
seznanjali prek medijev in svoje spletne stra-
ni www.kis.si, kjer `e deluje podstran Varno
s traktorji in kmetijskimi stroji. Po dostopnih
informacijah je Kmetijski in{titut Slovenije
edino podjetje v Sloveniji na podro~ju kme-
tijstva, ki je podpisalo to listino, verjetno pa
tudi eno redkih iz te dejavnosti v Evropi.

Oddelek za kmetijsko tehniko na Kmetij-
skem in{titutu Slovenije je predlo`il Evropski
komisiji program svojih dejavnosti na po-
dro~ju varne uporabe traktorjev in drugih
kmetijskih strojev. Organizirali bomo semi-
narje (delavnice) na temo varnosti traktori-
stov. [ir{o javnost pa bomo s problematiko

Kmetijski in{titut Slovenije bo 26. junija
2008 podpisal Evropsko listino o varno-
sti v cestnem prometu. V uvodu listine je
zapisano, da je trenutno {tevilo `rtev pro-
metnih nesre~ v Evropi nesprejemljivo in je
treba v ~im kraj{em mo`nem ~asu sprejeti
kar se da u~inkovite ukrepe za zmanj{anje
{tevila `rtev, da so na voljo u~inkoviti ukre-
pi za spodbujanje udele`encev v prometu k
uporabi varnostnih predpisov in celo k
sprejetju nadaljnjih ukrepov, na primer z
namenom zmanj{ati izpostavljenost uporab-

nikov nevarnostim nesre~. Prepri~ani so, da
bo obseg tak{nih ukrepov toliko ve~ji, ~e se
jim bo zavezalo kriti~no {tevilo zainteresira-
nih strani. Cilj je zmanj{anje {tevila smrtnih
`rtev na cestah vsaj za 50 odstotkov do leta
2010.
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Traktorji so vozila, zato se cestne (in tudi delovne) nesre~e ob njihovi uporabi do-
gajajo. Zmanj{ajmo {tevilo nezgod s traktorjem, zlasti smrtnih!
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Cestne traktorske nesre~e v letu 2007
V letu 2007 je bilo v Sloveniji na cestah po podatkih policije 240

nesre~, kjer je bil vklju~en traktor. Od tega je bilo 89 traktoristov
(37,1 odstotka) udele`encev nesre~, 151 traktoristov (62,9 odstotka)
pa povzro~iteljev nesre~. V nesre~e je bilo vklju~enih le 5 `enskih
voznic (kar je 2 odstotka), 98 odstotkov pa je bilo mo{kih.

Mo{ki udele`enci v nesre~ah so bili v povpre~ju stari dobrih 41 let,
mo{ki povzro~itelji pa 47 let. Najmlaj{i udele`enec je imel 15 let, naj-
starej{i pa 73 let. Med
povzro~itelji nesre~ je

najmlaj{i imel 18 let, najstarej{i pa `e zavidljivih 82 let. @enske v trak-
torskih nesre~ah so okoli 9 let mlaj{e od mo{kih.

Od 240 nesre~ se je za traktoriste kon~alo kar 74,2 odstotka nesre~
brez po{kodb, 3,8 odstotka je bilo nesre~, kjer so traktoristi dobili
hude po{kodbe, 13,3 odstotka nesre~ pa se je kon~alo z la`jimi po{-
kodbami. Smrt kot posledica nesre~e
je nastopila v 2,1 odstotka nesre~ ozi-
roma v petih primerih. Nekaj manj
kot sedem odstotkov nesre~ je bilo
dodatno brez po{kodb, opravljen je
bil le uradni zaznamek policistov.

Najve~ traktorskih nesre~ se doga-
ja v glavni delovni sezoni (od aprila
do oktobra). ^e pa pogledamo glede

na ~as, je bilo najve~ (14 odstotkov) nesre~ s traktorjem povzro~enih
okoli 19. ure zve~er. Kar 62 odstotkov vseh traktorskih nesre~ se zgo-
di na cestah v naseljih, 38 odstotkov pa zunaj naselja.

Glede na tip nesre~ je pri vseh nesre~ah, kjer je vklju~en traktor,
najve~ bo~nega tr~enja (27,1 odstotka), veliko je tudi prevrnitev trak-
torjev na cesti (kar 14,2 odstotka), skoraj enak dele` pa imajo ~elna

tr~enja in oplazenja (dobrih 12
odstotkov).

42 traktoristov od 240,
vklju~enih v obravnavo, je vo-
zilo pod vplivom alkohola,
kar je 17,5 odstotka. 12 jih je
bilo med udele`enci nesre~,
30 pa med povzro~itelji. ^e
izrazimo v dele`u, je bilo
13,4 odstotka udele`encev
pod vplivom alkohola, med
povzro~itelji nesre~ pa kar

19,9 odstotka ljudi. Med udele`enci je bil rekor-
der z 1,31 g alkohola/kg telesne mase, med pov-
zro~itelji pa je rekorder pri alkotestu imel 1,56 g
alkohola/kg telesne mase. Med povzro~itelji je
bilo kar sedem udele`encev, ki so imeli ve~ kot
1 g alkohola/kg telesne mase.

Toma` Poje
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Cestne nesre~e s traktorji so pogosto tragi~ne tako za trakto-
riste kot tudi za ostale udele`ence v prometu.

Na cesti (tudi v prestolnici) lahko ve~krat sre~amo traktor-
je, ki nimajo potrebnih za{~itnih konstrukcij (varnostnega
loka ali kabine) in niso registrirani, s tem pa tudi ne tehni~-
no pregledani.

Dele` nesre~ v odstotkih glede na koledarski mesec

Dele`i posameznih tipov prometnih nesre~ s traktorji ne gle-
de na to, ali je udele`enec ali povzro~itelj.
Legenda: ^T – ~elno tr~enje, BT – bo~no tr~enje, NT – naletno
tr~enje, OP – oplazenje, OS – ostalo, PP – povo`enje pe{ca,
PR – prevrnitev vozila, PZ – povo`enje `ivali, TO – tr~enje v
objekt, TV – tr~enje v stoje~e/parkirano vozilo

Kronika v dnevnem ~asopisju bele`i tudi nekatere traktorske cestne nesre~e. Ni
jih tako malo, nekatere so s ~rnim koncem. Odpravimo jih!


