
Varnost

Sodobna kmetijska mehanizacija je tako v
Prekmurju kot tudi drugje v Sloveniji veliko
na cesti tako za potrebe transporta ali pre-
me{~anja z ene na drugo lokacijo. V Prek-
murju je kar precej posebnih traktorskih stez,
po katerih se lahko (moramo) vozimo s trak-
torji. Res pa je tudi, da so bile te cestice zgra-
jene pred precej ~asa in takrat niso bile zgra-
jene za velike obremenitve. Sedaj pa prevla-
dujejo veliko ve~ji, {ir{i in te`ji traktorji. Za
njih pa so te traktorske steze `e preozke.
Traktoriste danes na teh traktorskih stezah
velikokrat »ovirajo« tudi kolesarji. Z vo`njo
po robovih se cesti{~e {e dodatno uni~uje.
Velikokrat pa je lahko tudi problemati~na
prevelika masa polne prikolice oziroma pre-
seganje dopustne osne obremenitve.

Za varnost traktorja (in drugih vozil) na
cesti{~u (vozi{~u) je zelo pomembna opri-
jemljivost – adhezija. Ta je izkazana s koefi-
cientom trenja med vozi{~em in pnevmatiko.
Nasprotna stvar od oprijemljivosti je zdrs po-
gonskih koles, ki pa je zunaj cesti{~a (na nji-
vi) nujno potreben za realizacijo vle~ne sile.
Koeficient oprijemljivosti ali adhezijski koefi-
cient oprijemljivosti pnevmatike s podlago je
najve~ji na suhem betonu ali asfaltu, precej
manj{i pa na enakih mokrih podlagah. [e
manj{i koeficient oprijemljivosti imajo lahko
suha in vla`na tla, najmanj{ega pa blatna. Ve-
likost koeficienta oprijemljivosti na izbrani
podlagi je odvisna tudi od zdrsa pogonskih
koles. Blato na cesti{~u lahko vpliva na var-
nost vseh udele`encev v prometu. Res je, da
traktorjem ob delu na njivah na pnevmatikah
ostaja kar precej zemlje. Seveda je koli~ina

podjetja, ki prodajajo avtomobile. Treningi
se odvijajo na cestnih ali »off road« poligonih.
Tudi v Murski Soboti imajo pri [panik centru
taka poligona. Tam se izvaja tudi program
varnega dela s traktorjem za tiste, ki `elijo
pridobiti traktorski izpit (F-kategorija). Di-
rekcija za ceste jim je letos financirala pro-
gram za izbolj{anje varnosti pri uporabi trak-
torjev in druge kmetijske mehanizacije. V ok-
viru tega programa so sredi marca pripravili
dvodnevno prireditev, na kateri so imeli se-
minar in prakti~ni prikaz pogostih nevarnih
situacij na cesti, v katere je vklju~en traktor
ali pa kak drug kmetijski stroj. V [panik cen-
tru nameravajo glede na infrastrukturo, ki jo
imajo, organizirati tudi treninge varne vo`nje
s traktorji, kot so `e zgledi v tujini, o ~emer
smo pisali v ~etrti {tevilki Tehnike in Narave
leta 2008.

Vizija nnnn iiii ~~~~ v kmetijstvu
Po najnovej{ih, leto{njih podatkih sveta
za preventivo v cestnem prometu je od

leta 1981 pa do konca leta 2009 v
nesre~i s traktorjem umrlo 863 ljudi.

Od tega je bilo kar 373 nesre~ s
smrtnim izidom na cesti, kjer tudi

traktor velja za vozilo. V zadnjih letih
se tudi pri nas veliko govori (pa tudi

dela) o »viziji ni~«, ki ima za cilj »ni~
mrtvih, ni~ hudo po{kodovanih v

prometnih nesre~ah«. Vizijo ni~ bi za
svojo morali vzeti tudi v kmetijstvu.

Kljub temu da se ~love{kega `ivljenja ne da
meriti z denarjem, je Direkcija za ceste izra-
~unala, da ena smrtna `rtev v prometu dru`-
bo »stane« 658.000 evrov (75 odstotkov od
evropskega povpre~ja). Vizija ni~ ima cilj, da
je vse tako, da ne pride do nesre~e s smrtnim
izidom. Je teorija, ki predvideva, da mora biti
prometni sistem oblikovan ter delovati tako,
da ne pride do prometnih nesre~ s smrtnim
izidom in hudimi po{kodbami. Predvideva,
da smo kot dru`ba sposobni oblikovati tak
prometni sistem, kjer ne bo nesre~ s smrtni-
mi posledicami. Vizija ni~ je z moralnega vi-
dika edini mo`ni dolgoro~ni cilj za vse pre-
ventivne organizacije in za vsako humano
dru`bo. Zahteva omejevanje hitrosti na varno
raven, popolno treznost za volanom ter bis-
tveno ve~jo odgovornost lastnikov in uprav-
ljavcev cest, da odpravijo nevarna mesta in
prepre~ijo njihov nastanek. Zahteva tudi, da
vsak posameznik deluje in razmi{lja tako, da
bo varnost za vse ve~ja. To velja za vse. @e
prva otrokova vo`nja iz porodni{nice mora
biti varna vo`nja, nato pa se mora varna vo`-
nja nadaljevati skozi celo `ivljenje.

V Sloveniji je na podro~ju osebnih avto-
mobilov in terenskih vozil kar precej ponud-
nikov za razli~ne treninge varne vo`nje. Med
ponudniki teh storitev (izobra`evanj) so tudi
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V Sloveniji je `e nekaj poligonov za u~enje vo`nje z avtomobilom in za trening var-
ne vo`nje. Eden izmed njih je tudi v [panik centru v Murski Soboti, kjer so spom-
ladi predstavili trening varne vo`nje s traktorjem. Eden izmed prakti~nih preizku-
sov je zajemal tudi zaviranje traktorja z dvoosno prikolico, ki je imela enkrat za-
vore priklju~ene, drugi~ pa ne. Poskuse so izvajali tako na suhem kot na mokrem
poligonu.

Traktorske steze (zlasti v Pomurju) so sedaj `e preozke za velike traktorje in dru-
ge samohodne kmetijske stroje (`itni kombajn, silokombajn).



zemlje na pnevmatiki odvisna od vla`nosti in
pora{~enosti tal, zdrsa pogonskih koles itn.,
vendar bi moral traktorist, {e preden s trak-
torjem zapelje z njive na cesto, pnevmatike
o~istiti, a praksa je, vsaj pri nas, velikokrat
druga~na. Zemlja na cesti{~u popolnoma
spremeni vozne razmere za vsa vozila. To
zlasti pride do izraza, ko za~ne de`evati in
taka zablatena cesta postane skoraj enaka

drsali{~u. V primeru zaviranja na takem bla-
tu lahko pride do zdrsa vozila. Vsekakor bi
morali traktoristi o~istiti traktorske pnevmati-
ke, preden zapeljejo na cesto, ~e pa `e nane-
sejo tja blato, bi cesti{~e morali za sabo o~i-
stiti (pomesti). Dobro pa je, ~e bi traktoristi
ob ~i{~enju cesti{~a tudi druge voznike opo-
zorili na nevarno situacijo z opozorilnim tri-
kotnikom, da ne pride do naleta. O~istiti je

treba tudi priklju~ke, ki delajo v oziroma po
zemlji (plug, brane itn.), blato pa na cesto
lahko zanesejo tudi prikolice ali trosilniki
hlevskega gnoja.

Tudi ob vklju~evanju traktorja ali drugega
kmetijskega stroja na cesti{~e lahko pride do
nevarnih situacij. Vzroki za nevarnosti so
neustrezne vidne razmere, ozke va{ke ceste
brez plo~nikov, velikost in dol`ina traktorjev
s priklju~ki ali velikost samohodnih strojev.
Tudi pri zavijanju na levo lahko pride do ne-
ljubih situacij, saj je npr. traktor s priklju~-
kom lahko dolg do 16 m, zavijanje pa lahko
traja tudi do 20 sekund. Pri takem re`imu
dela bi traktorist potreboval kar 560 m vidne-
ga (~istega) polja naprej in nazaj, da ne bi
oviral prometa.

Nekateri kmetijski stroji, kot so `itni kom-
bajn, samohodni silokombajn ali kombajn za
sladkorno peso, ne zavijajo s prednjimi, am-
pak z zadnjimi kolesi. Tako zavijanje poteka
druga~e kot klasi~no, in kdor ne pozna pra-
vil, lahko hitro zaide v nevarno situacijo. Pred-
nja os takih strojev dela ob zavijanju le kratek
ozek lok, zadnja os pa se kar po{teno zasu~e
in lahko pride tudi na levo stran cesti{~a.

Za vizijo ni~ v kmetijstvu morajo tako po-
skrbeti {e najbolj traktoristi in kombajnisti
sami, seveda pa morajo tudi drugi udele`en-
ci v prometu upo{tevati cestnoprometne
predpise in nastale situacije, ko se na cesti
sre~ujejo s kmetijskimi stroji.

Toma` Poje
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Traktorski priklju~ki so lahko tudi zelo dolgi. Ob zavijanju traktorja s cesti{~a lahko priklju~ek (npr. ve~brazdni plug) zane-
se prek celotnega cesti{~a, in tako blokira oba vozna pasova.

Ob oranju njiv traktorji velikokrat obra~ajo na cesti, kamor pnevmatike zanesejo
tudi zemljo. Ta zemlja bistveno spremeni vozne lastnosti cesti{~a, {e zlasti takrat,
ko jo de` razmo~i in razma`e.


