
jem odvisne od treh dejavnikov: traktorista,
traktorja in podlage, po kateri se traktor pre-
mika. Eden mo`nih vzrokov za nezgodo je
izguba stabilnosti samega traktorja oziroma
traktorja s priklju~enim strojem. Pri uporabi
vitla na traktorju se zgodi, da vitel vle~e pre-
veliko breme ali pa da se pripeti hlodi pri
vleki zataknejo ob oviro (npr. skalo, stoje~e
drevo itd.). Ob tem lahko pride do vzvratne-
ga prevra~anja traktorja. Tako izgubo stabil-
nosti lahko vidimo na sliki 1.

Na sliki 2 je primer izgube stabilnosti
traktorja zaradi nepravilnega nalaganja hlo-jev pri delu v gozdu prihaja do nezgod. In na

nekatere mo`ne nezgode s traktorji pri delu
v gozdu opozarjamo s prispevkom, saj so za-
konitosti nezgod podobne, kot pri uporabi
teh istih traktorjev v kmetijstvu.

Prav tako kot pri delu v kmetijstvu so tudi
v gozdarstvu nezgode s (kmetijskim) traktor-

V zadnjih letih, ko zasebni lastniki izvaja-
jo sami vedno ve~ del v gozdu, se pove~uje
{tevilo nezgod. Se~nja in spravilo lesa sta
lahko nevarno opravilo, {e zlasti, ~e lastniki
nimajo ustreznega znanja, opreme itd. Last-
niki gozdov se lahko izobra`ujejo za dela v
gozdu na te~ajih in seminarjih, ki jih izvajata
Zavod za gozdove Slovenije in Srednja go-
zdarska in lesarska {ola iz Postojne.

Zasebni lastniki gozdov delo v gozdu po-
gosto opravljajo s kmetijskimi traktorji. Ti
imajo lahko gozdarsko nadgradnjo ali so
brez nje. Tudi pri uporabi kmetijskih traktor-

Varnost

Nezgode s traktorji tudi v gozdu

Po navedbah Zavoda za gozdove Slovenije je Slovenija de`ela gozdov, saj
pokrivajo 58,5 % na{e dr`ave. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski
uniji, za [vedsko in Finsko. Dele` se zvi{uje tudi zaradi zara{~anja kmetijskih
povr{in, kjer so kmetje opustili kmetijsko pridelavo. Zavod za gozdove Slovenije
navaja, da je v Sloveniji 74 % gozdov v zasebni lasti. Povpre~na posest obsega

okoli 2,5 ha z ve~ posameznimi parcelami. Po podatkih je v Sloveniji `e 313.000
(s solastniki celo 461.000) gozdnih posestnikov.

112 XVII (2013) 1112 XVII (2013) 1

Slika 3: Gozdarska prikolica je zdrsni-
la iz vlake zaradi odtajane podlage.
(foto: Simon Grilc)

Slika 2: Zadnji del traktorja Steyr 4095
Kompakt, ki tehta 3200 kg, je dvignilo
zaradi preobremenitve gozdarske pri-
kolice z dolgimi in prevelikim {tevilom
hlodov, ki so bili sicer namenjeni za
{pirovce. Gozdarska prikolica Euroklip
ima sicer 10 ton nosilnosti. (foto: Simon
Grilc)

Slika 1: Vitel Krpan 7EH razvije vle~no
silo 70 kN (7 ton). Priklju~en je na trak-
tor Massey Ferguson z mo~jo 100 KM,
ki tehta okrog 4000 kg. V podjetju
Franc Pi{ek d.o.o., kjer izdelujejo vitle,
ki so plod njihovega lastnega razvoja,
dolgoletnih izku{enj, natan~nega preiz-
ku{anja in delovanja v najrazli~nej{ih
pogojih, vsak vitel po koncu monta`e
tudi preizkusijo. Na sliki je ekstremna
kontrola vitla (ob upo{tevanju varnosti
ob izvedbi kontrole). V realnem delu v
gozdu se podobno lahko zgodi, ~e trak-
tor oziroma vitel vle~e preveliko breme
ali pa ~e se hlodi zataknejo pri privla-
~evanju. (foto: Franc Pi{ek, d. o. o.)



dov na prikolico. Na prikolico so se v tem primeru nakladali zelo
dolgi hlodi namenjeni za {pirovce.

Gozdovi rastejo pogosto na nagibu, vlake pa tudi niso »avtoceste«.
Na sliki 3 vidimo, kako lahko podlaga vpliva na nezgodo, ki ni pov-
zro~ila nobene ve~je te`ave. Vlaka oziroma podlaga se je v ~asu pre-
voza hlodov z gozdarsko prikolico odtajala. Vozna povr{ina je posta-
la spolzka, traktor je ostal na vlaki, gozdarska prikolica pa je zdrsni-
la iz vlake. Odtajana tla so tudi v kmetijstvu lahko vzrok nezgode.

@e nekaj teh fotografij pri~a, da je delo v gozdu lahko nevarno. Ve-
~ina nezgod se zgodi
ravno zasebnim last-
nikom. Najve~ nesre~
se zgodi pri se~nji.
Nezgode pri uporabi
traktorja pa so takoj
za uporabo motorne
`age. Zato bi vsak, ki
se odpravlja na delo v
gozd, moral opraviti
te~aje varnega dela v
gozdu, ki jih izvajata
Zavod za gozdove Slo-
venije in Srednja go-

zdarska in lesarska
{ola Postojna.

Toma` Poje
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Revija , ki izhaja petletno, je brezpla~na priloga
naro~ni{kih izvodov tednika

Kronika tudi na spletu bele`i tudi smrt-
ne nezgode s traktorjem v gozdu


