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(Ne)Varno: kardanska gred, kabina, varnostni pas

Marjan Dolenšek, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana (70% zaposlitev) 

in Gozdarski inštitut Slovenije (30% zaposlitev)

marjan.dolensek@gov.si ali marjan.dolensek@gozdis.si

Poljedelski dan KZGS – Zavod MB, 6.8.2021

Viri slik: BUL Švica (karikature), SVB, Policija, avtor

Vsebina
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Nikoli brez zaščite - varna kardanska 
gred rešuje življenje

Nikoli zgoraj brez – kabina rešuje 
življenje 

Nikoli (ne)zapeto – varnostni pas rešuje 
življenje
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(Ne)Varno s kardansko gredjo
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(Ne)Varno s kardansko gredjo
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Video povezavi:

• Ljudje in zemlja: http://www.s-
k.si/_aktualno.html?p=1417

• https://www.youtube.com/watch?v=EBSwOS9
0wgQ&t=61s
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(Ne)Varno s kardansko gredjo
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(Ne)Varno s kardansko gredjo
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Nikoli zgoraj brez – kabina rešuje življenje

Uporaba traktorjev izven cest (46. člen Zakona o motornih vozilih)

• pogoji za uporabo traktorjev izven 
cest (neregistriranih): kabina/lok, 
zavore, luči, krmilni mehanizem; 
varnostni pas, če je vgrajen (po 
2004), 

• kontrole (policija, inšpekcije za 
kmet/gozd, delo)

• uporaba s 1.7.2011
• globa 400 oz. 100 €
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Ljudje in zemlja 31.3.19, Koper

Ljudje in zemlja 1.8.21, Maribor
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Projekt od 2017 do ….. ???
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Varnostni pas v traktorju

Postojna – Hruševje, 22.6.2021 
- nalet osebnega avtomobila od zadaj, padec voznika iz kabine pod traktor

12

– zadrži voznika pri 
prevračanju, nenadni 
ustavitvi, vožnja po 
razgibanem terenu; manj 
udarcev

– obvezna uporaba če so 
vgrajeni

– obvezna vgradnja po 
1.5.2004 v nove traktorje

Varnostni pas v traktorju
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Varnostni pas v traktorju – naknadna vgradnja

Obljube 2021/22
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Uredim servisiranje

kardanskih gredi/nakup novih

Uporabljam varnostni pas; namestim na 
starejše traktorje

Namestim kabino/lok, 
če imam doma kabriolet
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V živo: nedelja 8.8.21, Vransko

Obvezne so predhodne prijave, do zasedenosti mest, na spletni 
strani www.triglav.si/traktoristi. Upošteva se pogoj PCT

Vprašanja, razprava

• Predstavitev (pdf) naročite na:
marjan.dolensek@gov.si

Ostanimo zdravi! Cepimo se!
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