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Neposredno za temi priklju~ki traktorist ne
vidi ni~ in v resnici vozi nazaj bolj »na slepo«
oziroma s pomo~jo vzvratnih ogledal. Na
dvori{~u kmetij traktorji obi~ajno ne dosega-
jo velike hitrosti, vendar je za zaustavitev
traktorja potrebnega kar nekaj ~asa oziroma
metrov poti. To pa je lahko preve~, ~e nas-
proti ali od strani prite~e pred traktor otrok.
Traktorist obi~ajno ne vozi samo traktorja,
ampak tudi upravlja s priklju~enim strojem,

nevarne snovi, kot so pesticidi, ~istila, topila
itd. Zavarovani morajo biti tudi stopni{~a in
lestve, da se otroci po njih ne bodo mogli
vzpenjati. Pokrovi na jamah za gnojevko in
ali gnojnico morajo biti izvedeni tako, da ni
mo`nosti, da bi otroci padli v jamo.

Analize nesre~ ka`ejo, da se veliko otro-
{kih nezgod na kmetiji zgodi pri uporabi
kmetijske mehanizacije zaradi omejenega
vidnega polja traktorista in premajhne pazlji-
vosti otrok in odraslih. Traktorji postajajo
vedno ve~ji, ravno tako tudi njihovi priklju~-
ki. V neposredni bli`ini traktorja ima trakto-
rist zaradi konstrukcije traktorja mrtvi vidni
kot. Vidno polje traktorista je v neposredni
bli`ini traktorja torej omejeno. Mrtvi vidni
kot pri traktorju je zlasti pri zadnjih (velikih)
kolesih in pred traktorjem. Vidno polje pa
lahko omejujejo tudi stebri~ki kabine, verti-
kalna izpu{na cev ali vertikalna cev za do-
vod zraka. Vidno polje je pri ve~jih traktorjih
{e bolj omejeno. Pogled nazaj zmanj{ujejo
tudi veliki priklju~ki, kot so samonakladalne
prikolice, trosilniki hlevskega gnoja, me{al-
no-krmilne prikolice, tovorne prikolice itd.

Otroci na kmetijah `e mladi spoznajo
delo na kmetiji, ki ga opravljajo njihovi star-
{i, obi~ajno pa je tudi, da se `e zgodaj vklju-
~ujejo v delo, tudi s kmetijskimi stroji. Glede
na raznolike delovne procese in razli~ne de-
lovne stroje, ki so na kmetiji, pre`ijo tako na
starej{e kot na mlade {tevilne nevarnosti.
Razli~ne {tudije drugod po svetu so pokaza-
le, da so otroci na kmetijah dva- do trikrat
bolj izpostavljeni nevarnostim (nezgodam)
kot drugi otroci.

Na kmetiji kot zaokro`eni gospodarski ce-
loti je obi~ajno ve~ pokritih prostorov, kot so
delavnice, hlevi, skladi{~a, skednji in stano-
vanjska hi{a. Vsi ti prostori so zanimivi za
otro{ko igro in njihovo raziskovanje. Hkrati
pa so v teh prostorih {tevilni predmeti, ki so
morebiti nevarni tako za odrasle, {e bolj pa
za otroke. Otroke je treba o teh nevarnostih
podu~iti, morebitne nevarne predmete oz.
prostore pa tudi ustrezno (fizi~no) zavarova-
ti in omejiti dostop do njih. Na splo{no je tre-
ba posebno pozornost nameniti elektri~ni
napeljavi. Ustrezno je treba zavarovati tudi

Kmetija je (ni) igri{~e –

varnost otrok

Dru`inska kmetija je tako delovi{~e kot
tudi bivali{~e. Otrokom, ki so stalno na

kmetiji ali pa tja pridejo le za~asno
(turisti~ne kmetije, po~itnice pri

babicah, {olski dnevi na kmetijah), pa
ta prostor pomeni tudi idealen prostor

za igro, vendar so lahko hitro
izpostavljeni {tevilnim nevarnostim.

Skladi{~a so za otroke lahko odli~na, a
morebiti tudi nevarna igri{~a. Precej
otro{kih nezgod se zgodi tudi med igro
med skladi{~enimi balami.

Vidno polje iz traktorja je omejeno. Mrtvi vidni kot je zaradi konstrukcije traktor-
ja ob zadnjih kolesih in pred samim traktorjem. Dveletnega otroka traktorist sploh
ne more opaziti, ~e si za igro (ali kaj drugega) izbere plati{~e zadnjega kolesa
traktorja.

Otroci na kmetijah bodo varnej{i, 
~e bomo odrasli:
– stroje opremili z varovalnimi (za{~itni-

mi) napravami (sklopi),
– stroje in naprave varno skladi{~ili (par-

kirali),
– prepre~ili vrtenje premi~nih delov,
– pospravili klju~e za zagon vozil (trak-

torjev, kombajnov itd.),
– zavarovali vozila in stroje pred neza`e-

lenim premikanjem,
– otroke peljali na traktorjih na ustreznih

sede`ih z varnostnim pasom.



kmetiji, ampak tudi na tiste, ki so le za kra-
tek ~as na obisku (po~itnice na kmetiji, {ol-
ski obiski na kmetiji, nakupi na kmetijah).
Kmetije, ki uspe{no prestanejo test glede
varnosti otrok, dobijo celo plaketo, da so
varne kmetije, kar je zlasti pomembno na tu-
risti~nih kmetijah. V tujini se dobijo tudi {te-
vilne publikacije, ki opozarjajo na nevarno-
sti, ki pre`ijo na otroke. Pri nas takih in po-
dobnih institucionalnih akcij ni, tako da nas
na tem podro~ju ~aka {e mnogo dela.

Tehni~ni pripomo~ki lahko izbolj{ajo var-
nost pri delu s traktorji. Tako ima na primer

proizvajalec traktorjev John Deere
v seriji traktorjev 6030 mo`nost,
da se ob vzvratni vo`nji vklju~i
zvo~ni signal, kar je bilo sicer do
sedaj obi~ajno pri kamionih ali
kombijih. Ena izmed mo`nih teh-
ni~nih re{itev je tudi vgradnja ka-
mer na zadnjo stran velikih
(nepreglednih) priklju~kov. Trak-
torist se s pomo~jo kamere pre-
mika varneje in tudi hitreje opazi
morebitnega otroka. Obstajajo
tudi raziskave, kjer so otroci na
kmetiji opremljeni z razli~nimi
elektronskimi napravami. ^e
pridejo v bli`ino traktorja, je

traktorist prek ustreznega sprejemnika opo-
zorjen na njihovo bli`ino z zvo~nim in/ali
svetlobnim signalom. Dobrodo{le so tudi fi-
zi~ne pregrade, ki omejujejo dostop otrokom
na vozne poti traktorjev.

Toma` Poje

hkrati pa mora zaradi varnosti nadzorovati
tudi okolico.

Po podatkih Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Slovenije sta v letih od
1981 do 2004 v Sloveniji umrla 802 ~loveka v
prometnih in delovni nesre~ah. Zlasti zaskrb-
ljujo~e so nesre~e, v katerih so `rtve otroci.
Bojan @lender iz Sveta za preventivo ugotav-
lja, da se jih ve~ina zgodi zaradi neprevidne
vo`nje po dvori{~u, ko se voznik traktorja ne
prepri~a, ~e v okolici traktorja ni otrok, ali
zaradi padca otroka s traktorja ali prikolice.
Vsa opozorila, da sta vsako leto najmanj dve
nesre~i, katerih posledica je smrt otroka, ne
zale`ejo. Po doma~em dvori{~u se traktoristi
{e vedno vozijo izredno neprevidno. Podatki
Sveta za preventivo tako ka`ejo, da je od leta
1984 do 2004 umrlo kar 17 otrok do starosti
7 let (kot spremljevalci na traktorju ali pri-
klju~ku). V omenjenem ~asovnem obdobju
so trije otroci, stari med 8 in 14 let, umrli kot
vozniki traktorja, {tirje otroci pa kot sprem-
ljevalci. Pet otrok med 15 in 18 letom starosti
je umrlo kot traktorist, eden pa kot spremlje-
valec.

Avstrijska {tudija o nesre~ah je pokazala,
da so otroci na kmetijah izpostavljeni trikrat
ve~ji nevarnosti, da pride do nesre~e s smrt-
nim izidom kot mestni otroci. Pri njih se zgo-
di 37 odstotkov nesre~, ko so otroci na kme-
tijskih vozilih kot sopotniki. Nekaj ve~ kot 
7 % nesre~ se zgodi, ko otroci sami vozijo

traktor, okoli 40 odstotkov pa, ko so otroci v
neposredni bli`ini traktorja (oziroma drugih
kmetijskih vozil). Okoli sedem odstotkov ne-
sre~ se zgodi pri vzvratni vo`nji ter nekaj
manj kot {est odstotkov pri vo`nji naprej. Av-
strijska zakonodaja dolo~a, da se otrok do
petega leta starosti ne sme voziti na traktor-
jih. Starej{i otroci pa se lahko vozijo, ~e je
traktor opremljen z ustreznim sede`em.

Avstrija, Nem~ija in [vica so imele v zad-
njih letih tudi skupno kampanjo z naslovom
Otroci, varni in zdravi na kmetiji. Kampanja
se ne obra~a le na otroke, ki stalno `ivijo na
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Traktoristu vidno polje nazaj omejujejo tudi veliki priklju~ki, kot je na primer pri-
kolica. V resnici ne more videti, ~e je nekdo za prikolico.

Tudi pri nas se dogajajo tragi~ne nesre~e s kmetijsko mehanizacijo,
kjer so `rtve otroci. Nevarnost nezgod otrok na kmetiji je dva- do trikrat ve~-

ja kot pri mestnih otrocih.

Otroci na kmetiji pomagajo star{em pri delu. Velikokrat pa {e ne znajo oceniti svo-
jih sposobnosti in zmo`nosti strojev, s katerimi delajo. Delo na strmini (nagibu)
lahko hitro pripelje do zdrsa traktorja ali prevra~anja. ^e pa traktor ni opreml-
jen ne z varnostnim lokom ne s kabino, je potencialna nevarnost {e ve~ja!


