
20. - 25. 8. 2022
Gornja Radgona

60. MEDNARODNI  
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

TRADICIONALNO SVEŽ!

DRŽAVA PARTNER
JAPONSKA

 

www.sejem-agra.si

Glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

IS
SN

 1
58

1-
90

27

št. 173 / avgust 2022



SVETOVANJE

Pripni se in preživi – varnostni pas v traktorju 
Uporaba varnostnega pasu prepreči, da bi voznik v 
primeru prevrnitve ali druge nesreče padel iz kabine pod 
traktor. Velika večina voznikov varnostnih pasov žal ne 
uporablja.

Danes komaj kdaj vidi-
mo koga, ki med vožnjo z 
osebnim avtomobilom ne bi 
bil pripet z varnostnim pa-
som in za veliko večino vo-
znikov ter večino potnikov 
je samoumevno, da se pri-
pnemo, preden se odpeljemo. 
Na spletni strani Agencije za 
varnost prometa lahko pre-
beremo, da »dosledna upora-
ba varnostnega pasu zmanj-
ša tveganje za smrtno žrtev 
kar za polovico, skoraj toli-
ko zmanjša tudi tveganje za 
hude poškodbe in za skoraj 
četrtino zmanjša tveganje za 
nastanek lažjih poškodb tako 
pri voznikih kot pri sopotni-
kih na sprednjih sedežih«. Pa 
vendar se najdejo tudi taki, 
ki se na to požvižgajo, saj isti 
vir pravi, da »po statistič-
nih podatkih več kot tretjina 
smrtnih žrtev med vozniki in 
potniki v osebnih vozilih v 
letu 2018 ni uporabljala var-
nostnega pasu«. 

In kako je pri voznikih 
traktorjev? Voznik, med vo-
žnjo pripet z varnostnim pa-
som, je prava redkost. Tudi 
če imajo traktorji namešče-
ne varnostne pasove, jih voz-
niki v veliki večini ne upora-
bljajo. Kot da se s traktorjem 
ne more nič zgoditi in da var-
nostni pas pri nezgodi ne reši 
življenja. Pa ni tako. Po neu-
radnih podatkih so lani umr-
li štirje vozniki, ki so padli iz 
kabine in umrli pod traktor-
jem, v letošnji prvi polovici 
leta pa že trije. Pa bi zelo ver-
jetno vsi preživeli, če bi bili 
pripeti z varnostnim pasom. 
Večletne raziskave iz tuji-
ne kažejo, da bi 75 odstotkov 
smrtno ponesrečenih vozni-
kov traktorjev preživelo, če 
bi uporabljali varnostni pas, 
ostalih 25 odstotkov pa bi 
preživelo zelo verjetno.

Ko bi varnostni pas lahko 
rešil življenje

Poglejmo le dva smrtna 
primera, za katera lahko z ve-
liko zanesljivostjo rečemo, da 

bi voznika pri nesreči preži-
vela, če bi uporabljala varno-
stni pas, ki je bi po neuradnih 
informacijah v obeh traktor-
jih tudi nameščen. Lanskega 
junija je voznik osebnega vo-
zila na cesti med Postojno in 
Hruševjem dohitel traktor 
z nameščenim in pravilno 
označenim vrtavkastim obra-
čalnikom, se zaletel v traktor 
in ga prevrnil. Voznik je pa-
del iz kabine in traktor ga je 
pokopal pod sabo. Voznik je 
umrl na kraju nesreče kljub 
hitri pomoči oziroma dvigu 
traktorja, ki ga je z dvigalom 
izvedel voznik tovornjaka, 
ki je pripeljal na kraj prome-
tne nesreče. Letošnjega maja 
je v občini Zreče kmet zgra-
bljal travo na nagnjenem tere-
nu, padel iz kabine pod trak-
tor in tam preminul. Gasilci 
so dvignili traktor, vozniku 
nudili prvo pomoč, a bilo je 
prepozno.

Kaj pravijo predpisi
Za vsa vozila velja, da mo-

rajo vozniki in potniki upora-
bljati varnostne pasove na se-
dežih, na katerih so le-ti na-
meščeni. Za traktorje, ki so 
bili dani v promet (prodani 
kot novi) po 1. maju 2004, ko 
je bilo v Sloveniji uvedeno ugo-
tavljanje skladnosti za traktor-
je (homologacija), je v skla-
du s temi predpisi predpisana 
namestitev varnostnih pasov 
tako za voznika kot za sovo-
znika, če je sedež za sovozni-
ka nameščen. Za tiste, ki pa so 
bili dani v promet (prodani) 
pred 1. majem 2004 pa trenu-
tno še noben predpis ne zah-
teva namestitve varnostnih 
pasov na sedežih. Po podat-
kih o registriranih vozilih je v 
Sloveniji registriranih zaokro-
ženo 41 odstotkov traktorjev, 
ki so bili dani v promet po 1. 
maju 2004 in imajo namešče-
ne varnostne pasove, 59 od-
stotkov tistih, ki so bili dani v 
promet pred 1. majem 2004, pa 
nima nameščenih varnostnih 
pasov oziroma morda le izje-
moma kakšen.

Vgradnja na starejše 
traktorje

Na trgu je na voljo širo-
ka paleta varnostnih pasov za 
naknadno vgradnjo na sedeže 
starejših traktorjev. Praktično 
ni traktorskega sedeža, na ka-
terega ne bi bilo mogoče pri-
trditi varnostnega pasu. Cene 
kompletov za naknadno vgra-
dnjo se gibljejo od 30 do 98 
evrov z DDV, odvisno od iz-
vedbe (ročna prilagoditev dol-
žine, navijalni kolut) in dodat-
kov za pritrditev na različne 
sedeže. Strošek je za uporab-
nika zanemarljiv v primerja-
vi z dejstvom, da uporaba var-
nostnega pasu lahko prepreči 
najhujše tragedije.

Kako prepričati (ne)
prepričane

Slika prepriča več kot tisoč 
besed, zgledi vlečejo, a še bolj 
prepričajo in se vtisnejo v spo-
min lastne izkušnje. Pa bog 
ne daj take, da bi se dejansko 
prevrnili s traktorjem. To iz-
kušnjo lahko pridobimo s si-
mulatorjem prevračanja, kjer 
na lastni koži spoznamo, kako 
nas varnostni pas zadrži na se-
dežu in ne pademo iz vozila 
(kabine traktorja) ter posledič-
no pod vozilo, pa tudi ne uda-
rimo v dele vozila. Občutimo 
pa tudi, kako je viseti z glavo 
navzdol in se naučimo odpeti 
z varnostnega pasu. Predvsem 
pa dobimo občutek, da z upo-
rabo varnostnega pasu lahko 
preživimo nezgodo oziroma 
prevračanje traktorja.

 »Marjan Dolenšek, KGZS – 
Zavod Ljubljana

 »Tomaž Močnik, KGZS – 
Zavod Ljubljana

Na sejmu Agra bo v soboto, 20. avgusta 2022, in nedeljo, 21. 
avgusta 2022, mogoče na razstavnem prostoru Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije v hali B občutiti pomen varno-
stnih pasov in prevračanje vozila s simuliranjem prevrača-
nja, ki ga bodo izvajali Strojni krožki Slovenije in Avto moto 
zveza Slovenije.
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