
Priloga 1: Program usposabljanja 

Številka 
vsebine 

Naslov vsebine Podrobnejša razdelitev vsebine 
Obseg v 

šolskih urah 
Seštevek 
obsega 

1 
namen 
usposabljanja 

  pravne osnove usposabljanja 
  namen usposabljanja 
  program usposabljanja 
  statistika in uvodna analiza nesreč 
  pravne in finančne posledice nesreč 
  odgovornost za preprečevanje nesreč 

0,5 0,5 

2 

predpisi in napotki 
o varnosti 
traktorjev in 
traktorskih 
priključkov  

  Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o 
odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil 

  pravilnik o varnosti strojev 
  predpisi o garancijskem jamstvu 
  prometni predpisi, ki niso zajeti v programu šole vožnje (tovor, gospodarska vožnja, pogoji 

za uporabo traktorjev izven cest) 

  predpisi o označevanju počasnih in širokih vozil 
  navodila za uporabo 
  varnostni napotki in označbe na traktorjih in strojih 
  osebna varovalna oprema 

0,5 1,0 

3 
traktor in oprema 
traktorja 

  vrste traktorjev 
  konstrukcijske značilnosti traktorja kot vozila 
  sklopi traktorja (motor, transmisija, vozne naprave, krmilne naprave, pnevmatike …) 
  pogon in diferencialne zapore 
  zavorni sistemi 
  kabina traktorja, sedež in varnostni pas ter ergonomija 
  električne in svetlobne naprave 
  elektronske krmilne in nadzorne naprave ter sistemi za vodenje po parceli 
  izbira traktorja glede usmeritve proizvodnje in konfiguracije terena 

1,5 2,5 

4 
traktorski 
priključki  

  vrste strojev (obdelava tal, gnojenje, setev in sajenje, varstvo rastlin, spravilo pridelkov, 
delo v gozdu, dvoriščna opravila, prevoz) 

  načini namestitve (nošeni, polnošeni, vlečeni stroji; zadenjska, sprednja, bočna namestitev) 
  pogoni (mehanski – kardanska gred, hidrostatični, električni) in varovala pogonov 

1,5 4,0 

5 

vzdrževanje in 
popravilo 
traktorjev in 
traktorskih 
priključkov 

  predpisana vzdrževalna dela (voznik) 
  predpisana servisna dela (serviser) 
  nastavitve 
  čiščenje, nega in mazanje 
  pregled stanja in odpravljanje manjših okvar 

1,0 5,0 



 

  shranjevanje in konzerviranje 
  varnostni ukrepi pri vzdrževalnih delih 
  varovanje okolja 

6 

stabilnost traktorja 
ter nevarnosti pri 
vožnji traktorja in 
delu s traktorjem 
in traktorskimi 
priključki 

  statična in dinamična stabilnost 
  bočna stabilnost in ukrepi za izboljšanje 
  vzdolžna stabilnost in ukrepi za izboljšanje 
  vpliv priključevanja traktorskih priključkov na stabilnost traktorja in traktorskih priključkov 
  vpliv priključevanja priklopnika na zaviralno sposobnost traktorja in priklopnika 
  nevarnost pri zagonu traktorjev in priključkov 
  nevarnosti prevrnitev (vožnja na nagibih, vožnja v ovinek …) 
  nevarnosti zdrsov (spolzki tereni, nagibi …) 
  nevarnosti pri uporabi nošenih traktorskih priključkov 
  nevarnosti pri uporabi traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov 
  nevarnosti pri vleki bremen 
  nevarnosti pri prevozu tovora 
  nevarnosti pri uporabi delovnih strojev 
  nevarnosti zaradi konfiguracije terena in stanja tal (mehanika, odpor tal …) ter druge 

nevarnosti 

3,0 8,0 

7 
značilnosti nesreč 
in njihovo 
preprečevanje 

  prevračanje traktorja 
  padci s traktorja 
  nesreče pri priključevanju, naravnavanju in popravilu priključkov 
  nesreče s traktorjem v prometu 
  nesreče pri delovanju prenosnih sistemov (kardanska gred, jermenice ...) 
  nesreče pri delu s hidravličnim dvigalom 
  nesreče zaradi neprimernega psihofizičnega stanja voznika 
  druge nesreče 
  ravnanje v primeru nesreče 

1,5 9,5 

8 povzetek in sklep 

  povzetek programa usposabljanja 
  ogled filma o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki (če ni bil prikazan pri 

posameznih vsebinah) 
0,5 10,0 

9 

prikaz varne 
uporabe traktorja 
in traktorskih 
priključkov 

  osnovni postopki pred zagonom traktorja in uporabo traktorskega priključka 
  priklop in odklop traktorskega priključka 
  prikaz uporabe traktorskega priključka za kmetijska dela 
  prikaz uporabe traktorskega priključka za delo v gozdu 
  prikaz dela na nagibu 

4,0 
na skupino 

14,0 

10 preizkus znanja   reševanje testa  1,0 15 


