
volj velika. Za morebiten prevoz sopotnika
pa so problemati~ni starej{i traktorji. Ozko-
kolote~ni traktorji in gorske izvedbe traktor-
jev nimajo konstrukcijskih mo`nosti za
vgradnjo sede`a za sopotnike.

Dr`avni zbor Republike Slovenije je v
letu 2010 sprejel {tiri zakone s
podro~ja prometa. Ker
tudi traktor
spada med
vozila, mo-
rajo tudi trak-
toristi poznati
in upo{tevati
predpise, ki so
vstopili v veljavo
sredi leta 2011.

V zakonu o mo-
tornih vozilih je

Sopotniki ne smejo prepre~iti dostopnosti
do komandnih ro~ic ali pa zakriti vidnega
polja traktoristu. Pravi sede`i, relativno
udobni za sopotnike, so predvsem v sodob-
nih in zmogljivih traktorjih, kjer je kabina do-

Varnost

Traktor le za traktorista

Glede na to, da je traktor v osnovi
delovni stroj, po navadi v njem vidimo

le traktorista, potnik lahko sedi le na
ustreznem sede`u za sopotnika.

Prepovedana in nevarna je vo`nja
potnikov na blatnikih, stopnicah,

dvi`nih ro~icah, njivski pre~ki,
vle~nem ojesu pa tudi na strojih, ki jih

traktor vle~e ali nosi.
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Velikokrat je opaziti tudi potnike na
traktorju, ki stojijo na spodnjih dvi`nih
ro~icah zadnjega hidravli~nega dviga-
la. Tudi sedenje na priro~nem »sede`u«,
prigrajenem na zadnji strani traktorja,
ni dovoljeno, {e manj pa varno.

Veseli otroci, pripravljeni za skupinsko fotografiranje, transport pa bi bil zelo ri-
zi~en. (Fotografija: Roman Mavec)

Zakon o pravilih cestnega prometa, ki ve-
lja od 1. julija letos, pravi, da je uporaba
varnostnih pasov na traktorju obvezna,
~e so ti vgrajeni. Za traktorje, ki gredo
ve~ kot 40 km/h, je vgradnja varnostnih
pasov obvezna (ena izmed homologacij-
skih zahtev). Za traktorje z vozno hi-
trostjo do 40 km/h varnostni pas ni obve-
zen, vendar jih mnogi proizvajalci trak-
torjev vgrajujejo `e zaradi poudarjanja
ve~je varnosti, ki jo nudi tak sede` ozi-
roma traktor. V Fendtu (na fotografiji) vgrajujejo trebu{ni pas tako za traktorista
kot tudi za njegovega sopotnika. Praksa pa ka`e, da ljudje {e ne uporabljajo prav
veliko varnostnih pasov na traktorju. Ob morebitnem prevra~anju traktorja var-
nostni pas zadr`i traktorista v varnem obmo~ju, ki ga nudi kabina.



poseben ~len o varnostnih pasovih, ki govori takole: »^e so na trak-
torju vgrajeni varnostni pasovi, morajo biti voznik in potniki pripeti,
kot je predpisano.«

Zakon o pravilih cestnega prometa pa govori tudi o sopotnikih na
traktorju. Pravi takole: »Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg
voznika voziti druga oseba le, ~e je v ta namen na njem vgrajen se-
de` za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem dovoljenju. Otrok,
mlaj{ih od enega leta in pol, se na traktorju ali na delovnem stroju ne
sme preva`ati. Na traktorskem priklju~ku, na priklju~ku delovnega
stroja ali motokultivatorja ni dovoljeno preva`ati oseb. Na tovornem
vozilu oziroma na priklopnem vozilu, ki ga vle~e traktor, se sme vo-
ziti v prostoru za tovor najve~ pet oseb, ki so potrebne za nalaganje
oziroma razlaganje tovora.« Za vo`njo te osebe ne smejo sedeti na

stranicah tovornega prostora ali na nestabilnem oziroma nepritrje-
nem tovoru kot tudi ne na tovoru, ki presega vi{ino stranic tovorne-
ga prostora.

Zakoni pravijo, kako naj bi bilo, fotografije pa ka`ejo drugo, real-
no stanje, ki pa ga `elimo tudi s tem prispevkom izbolj{ati.

Toma` Poje
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Dva sopotnika (~e se jima lahko tako re~e) se peljeta v zaje-
malki ~elnega nakladalnika – nevaren transport ljudi! ^e pa
se malce po{alimo – vsaj oble~ena sta v odsevni jopi~.

Kar dva sopotnika na gorskem traktorju, ki sicer nima niti
enega sede`a za sopotnika. Ob morebitnem naletu na udarno
jamo na cesti, silovitem zaviranju, trku ali ~em podobnem je
vpra{anje, kaj bi se zgodilo z otrokoma. Traktorja se dr`ita
le z mo~jo svojih rok. Ta mo~ pa je omejena, saj je znano, da
v povpre~ju ~lovek sam sebe zadr`i nekje do sunka sile, ki
ga povzro~i trk vozila s hitrostjo 11 km/h.


