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CESTNE NESREČE TRAKTORISTOV

Oddelek za kmetijsko tehniko na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije je predložil program svojih 
dejavnosti na področju varne uporabe trak-
torjev in drugih kmetijskih strojev. Organizirali 
bomo seminarje (delavnice) na temo varnosti 
traktoristov. Širšo javnost pa bomo s to pro-
blematiko seznanjali preko medijev in preko 
svoje spletne strani www.kis.si, kjer že deluje 
podstran Varno s traktorji in kmetijskimi stroji. 
Po dostopnih informacijah je Kmetijski inštitut 
Slovenije edino podjetje v Sloveniji iz področja 
kmetijstva, ki je podpisalo to listino, verjetno 
pa tudi eno redkih iz te panoge v Evropi. 

Za te aktivnosti smo se odločili zato, ker so vo-
zniki traktorjev napotke za varno delo s trak-
torjem dobili le ob opravljanju šoferskega 
izpita, nato pa se običajno tovrstno izpopolnje-
vanje konča. Nesreče traktoristov pa se »re-
dno« dogajajo. Traktor sicer spada med vozi-
la; v Sloveniji je po podatkih Popisa kmetijstva 
2000 preko 108.000 traktorjev. Konec lanske-
ga leta je bilo registriranih samo nekaj več kot 
88.000 traktorjev. Ostali ne gredo skozi redne 
tehnične preglede (kakršni koli že ti so). Poten-
cialno so torej v manj ustreznem tehničnem 
stanju, kar lahko vpliva na pogostnost nesreč, 
kjer je vključen traktor. Po anketi Kmetijske-
ga inštituta Slovenije pa je celo 10 % traktor-
jev brez kakršne koli zaščitne (varnostne) kon-
strukcije – kabine ali loka. 

Traktor sicer v osnovi služi kot energetsko po-
gonska enota za različna dela v kmetijstvu in 
gozdarstvu. Večino delovanja opravijo na nji-
vah, travnikih (izven cestnih področjih), za 
transport pa morajo uporabljati tudi prome-
tnice – javne ceste, kjer mora biti traktor in 
priključek skladen s cestnoprometnimi zahte-
vami. Seveda morajo traktoristi svoje traktor-
je voziti na cestah v skladu s cestnoprometnimi 
predpisi. Navzlic temu pa se nezgode dogaja-
jo in tu bi nekaj rekli še o traktorskih cestnih 
nesrečah, ki so se zgodile leta 2007 v Sloveniji. 
Ob tem je potrebno poudariti, da se trakto-
ristom dogajajo tako delovne nezgode kot ce-
stne (prometne) nezgode. Delovne nezgode se 
zgodijo izven ceste – se pravi na travniku, nji-
vi, gozdu. Do nesreče pride zaradi npr. premo-
kre podlage, zdrsa, prevelikega nagiba terena 
(naklona), nepravilnega obvladovanja traktorja 
itd. Cestne nesreče pa so dejansko nezgode na 
cestišču, kjer je bil traktor oziroma traktorist 
vključen v nezgodo – nesrečo. 

V letu 2007 je bilo v Sloveniji na cestah po po-
datkih policije 240 nesreč, kjer je bil vključen 
traktor. Od tega je bilo 89 traktoristov (37,1 
%) udeležencev nesreč, 151 traktoristov (62,9 
%) pa povzročiteljev nesreč. V nesreče je bilo 
vključenih le 5 ženskih voznic (kar je 2 %), 98 

Kmetijski inštitut Slovenije je 26. ju-
nija 2008 podpisal Evropsko listino o 
varnosti v cestnem prometu. Cilj te 
vseevropske akcije je zmanjšanje šte-
vila smrtnih žrtev na cestah vsaj za 
50% do leta 2010. 

% pa je bilo moških. Moški udeleženci – trak-
toristi so bili v povprečju stari 41 let, moški 
povzročitelji pa 47 let. Najmlajši udeleženec je 
imel 15 let, najstarejši pa 73 let. Med povzroči-
telji nesreč je najmlajši imel 18 let, najstarejši 
pa že spoštljivih 82 let. Ženske traktoristke so 
v povprečju 9 let mlajše od moških. 

Od 240 nesreč se je za traktoriste končalo kar 
74,2 % nesreč brez poškodb, 3,8 % je bilo ne-
sreč, kjer so traktoristi imeli hude poškodbe, 
13,3 % nesreč pa se je končalo s lažjimi poškod-
bami. Smrt traktorista kot posledica cestne 
nesreče je nastopila v 2,1  % nesreč oziroma 
v petih primerih. 6,7 % nesreč je bilo dodatno 
brez poškodb, opravljen je bil le uradni zazna-
mek Policije.

Največ traktorskih nesreč se dogaja v glavni 
delovni sezoni (od aprila pa do oktobra). Če 
pa pogledamo glede na čas, je bilo največ (14 
%) nesreč s traktorjem povzročenih okrog 19. 
ure zvečer. Kar 62 % vseh traktorskih nesre-
če se zgodi na cestah v naseljih, 38 % pa izven 
naselja.

Graf 1: Delež traktorskih nesreč v  % glede na koledarski mesec

27,1 % je bilo bočnega trčenja, veliko je tudi prevrnitev traktorjev na cesti (kar 14,2 %), čelna trče-
nja in oplazenja pa sta skoraj enako zastopana vsak z dobrimi 12 %.

42 traktoristov od 240 vključenih v obravnavo 
je vozilo pod vplivom alkohola, kar je 17,5 %.
12 jih je bilo med udeleženci nesreč, 30 pa med 
povzročitelji. Če izrazimo v procentih, je bilo 
13,4 % udeležencev pod vplivom alkohola, med 
povzročitelji nesreč pa kar 19,9 % ljudi. Med 
udeleženci je bil rekorder s 1,31 g alkohola/kg 
telesne mase, med povzročitelji pa je rekorder 
pri alkotestu imel 1,56 g alkohola/kg telesne 
mase. Med povzročitelji je bilo kar 7 udeležen-
cev, ki so imeli več kot 1 g alkohola/kg telesne 
mase.

Če pa se osredotočimo na današnjo Mestno 
občino Ljubljana, potem so bile v letu 2007 
na tem območju tri cestne nesreče. kjer je bil 
vključen tudi traktor. Dva traktorista sta bila 
povzročitelja nesreč, tretji pa je bil udeleženec 
v nesreči. Razveseljivo je, da nihče ni vozil trak-
torja pod vplivom alkohola. Vsi traktoristi so 
bili moškega spola, povprečno stari 69 let, vo-
zniški izpit za traktor pa so imeli dobrih 24 let. 
Dve nesreči sta se zgodili maja, ena pa marca. 
Ura nesrečnega dogodka je bila pri dveh oko-
li 20. ure zvečer, tretja pa se je zgodila ob 12. 

Legenda: 
 ČT  – čelno trčenje, 
 BT   – bočno trčenje, 
 NT  – naletno trčenje, 
 OP  – oplazenje, 
 OS  – ostalo, 
 PP   – povoženje pešca, 
 PR   – prevrnitev vozila, 
  TO  – trčenje v objekt, 
 TV   – trčenje v stoječe 

       / parkirano vozilo

Graf 2: Deleži posameznih tipov prometnih nesreč s traktorji ne glede na to ali je udeleženec ali pov-
zročitelj. 
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Slike 6: Traktoristi v dnevne časopise običajno zaidejo le v Kroniko, kjer so na 
kratko opisane njihove take ali drugačne nezgode.

Sliki4 in 5: Cestne nesreče s traktorji se vedno ne končajo dobro.

uri. Dve nesreči sta se zgodili v naselju, tretja 
pa izven naselja. Dva traktorista sta imela hude 
poškodbe, eden pa jo je odnesel brez poškodb. 
Smrtnih cestnih nesreč traktoristov na obmo-
čju Ljubljane v letu 2007 »hvala bogu« ni bilo. 

mag. Tomaž Poje
Kmetijski inštitut Slovenije
E-mail: Tomaz.poje@kis.si 

Slika 1: Kmetijski inštitut 
Slovenije se je s podpisom 
Evropske listine o varnosti 
v cestnem prometu zave-
zal za preventivne dejav-
nosti na področju varnega 
dela s traktorji

Slika 2 in 3: Na Tomačevski cesti (pa tudi drugje v Ljubljani) lahko na cesti sre-
čamo traktorje, ki niso ustrezno opremljeni - nimajo varnostnega loka ali kabine, 
niso registrirani (s tem pa tudi ne tehnično pregledani). 


