
PRIPNI SE 
IN PRE!IVI!

VARNOSTNI PAS  
NI ZA OKRAS!

VAM JE !E KLIKNILO?
STE SE PRIPELI?

KAJ PRAVIJO PREDPISI?

V vseh vozilih morajo vozniki in potniki uporabljati 
varnostne pasove na sede!ih na katerih so le ti 

name"#eni. 

Za traktorje, ki so bili dani v promet (prodani 
kot novi) po 1. 5. 2004, je v skladu s predpisi o 

ugotavljanju skladnosti predpisana namestitev 
varnostnih pasov. 

Za traktorje, ki so bili dani v promet (prodani kot 
novi) pred 1. 5. 2004 trenutno "e ni predpisana 

namestitve varnostnih pasov na sede!ih, jo pa toplo 
priporo#amo.

Ve# informacij na:
www.s-k.si

www.avp-rs.si 

Izdajatelj: 
Zveza strojnih kro!kov Slovenije, 

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, 
Druga izdaja, 2023

Besedilo: 
Marjan Dolen"ek, KGZS – Zavod LJ

Izvedba: 
Janez Grabec s.p. in Kmetijska zalo!ba d.o.o.

Klik se pri"ne v glavi
Zavestno se odlo#ite za pripenjanje z varnostnim pasom 

– to naredite zase in za svoje !ivljenje!

Vstopite, pripnite se in speljite
Naj vam to postane rutina. Ko sedete na sede! se najprej 

pripnite in "ele nato speljite!

3 sekunde, ki se spla"ajo
Za pripenjanje z varnostnim pasom porabite le malo #asa. 
Tudi, #e bi 100 krat dnevno vstopili v traktor in se pripeli, 

je to le 5 minut #asa va"ega !ivljenja!



PREVE# VOZNIKOV KON#A  
POD TRAKTORJEM

NAMESTITE VARNOSTNI PAS  
TUDI NA STAREJ$I TRAKTOR!

Bodite zgled in se pripnite!

PREPRI#AJTE SE!

Prometna nesre#a junija 2021 na cesti med Postojno 
in Razdrtim s prevrnitvijo traktorja in padcem 

voznika iz kabine pod traktor, kjer je umrl.  
Vir: splet – foto PU Koper.

VARNOSTNA KABINA/LOK IN 
VARNOSTNI PAS RE$UJEJO 

!IVLJENJE!
Refleksne reakcije pri prevra#anju traktorja: Sko#iti ven! 

Stran! Hitro!

Z veliko sre#e se to lahko komu posre#i, ve#inoma pa se 
kon#a s smrtjo!

Trebu%ni varnostni pas voznika zadr&i na sede&u in 
tako v prostem prostoru kabine ali varnostnega loka, 

ki omogo"a pre&ivetje.

Tudi na starej"e traktorje je mogo#e brez te!av  
namestiti varnostne pasove. 

Cena od 50 do 150 ', 
drobi& v primerjavi z &ivljenjem!

V simulatorju prevra#anja spoznajte,  
da je varnostni pas vez z !ivljenjem. 

Informacije: https://www.amzs.si/cvv 

Delovna nezgoda maja 2022 pri Zre#ah. Voznik 
je pri prevra#anju traktorja padel pod traktor in 

preminul. 
Vir: splet – foto PGD Zre#e.


