s tem zamudno in nesmiselno. Zato obstajajo določeni dodatki, ki
samodejno uravnavajo tlak v pnevmatikah. Voznik traktorja vtipka v kabini zaželen tlak in s
tem računalniško zniža ali poviša tlak v pnevmatikah glede na podlago. Tak način zniževanja
in povečevanja zračnega tlaka se pozna predvsem pri porabi goriva, ki se lahko zmanjša v
povprečju tudi do 10 %. Pnevmatike zdržijo dlje, saj se ne obrabljajo tako hitro. Računalniški
način uravnavanja tlaka se lahko izvaja tudi na vseh priključkih. Sam proces lahko traja med
50 sekundami in 3 minutami, odvisno od moči kompresorja in velikosti pnevmatike
(Burkhalter, 2012).
Izjemnega pomena je profil pnevmatike. Omogočati mora zadosten oprijem za dobro vlečno
silo na njivah in preprečevanje zdrsov na travnikih. Profil mora imeti dobro sposobnost
samoočiščenja. Za različne podlage, kot so njive, travniki, gozd, moramo izbrati ustrezen
profil, tako da nam omogoča optimalen oprijem in preprečuje poškodbe tal (Die Suche nach
…, 2014).
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5.1 NESREČE V SLOVENIJI
Od leta 1996 pa do leta 2015 se je v Sloveniji v povprečju na leto zgodilo 35 nesreč s smrtnim
izidom. Skupno se je v zadnjih 20-ih letih ponesrečilo 699 ljudi. Upoštevani so vsi tipi nesreč,
od delovnih do prometnih nesreč s traktorjem, nesreč zaradi dela v gozdu in ostalih nesreč, ki
so posledica dela s kmetijskimi zgradbami, živino, ipd. V zadnjih 20 letih se je največ nesreč
(54) zgodilo leta 2000, najmanj pa leta 2006, ko je bilo 17 smrtnih nesreč (slika 12). V
zadnjih letih je število ponovno naraslo. V povprečju se zgodi 17,4 nesreč pri delu s
traktorjem, kar je približno polovica vseh nesreč (Dolenšek in Bernik, 2017).
Največ smrtnih žrtev povzroči prevračanje traktorja, saj se kar v 75 % prevračanj, voznik huje
poškoduje ali celo umre (Bernik in Dolenšek, 2006). Število nesreč s traktorjem se v zadnjih
letih počasi zmanjšuje, kar pripisujemo boljši osveščenosti kmetov, uvedbi varnostnega loka,
kabine, varnostnih pasov in sedežev ter homologaciji traktorjev.

Slika 12: Nesreče s smrtnim izidom- Slovenija (Dolenšek in Bernik, 2017)

5.1.1 Homologacija traktorjev
Homologacija traktorjev je postopek, v katerem se ugotavlja ali tip vozila, sistema, sestavnega
dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje tehnične zahteve pravilnika ali ustrezne tehnične
specifikacije (TSV). Traktor, ki ne ustreza homologacijskim pravilnikom, ni primeren za
vožnjo in uporabo. Kot navaja Bernik (2004), temelji homologacija v Sloveniji na naslednjih
pravnih osnovah:
- Pravilnik o ES - homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev. (2003)
- tehnične specifikacije (TSV), ki so prikazane v preglednici 2.
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Preglednica 2: Tehnične specifikacije (TSV) kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Seznam tehničnih …, 2017)
TSV 401

74/151

TSV 402

74/152

TSV 403

74/346

Sestavni deli in njihove značilnosti (največja dovoljena masa, prostor
za nameščanje registrskih tablic, dovoljena raven hrupa, izpušni sistem
traktorjev)
Največja konstrukcijsko določena hitrost in prostor za tovor pri
traktorjih
Vzvratna ogledala traktorjev

TSV 404

74/347

Vidno polje pri traktorju in brisalci vetrobranskega stekla

TSV 405

75/321

Krmilje kolesnih traktorjev

TSV 406

75/322

Preprečevanje radijskih motenj, ki so posledica kmetijskih vozil

TSV 407

76/432

Zaviranje kmetijskih kolesnih traktorjev

TSV 408

76/763

Potniški sedeži za traktorje

TSV 409

77/311

Raven hrupa, ki ga zazna voznik traktorist

TSV 410

77/536

Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi traktorja

TSV 411

77/537

TSV 412

78/764

Ukrepi proti zmanjšanju emisij iz dizelskih motorjev traktorjev
(dimljenje)
Sedež za voznika pri kolesnih traktorjih

TSV 413

78/933

Vgradnja svetlobnih in svetlobno signalnih naprav na traktorjih

TSV 414

79/532

Svetlobna oprema za kmetijska vozila

TSV 415

79/533

Naprava za vleko traktorja in vzvratna prestava

TSV 416

79/622

Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi traktorjev (statični preskus)

TSV 417

80/720

TSV 418

86/297

Delovni prostor, dostop voznika do njegovega mesta, okna in vrata
traktorja
Priključna gred traktorja in njena zaščita

TSV 419

86/298

TSV 420

86/415

TSV 421

87/402

TSV 422

89/173

TSV 423

2000/25

Zadaj nameščene zaščitne konstrukcije pri prevrnitvi za ozkokolotečne
traktorje
Vgradnja, lega, delovanje in označevanje upravljal traktorja
Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi, vgrajena pred voznikovim
sedežem ozkokolotečnih traktorjev
Mere in vlečne mase, regulator vrtilne frekvence in zaščita pogonskih
sklopov, zasteklitev, mehanske priključne naprave, ploščica
proizvajalca in upravljanje zavor vlečenega vozila
Ukrepi proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev za
pogon traktorjev
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5.2 NESREČE V ŠVICI
V primerjavi s Slovenijo je v Švici gorska mehanizacija bolj razširjena. Švico so v preteklosti
pestile težave zaradi velikega števila nesreč s smrtnim izidom. Veljala je miselnost, da se
nesreče s traktorji lahko zgodijo le na gorskih območjih, zato varnosti niso posvečali
posebnega pomena. Posledično so se odločili, da leta 1974 sprejmejo zakon, po katerem
morajo biti vsi novi traktorji opremljeni z varnostnim lokom ter varnostnimi pasovi. Vsi
starejši, neprimerno oziroma pomanjkljivo opremljeni traktorji, so morali biti do leta 1977
opremljeni s temi varnostnimi deli (Schagerl, 2010).
Leta 1975, eno leto po uvedbi novih pravil, so opazili občutno zmanjšanje števila nesreč s
smrtnim izidom. Leta 1977 se je število nesreč s smrtnim izidom prepolovilo in se še vedno
zmanjšuje. Leta 2005 so ustanovili posebno bazo podatkov o nesrečah za posamezno leto (vse
nesreče). Vsako nesrečo natančno preučijo in analizirajo, da bi povečali varnost na področju
kmetijstva (Schagerl, 2010).
V povprečju se je v zadnjih 20 letih v Švici na leto zgodilo 45 nesreč s smrtnim izidom.
Na 2 milijona prebivalcev je to 11,25 smrtnih nesreč. Skupaj se je ponesrečilo 894 ljudi.
Podobno kot v Sloveniji se tudi v Švici okoli polovica vseh nesreč zgodi s traktorjem. Na 2
milijona prebivalcev se ponesreči s traktorjem v povprečju okrog 5,6 ljudi. Na sliki 13 so
upoštevane vse nesreče (traktorske, v gozdu in ostale nesreče). Največ se jih je zgodilo leta
1999, in sicer 67, najmanj pa leta 2014, podpovprečnih 26. V zadnjih 20 letih število nesreč
rahlo upada. V večini primerov je glavni krivec za nesrečo človek. Veliko ljudi je umrlo
zaradi nestrokovnega in površnega ravnanja ter neuporabe varnostnih pasov. Če bi kmetje
uporabljali varnostne pasove, bi se povprečno letno lahko zgodile 4 smrtne žrtve manj (Wahl,
2015).

Slika 13: Nesreče s smrtnim izidom- Švica (Wahl, 2015)
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6 SKLEPI
V Švici se letno na dva milijona ljudi zgodi 11,25 nesreč s smrtnim izidom, medtem ko v
Sloveniji 35. V obeh državah je približno polovica vseh posledica nesreč s traktorjem.
Največja težava je prevračanje traktorja, ki se zgodi ob uporabi neprimernih in pomanjkljivo
opremljenih traktorjev. Standardni traktorji imajo višje težišče, zato se že ob nižjih naklonih
prevrnejo. Prevračanje se najpogosteje zgodi ob vožnji po klancu navzdol in zavijanju.
Ker imamo v Sloveniji kar 72 % površine, ki jo ocenjujemo kot gorsko in hribovsko območje,
je uporaba standardnih traktorjev nevarna. Švica ima bolj strme površine kot Slovenija, pa
ima veliko manj nesreč s smrtnim izidom. Problem tiči predvsem v nerazširjeni gorski
mehanizaciji po Sloveniji. Za naša gorska območja bi bilo potrebno uporabljati gorske
transporterje, eno in dvoosne kosilnice ter gorske traktorje. Vsem tem strojem je skupno, da
imajo zelo široke pnevmatike z globokim profilom, ki onemogočajo oziroma močno
zmanjšajo zdrs na velikih naklonih. Težišče je zelo nizko, zato je mogoče krmiliti z vsemi
štirimi kolesi, kar zmanjša obračalni kot. Obvezno so opremljeni z varnostnim lokom ali s
kabino, z varnostnimi pasovi in s sedeži. Tudi priključki so prilagojeni na zahtevne razmere s
širokimi pnevmatikami, nizkim težiščem … Enoosne kosilnice so lahko vodene daljinsko,
ponujajo tudi možnost namestitve posebnih kovinskih pnevmatik z bodicami za optimalen
oprijem pri naklonih nad 50 %. Gorski transporterji omogočajo menjavo namembnosti. Lahko
jih uporabljamo za pobiranje sena, prevoz drv ali gnojenje. Dvoosne kosilnice uporabljajo za
košenje travnikov, obračanje sena, pluženje snega ipd.
V Švici je trg gorske mehanizacije zelo dobro razvit. Gorska mehanizacija je izjemno
razširjena. Kljub dobri gorski mehanizaciji lahko še vedno pride do nesreče, ki se največkrat
zgodi zaradi uporabe zastarelih, tehnično neprimernih traktorjev. Največkrat je razlog za
nesrečo človeška napaka (80 % primerov). Veliko kmetov, udeleženih v nesrečah, je precenilo
svoje psiho-fizične sposobnosti ter dano situacijo. Vpliv na nesreče ima tudi okolje, predvsem
talne razmere.
V Sloveniji gorska mehanizacija ni dovolj razširjena. Razlogov je več, eden je naša preteklost,
saj je bila in še vedno je večina kmetov prerevnih, da bi si kupili nove traktorje. Delno bi ta
problem lahko rešili s subvencijami in boljšim ozaveščanjem kmetov. Problem tiči v samem
razmišljanju, saj večina kmetovalcev meni, da ne potrebujejo gorskih traktorjev, ker
ocenjujejo, da teren ni tako strm. Glavni krivci za smrt so neregistrirani, starejši traktorji, ki
nimajo niti osnovnega varnostnega loka. Velik doprinos k zmanjšanju števila nesreč je
prinesla predvsem homologacija kmetijskih in gozdarskih traktorjev, ker predpisuje določene
tehnične zahteve za boljšo varnost in opremljenost traktorjev.
Velikega števila nesreč v kmetijstvu bi se morali lotiti sistematično in se zgledovati po drugih
srednjeevropskih državah, kot so Švica, Nemčija in Avstrija, ki imajo zelo nizko smrtnost
zaradi nesreč.
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