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Kmetijska in gozdarska vozila na cesti

Elektronski vnos zahtevkov za vračilo 
trošarine

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

in Gozdarski inštitut Slovenije (30% zaposlitev)

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

Izobraževanje 2022

V sodelovanju z:

Viri slik: BUL Švica (karikature), Policija, B&B, splet, RegiaGroup (majica), avtor

• če se vam prekine povezava, se ponovno 
povežite (kot že sedaj)

• zbiranje udeležencev do 20:30
• izklop mikrofonov, predavanje
• vmes postavljanje vprašanj v klepetalnici 

(Chat); lahko tudi v živo
• razprava v živo ( razpravljavci vklopite sliko 

in mikrofon)
• odgovori na vprašanja v klepetalnici (Chat)
• konec srečanja

Način današnjega dela

Kmetijska in gozdarska vozil na cesti –
10.6.2021
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Vsebina

3

Vozniki

Uvod 

Vozila - 2

Pravila cestnega prometa, cesta

Vprašanja in razprava

Vozila - 1

ZADNJIH 10 LET VSAKO LETO 
UMRE POVPREČNO 26 
KMETOV; NAJVEČ PRI DELU V 
GOZDU!
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Statistika, mrtvi 1981-2020: 1.746 oseb

1981 – 2021: povprečno 43,3 mrtvih na leto
2012 – 2021: povprečno 224,2 mrtvih na leto

Poškodovani 100-500 na 1 mrtvega

2020: 15 mrtvih; 2021: 19 mrtvih

Leto
Mrtvi v prometnih 

nezgodah s traktorjem

Mrtvi v delovnih 

nezgodah s traktorjem

Mrtvi pri delu v gozdu Ostale smrtne nezgode 

(20%)**

Skupaj

2011 1 7 21 5 34

2012 1 3 12 3 19

2013 4 12 15 6 37

2014 0 9 21 5 35

2015 2 3 17 4 26

2016 6 8 11 5 30

2017 1 7 6 3 17

2018 1 10 7 3 21

2019 2 7 10 4 23

2020 1 6 6 2 15

Skupaj 19 72 126 40 257

Povp/leto 1,9 7,2 12,6 4,0 25,7

Smrti zadnjih deset let; 2021 predhodni
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Mejniki

1986: kabina/lok za vse registrirane traktorje

1999: nov, sodoben Zakon o varnosti in zdravju pri delu

2011: kabina/lok tudi za traktorje izven cest (neregistrirane)

????: usposabljanje in osebna varovalna oprema za vse v gozdu
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Nemčija Avstrija Slovenija

Mrtvi na milijon prebivalcev, pri nezgodah 

s traktorji, 10 let po uvedbi kabine/loka

Obvezna uvedba loka/kabine traktorji na cesti (1984 novi, 1986 vsi)

- sprejmemo predpis, a ga nedosledno izvajamo
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Najpogostejši vzroki za smrtne nezgode

Prevrnitve traktor (izven cest, brez kabine/loka)

Delo v gozdu (večinoma brez usposobljenosti, osebne 

varovalne opreme) 

Smrti zunanji vzroki 2018, 2019, 2020; primerjava
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• 4 zakoni, veljavnost  s 1.4.11, uporaba s 
1.7.11,  nato manjše spremembe

• Zakon o cestah
• Zakon o motornih vozilih
• Zakon o voznikih
• Zakon o pravilih cestnega prometa
• Podzakonski akti

– Pravilnik o delih in opremi vozil
– Pravilnik o tehničnih pregledih motornih vozil
– Pravilnik o izrednih prevozih
– Odredba o omejitvi prometa
– …..

Prometna zakonodaja

12

• kategorija F s 16 leti, od 18 
leta naprej vožnja 
traktorjev s hitrostjo nad 
40 km/h

• tečaj varnega dela s 
traktorjem in traktorskimi 
priključki

• pridobitev tudi na osnovi 
kategorije B ali C (s 
tečajem)

Vozniško dovoljenje (Zakon o voznikih) 
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Vozila

13

Registracija kmetijskih in gozdarskih vozil

Traktorji izven cest

Varnosti pas

Kotna ogledala

Posebna opozorilna svetilka

Tahografi (v nekaterih) traktorjih

Vožnja oseb (tudi otrok) na traktorjih in delovnih strojih

Označevanje počasnih ter širokih vozil  in tovora

Tehnični pregledi (traktorji, traktorski priklopniki)

Registracija kmetijskih in gozdarskih vozil

• obvezna registracija traktorjev in traktorskih priklopnikov 
(razen tistih z največjo dovoljeno maso do 5 ton in 30 km/h)

• brez dokazila o lastništvu, če so bili na ozemlju RS pred 2004

• delovnih strojev, motokultivatorjev (moč do 12 kW) in 
traktorskih priključkov ni potrebno registrirati

(Zakon o motornih vozilih: 3. člen 28. točka: »traktorski priključek« je 
zamenljiv vlečen stroj ali zamenljiva vlečena oprema za opravljanje 
kmetijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, potiska ali nosi 
traktor (npr. obračalnik, trosilnik, nakladalni priklopnik, gozdarski 
traktorski priklopnik, škropilnica, cisterna);

• Homologacija je obvezna za nove traktorje, traktorske 
priklopnike in vlečene traktorske priključke, če je nosilnost 
3-kratnik mase praznega vozila

14
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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 €

15

15
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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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Traktor - obljuba 2022:

- nakup kabine / izdelava 
varnostnega loka

Delo v gozdu – obljuba 
2022:

- nabava gozdarske opreme: 
hlače, čelada,…

- usposabljanje (po programu 
Zavoda za gozdove) – glede 
na zdravstvene razmere

20

Varnostni pas v traktorju

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

traktor (foto PU Koper)
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– 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

22

Varnostni pas v traktorju – naknadna vgradnja
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Obljube 2022/23

23

Uredim servisiranje

kardanskih gredi/nakup novih

Uporabljam varnostni pas; namestim na 
starejše traktorje

Namestim kabino/lok, 
če imam doma kabriolet

– Pravilnik UN/ECE R 69)
• dimenzije, flurescentnost, 

odsevnost
– na zadnji strani vozila
– obvezna uporaba: 1.1.2015
– pogoj za tehnični pregled
– globa 100 €

24

Označevanje počasnih vozil

23
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Označevanje počasnih vozil - primeri

– 8. člen pravilnika: svetlobna oprema zaradi prigrajenih
naprav ali opreme zakrita -> nameščena dodatna
svetlobna oprema, ki nadomešča funkcijo zakrite.

– 28. člen pravilnika: razdalja med zunanjim robom vozil, 
priključkov in zunanjim robom pozicijskih svetilk vozila 
več kot 400 mm: -> ponoči ali zmanjšane vidljivosti -> 
čim bližje zunanjemu robu, dodatne pozicijske svetilke 
ter odsevniki, usmerjeni naprej in nazaj

– globa 100 €

26

Označevanje širokih vozil, dodatne luči

25
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Široka vozila, štrleči deli - primeri

28

- max 1,5 m preko zadnje stranice,
- min 5/6 tovora na tovornem prostoru,
- tabla pri več kot 1,0 m preko zadnje stranice 400x400 mm, 250x250 mm 

(osebni avtomobil),
- rdeča neslepeča luč pri slabi vidljivosti in ponoči.
- globa 120 €.

Tovor (Zakon o pravilih cestnega prometa)

27
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– vzdolžna razdalja med volanom 
in sprednjim robom priključka 
več kot 3 -> stranski ogledali v 
obliki črke V,

– površina najmanj 300 cm2, 
homologacija ni potrebna,

– uporaba 1.1.2016,

– globa 100 €.

29

Kotna ogledala

30

– če je priključek širši od 
traktorja

– dodatno zadaj na nošenem
priključku, ki sega več kot 
1,5 m od zadnjega roba 
traktorja; uporaba 1.7.11

– delo na cesti

Posebna opozorilna svetilka (rumena vrteča se luč)

29
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Novi pravilnik o delih in opremi vozi

• za traktorje dovoljena prva pomoč za motoriste

• zavore za nova priklopna vozila in vlečene 
traktorske priključke v skladu z EU uredbo; za 
obstoječe po dosedanjem previlniku

Oprema v traktorjih in zavore 
priklopnikov (po 1.4.2022)

32

Izjeme:

- kmetijski in gozdarski traktorji, ki se uporabljajo za 
kmetijske in gozdarske dejavnosti znotraj območja 
s polmerom 50 km od sedeža gospodarstva,

- prevoz gradbenih strojev znotraj polmera 100 km 
od sedeža podjetja, če vožnja vozil ni glavna 
voznikova dejavnost,

- prevoz blaga za lastne potrebe s kombinacijo vozil z 
največjo dovoljeno maso 7,5 ton znotraj 100 km od 
sedeža podjetja.

Obvezno za vsa vozila:

• hitrost presega 40 km/h,

• največja dovoljena masa skupaj s priklopnikom 
nad 3,5 tone, 

• nad 9 oseb skupaj z voznikom. 

Tahografi v (nekaterih) traktorjih

31
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– toliko kolikor je sedežev 
(vpisanih v prometno 
dovoljenje)

– do 5 oseb na priklopniku 
(znotraj stranic)

Vožnja oseb (traktorji, priklopniki, delovni stroji) 

34

– vožnja otrok mlajših od 1,5 
leta na traktorjih in delovnih 
strojih prepovedana, sicer 
ustrezen sedež do 150 cm 
višine; uporaba 1.7.11

Vožnja otrok (traktorji, delovni stroji) 

33
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8. člen

(1) Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede zunaj svojih poslovnih 
prostorov na priglašeni lokaciji na terenu, za naslednja vozila:

1. mopede, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h;

2. traktorje, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h;

3. traktorske priklopnike do 3.500 kg največje dovoljene mase. <- spremembe (še) ni

35

Tehnični pregledi (nov pravilnik od 6.1.2020)

36

Nagradno vprašanje: Kaj je skupna značilnost teh 
traktorjev?

Nagrada (podarja Regia Group)

35
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Možnih odgovorov je več, a nagrajen je: vsi so 
starejši od 20 let.

Nagrada (podarja Regia Group)

Vozila – mere, mase in prevozi

38

Mere

Izredni prevozi

Onesnaženje cest

Omejitve prometa

Gospodarske vožnje

37
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Mere vozil (in njihovo preseganje)

40

Mere vozil (in njihovo preseganje, ter 
posledice)

39

40



25. 02. 2022

21

Dimenzije vozil in izredni prevozi

Dimenzije kmetijskih vozil (brez omejitev): 
• dolžina 18,75 m, 
• širina 2,55 m, 
• višina 4,20 m, 
• osne obremenitve po določilih proizvajalca; a omejene 

navzgor po pravilniku

42

• so natančno definirane, 
predvsem na krajših 
razdaljah, podnevi

• določeno odstopanje 
širine (20% = 3.06 m) in 
višine (10% = 4,62 m).

• če tovor presega 2,55 m 
označevalne table

• pri preseganju izredni 
prevoz (dovoljenje)

Gospodarske vožnje – tovor, delovni stroji, 
traktorji s traktorskimi priključki

41
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Preseganje dimenzij za gospodarske 
vožnje – izredni prevoz

44

Izredni prevoz V. kategorije: je prevoz z delovnim strojem, vleka 
zamenljivega vlečenega stroja ali traktorskega priključka brez 
tovora, kadar to vozilo presega s predpisi dovoljene dimenzije in 
osne obremenitve, vendar ne presega dovoljene skupne mase

Spremstvo izrednega prevoza na cestah (razen avtocestah):

• je obvezno eno enostavno spremstvo za izredne prevoze 
širine nad 3,0 m do vključno 3,5 m;

• je obvezno eno enostavno in eno zahtevno spremstvo za 
izredne prevoze širine nad 3,5 do vključno 4,0 m;

Izredni prevozi – kategorije, spremstvo

43
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• Pridobiti dovoljenje (Direkcija RS za 
infrastrukturo), ki določi pogoje 

• Plačati predpisano pristojbino, voditi dnevnik,…

• Usposobljeni spremljevalci (izpit); 6 ur teorije in 2 uri 
prakse, izpit (praksa, teorija), cena cca 285,00 € (z ddv, 
marec 2021)

• 2 izvajalca:
• GZS – CPU Ljubljana

• B&B d.o.o. Kranj, Ljubljana

• pri vsaj 15 kandidatih izvedba na terenu 

Izredni prevozi – dovoljenje, usposobljenost

• enostavno • zahtevno

46

Izredni prevozi – vozila za spremstvo

(osebna ali tovorna vozila, ki ne presega največje dovoljene 
mase 3,5 tone; traktor NE)

45
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2x

2x

IZREDNI PREVOZ

IZREDNI PREVOZ

Izredni prevozi – oprema (izvajalci, spremstvo)

min.
12 cm

min.
10 cm

min. 80 cm

48

• zahtevana oddaljenost pri oranju 
(1 m vzporedno s cestnim svetom 
in 4 m prečno na cestni svet)

• prepovedi vleke hlodov, orodja itn.
• onesnaženje cest

Oddaljenost oranja, onesnaženje (Zakon o cestah)

47
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• Ideja: Sprememba Zakona o cestah; možnost opomina; nato kazen.

Onesnaženje, blato – ovira na cesti

50

• Za traktorje, motokultivatorje, delovne 
stroje in vprežna vozila enako kot za 
tovorna vozila (čas in relacije)

• Ponoči za motokultivatorje, delovne 
stroje in vprežna vozila na vseh cestah

• Izjeme (prevoz mleka in hitro 
pokvarljivih pridelkov)

• Izjeme (traktorji na vzporednem 
vozišču za počasna vozila)

• Težave:
– Prevozi za zasilni zakol

– Prevozi praznih prikolic

– Prevoz s stroji za varstvo rastlin

Omejitve prometa s kmetijskimi / gozdarskimi vozili

49
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• Tovor - pritrditev

• Alkohol

• Živali na cesti

• Počasna vožnja; nižja od 
dovoljene; kolona (tri ali 
več vozil)

Nekatere druge določbe prometne zakonodaje

- članki: http://wcm.gozdis.si/novice

- koledar „Varno in zdravo“:
www.s-k.si/datoteke/sk_2022_low.pdf

- video, predstavitve: 
http://www.s-k.si/namen.html
https://www.youtube.com/channel/UClVdOHzkeduzQIe8dqty5cQ
VARNO DELO NA KMETIJI
https://www.youtube.com/watch?v=6uJege2au5k&t=805s

Nekaj elektronskih virov

51
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Vprašanja, razprava

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

Ostanimo zdravi! Molimo za mir!

53
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