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nanjih komand itn.), moramo biti toliko bolj
pazljivi.

[e nekaj navodil za varno
uporabo strojev:
• Nikoli ne uporabljajmo stroja (traktorja, pri-

klju~ka), dokler ne vemo, kako se ga var-
no uporablja. Zato prej preberimo navodi-
la za uporabo in jih imejmo pri roki.

• Nikoli ne uporabljajmo stroja, ~e ni pravil-
no vzdr`evan.

• Kljub ugasnjenemu motorju se lahko neka-
teri deli {e vrtijo ali premikajo, tako da ne
bodimo v njihovi bli`ini.

• Uporabljajmo ~evlje z dobrim oprijemom.
• Oblecimo obleko, ki se oprijema telesa, naj-

bolje delovni kombinezon.
• Odstranimo {trle~i nakit, tudi ure in prsta-

ne.
V naslednjih {tevilkah se bomo lotili posa-

meznih primerov nevarnega dela in prikaza-
li, kako bi morali pravilno ravnati.

Toma` Poje

• Kako se bomo lotili nameravanega opravi-
la?

• Smo pregledali stroj pred zagonom (de-
lom)?

• Ali vemo dovolj o varnem delu?

Ko prenehamo z delom,
moramo:

• aktivirati ro~no zavoro.
• preveriti, ali smo vse komande in priklju~-

ke pustili v varnem polo`aju.
• ugasniti motor traktorja ali stroja.
• izvle~i zaganjalni klju~.

Vse to moramo storiti, preden zapustimo
sede` (oziroma kabino traktorja), pa tudi ta-
krat, ko je kdor koli v bli`ini stroja ali oprav-
lja delo na traktorju ali priklju~ku. Kadar taka
zaustavitev ni mo`na (v primeru uporabe zu-

Po analizah Sveta za preventivo v cestnem
prometu RS je v zadnjih letih {tevilo smrtnih
`rtev zaradi nesre~ pri delu s traktorjem bis-
tveno ve~je kot zaradi traktorskih nesre~ v
prometu. Velika ve~ina nesre~ (ve~ kot tri
~etrtine) se je zgodila zaradi prevrnitve
traktorja, ki je pod seboj pokopal vozni-
ka ali sopotnike. Do tega najpogosteje pri-
de zaradi: neprevidne vo`nje preko roba
zemlji{~a, poti, cesti{~a; nepravilne oce-
ne nagiba in nepravilne izbire prestave
za vo`njo navzdol; preobte`itve prikoli-
ce ali neustreznih zavor na prikolici, ki
porine traktor tako, da se prevrne.

Za ponazoritev prilagamo nekaj zgovornih
naslovov ~asopisnih izrezkov, saj se na »ne-
sre~ne strani« pogosto »prevrnejo« tudi trakto-
risti s svojimi traktorji in pomo~niki. Da bi se
mi ne zna{li tam, moramo upo{tevati nekaj
osnovnih pravil o varnemu delu s traktorji in
kmetijskimi stroji.

Pred za~etkom dela preverimo
naslednje:
• Smo primerno oble~eni in obuti za delo?
• Smo prebrali in razumeli navodila za delo

s traktorjem in (ali) priklju~nim strojem?

Gradbeni{tvo in kmetijstvo sodita med
tiste dejavnosti, kjer so delovne nesre~e
najbolj pogoste. Razlogov za to je ve~:

raznovrstni delovni pripomo~ki in
orodja, delo na prostem, gibljiva

delovna sredstva, veliko ro~nega dela,
razli~na opravila itn. Za kmetijstvo pa

je zna~ilna {e posebej visoka starost
ljudi, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo,

kar gotovo tudi pove~uje {tevilo nesre~.

Velikokrat je dovolj `e ena sama na-
paka, za popravni izpit ni ve~ prilo`-
nosti!

Nesre~e in {e enkrat:

nesre~e!

F
o
to

: 
D

n
ev

n
ik


