
Spravilo lesa s traktorjem v 
gozdu 

 
Naziv ukrepa: Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja 
Naziv aktivnosti: Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2016  
 

Zavod za gozdove Slovenije, 2016 
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Nemčija Avstrija Slovenija

Mrtvi na milijon prebivalcev, pri nezgodah 

s traktorji, 10 let po uvedbi kabine/loka
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  težko fizično delo (različne vrste obremenitev npr. ropot) 

 usposobljenost 

 psihofizično stanje 

 starost ( 20% mrtvih po 70 letu starosti) 

 odgovornost (nosilec dopolnilne dejavnosti) 

 napačna delovna tehnika (40% invalidov po 10 letih dela) 

 delovni pogoji – vplivi okolja 

 

Odnos do varnosti, učinkovitosti in zdravja 
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Subjektivni vzroki za nesreče 

 neizkušenost 

 neodgovornost 

 slabo vzdrževanje traktorja 

 vinjenost 

 neprimerna obleka 
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Neizkušenost 

 primerjava travnik – gozd (terenske razmere) 

 1000 str. ur izkušen voznik 

 10 krat več nesreč kot pri profesionalcih 

 povprečni traktor naredi v Sloveniji 80 str. ur v gozdu  
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Neodgovornost 

 vožnja oseb v/na traktorju 

 vožnja oseb na traktorskih priključkih 

 vožnja predmetov v traktorski kabini 

 prehitra vožnja s traktorjem 

 preobremenitev traktorja 

 posoja traktorja in traktorskih priključkov 

 zaščita prenosov 
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 svojo osebno varnost 

 

 varnost družinskih članov 

 

 varnost pomočnikov 

 

 varnost tretjih oseb 

Voznik traktorja odgovarja za: 
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 SLAB ODNOS DO VZDRŽEVANJA STROJA 

 58 % lastnikov traktorja vzdrževanje opravijo sami 

 23% lastnikov traktorja vzdrževanje opravijo ob pomoči znancev 

 19% lastnikov traktorja vzdrževanje traktorja opravijo v servisni 
delavnici. 

 

   NEPRIMERNA DELOVNA OBLEKA 

      Upravljanje traktorja, priključevanje priključkov ter vzdrževanje 
traktorja opravimo v DELOVNEM KOMBINEZONU (»TUTA«) 

 

 VINJENOST 

      Alkohol ne sodi za volan. Tudi za volan traktorja ne, čeprav ne 
vozimo redno po cesti. Tja sodi le trezen in zdrav voznik 

K delu s traktorjem NE sodi: 
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Poklicne bolezni in obolenja traktoristov 

Priznane poklicne bolezni, za katerimi lahko zbolijo traktoristi so: 
  obolenja, ki jih povzroča škodljivo delovanje hrupa 
 obolenja, ki jih povzroča škodljivo delovanje vibracij 

 
Bolezni v zvezi z delom gozdnega delavca traktorista so: 

 duševne motnje in bolezni živčevja: nevarno in odgovorno delo 
 bolezni čutil: okvara vida (nezgode z poškodbami) 
 bolezni prebavil (jetra, votli prebavni trakt - neustrezne prehranske navade in 

motnje le-teh    
 bolezni obtočil (srce, žile - sedeče delo, prisilne drže pod obremenitvijo, izrazita 

toplotna neudobja (PMV med –3 in +3)  
 bolezni kože in podkožja: dermatitisi in ekcemi 
 okvare lokomotornega aparata (kosti, vezi in mišičevja) (nepravilne tehnike in 

večje obremenitve pri dvigovanju, vlačenju in potiskanju bremen, delo na »ho-
ruk«, večje dinamične in statične obremenitve skeleta, prisilne drže vratne in 
ledvene hrbtenice) 

 zastrupitve z izpušnimi plini in drugimi nevarnimi snovmi 
 vplivi biotskih dejavnikov (klopni meningoencefalitis,lymska borelioza…)  
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Preprečevanje škodljiv vplivov 

 uporaba OVO  

 ergonomsko opremljen traktor (sedež, kabina, sistemi za 
upravljanje traktorja in vitla, dodatna oprema…) 

 primerna delovna hitrost traktorja 

 ustrezno prehranjevanje in uživanje tekočin 

 odmori 

 vremenske razmere 

 ustrezna fizična in psihična sposobnost - pripravljenost 
traktorista 

 redni zdravniški pregledi 

 rekreacija in terapija 
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Obremenitve  hrbtenice  

 Pritisk na medvretenčne ploščice je večji pri sedenju kot 
če stojite! Razlika 75 kg! Pritisk namreč pri stoji naraste 
zgolj na 100  kg, pri sedenju pa na 175  kg 
 

 Hrbtenico sestavljajo: 
      - medvretenčne ploščice 
      - hrbtenične kosti 
      - vezi 
      - sklepi 
      - mišice 
      - živci 

13 



 poenostavljeno: medvretenčne ploščice, v zdravi hrbtenici 
prestrezajo sunke in tresljaje, medtem ko hrbtenična kost 
zagotavlja hrbtu dovolj močno oporo 

 vsak od sestavnih delov v hrbtenici ima  svojo vlogo 

 

Obremenitve  hrbtenice  
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Ergonomsko oblikovan traktorski sedež  

 oblika in velikost sedeža - sedež mora omogočati, da so 
telesni deli delavca med delom v optimalnem položaju, 
kar pomeni, da hrbet in roke podpira tako, da prihaja do 
čim manjšega utrujanja  
 

 premikanje sedeža naprej - nazaj; s premikanjem sedeža 
se delavec najlažje prilagodi pričvrščenimi elementom za 
upravljanje (gumbi, ročice)  
 

 premikanje sedeža navzgor - navzdol; pomembno pri 
upravljanju z nožnimi elementi za  upravljanje 

     
 dostopnost do sedeža; dovolj prostora pri odhodu oz. 

prihodu v traktor 
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Primeri zračno vzmetenih traktorskih sedežev  
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Varno delo je možno le, če 

 oprema traktorja za delo v gozdu 

 oprema traktorista za delo v gozdu 

 tehnika dela/pravilno zaporedje del pri spravilu lesa 

 vozniški izpit 

 v kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki (še G) 
G delovni stroji in motokultivatorji 

 vozniško dovoljenje se izda osebi, ki uspešno opravi tečaj o 
Varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki in ima 
predhodno opravljen vozniški izpit B kategorijo. V nasprotnem 
primeru je potrebno opraviti CPP, zdravniški pregled in vožnje 
s traktorjem. 
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Izbira traktorja za delo 

 terenske razmere 

 delovna območja delovanja traktorja 

 obseg dela 

 moč traktorja 

 oprema traktorja atestirana ne delaj brez varnostne 
kabine in loka 

 servis 
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Slabosti traktorja 

1. KONSTRUKCIJA TRAKTORJA 

     a) moč motorja in prestavna razmerja 
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b) visoko težišče  
c) klirens ali prehodnost 
 

Slabosti traktorja 
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2. BOČNA IN VZDOLŽNA STABILNOST 

 strmina 100% klanec je 45 0  

 brez tveganja delamo na vzdolžnem nagibu do 15 % 

 na srednje težkih zemljiščih uporabljamo traktorje brez 
nevarnosti preobračanja do 30 % vzdolžnega nagiba. 

 bočni nagib do 15 %  

 poleg drsenja/zdrsa je problem v nagibih nad 25% mazanje 
motorja 
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Kako povečamo traktorju vzdolžno stabilnost ? 
 

 spredaj uteži 

 pravilno priključevanje traktorskih priključkov 

 speljevanje 

 pravilna prestava pred brežino 
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     Nesrečo je težko preprečiti, traktor med vožnjo po ravnem  
pri hitrosti 3km/h se na kabino obrne v 1 sekundi. Izkušen 
voznik, ki lahko ukrepa v 1,5 sekunde, je že prepozen. 
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 z razširitvijo traktorskih koles (koloteka)??? 

  vodo v kolesa 

 kolesne verige 

 pri morebitnem prevračanju obvezno OSTANI v traktorju 

 traktorji nad 40 km/h obvezno pas 

Kako povečamo traktorju bočno stabilnost ? 
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Vzdrževanje traktorja 

 Kdo je odgovoren za vzdrževanje!? 

 dnevi in tedenski pregledi 

 pregledi na določeno število str. ur  

 posoja traktorja in priključkov 
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Vzdrževanje traktorja 

Tedenski pregled (na 50 srt. ur): 

 kontrola zračnega čistilca 

 kontrola nivoja elektrolita v akomulatorju 

 očistiti ter namazati kleme 

 kontrola napetosti klinastega jermena 

 kontrola pritiska v pnevmatikah 

 kontrola vseh olj na traktorju 

 kontrola zategnjenosti vseh vijakov na traktorju 

 namazati vsa mazalna mesta na traktorju 
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Vzdrževanje traktorja 

Pregledi na 200- 250 str. ur: 

 menjati olje v motorju (sodobni 400-500 ur) 

 menjati oljni filter na motorju 

 menjati olje v zračnem filtru (mokri filtre) 
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Vzdrževanje traktorja 

Pregledi na 400-500 str. ur: 
 menjati čistilce za gorivo 
 dopolniti mast v ležajih prednjih koles 

 
Pregledi na 1000-1200 str.ur: 
 nastavitev ventilov motorja 
 kontrola brizgalnih šob in tlačilke visokega pritiska 
 čiščenje rezervoarja 
 menjava vseh olj na traktorju 
 menjava hladilne tekočine (2 leti) 
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Osebna varovalna obleka (OVO) 

 kombinezon ali ustrezna obleka (motorna žaga) 

 čevlji ali škornji 

 rokavice 

 čelada 
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Objektivni vzroki za nesreče 

 zastarel traktor 

 slaba oprema traktorja 

 slaba odločitev glede na vrsto traktorja 
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Zastarelost traktorjev 

 povprečna starost 19.6 let 

 najslabše traktorje za v gozd 

 traktorji brez prednjega pogona 

 moč traktorja in prestavna razmerja 
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Oprema traktorja za delo v gozdu 

 varnostna kabina (2,5 krat težo traktorja) 

 eno ali dvobobenski vitel 

   - prenos moči (verižni ali zobniško polžasti) 

   - vrvi (valjane, pravilnih premerov, dolžina, obraba vrvi, 
pravilna potezna moč drsnikov, vezalnih verig in kavljev, 
oblike preseka verige, pravilna nastavitev vrvi v boben) 

   - kdaj vleče vitel 5 ton ! (dolžina navite vrvi na bobnu) 

   - položaj vitla, teža vitla glede na moč in velikost traktorja 
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Oprema zadaj 
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Oprema spredaj 
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Za kmetijske namene 
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Oprema traktorja za delo v gozdu 

 naletna (zadnja), rampna (sprednja) deska 

 kolesne verige (kdaj obvezno uporabljati) 

 sedež (deska, mehanski, pnevmatski) 

 obvezna dodatna oprema 
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Obvezna dodatna oprema traktorja za delo v gozdu 
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Ob nakupu pridobiti izjavo o skladnosti 
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 3-točkovno vpeti traktorski vitli  

Pomembno pri nabavi in pred uporabo: 

 moč vitla za vaš traktor 

 način upravljanja vitla 

 količina izvoza lesa (letno) 

 

 pravilen priklop vitla 

 vzdrževanje vitla 
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Traktorske vrvi 

Eno bobenski vitel 

 

KN               T           KM      mm K - V 

30                3           25-55            10 - 9             

50                5           50-70            12 - 11 

80                8           90-140          14 - 13 

 

Vedno uporabi 3X varnostni faktor vrvi!!! 
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Jeklene vrvi 



Žična vrv 

 kompaktirana – kovana 

 pokazala se je kot odlična pri 
delu v srednje in težkih 
pogojih 

 pomembno je vzdrževanje 
žične vrvi: mazanje in trdno 
navijanje 
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Vrv in žična vrv 
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Vrv in drsniki 
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Vezalne verige 

Krog ali kvadrat 

 

6 mm    -    3.250 kg 

7 mm    -    4.500 kg 

8 mm    -    6.000 kg 

10 mm  -    8.500 kg 
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Tip Veriga 

mm 

Dolžina 

m 

Dovoljena 

obremenitev 

Min. strižna 

obremenitev 

Teža 

kg 

Proizvajalec 

Rdeča z iglo 8 2,5 4000 8040 1,44   

  

Ketten Walder Nemčija 

  

  

  

  

  

Veriga K.F.Lesce 

Modra z iglo 7 2,5 4000 8000 1,15 

Modra z iglo 7 3,0 4000 8000 1,38 

Modra z iglo 8 2,5 6000 12000 1,71 

Modra z iglo 8 3,0 6000 12000 2,05 

  

  

          

Rdeča z iglo 7 2,0 3000 6000 2,2 

Rdeča z iglo 8 2,5 4500 8000 2,8 

Rdeča z iglo 8 2,5 4000 8000 3,5 

Modra z iglo 7 3,0 3250 6500 3,7 

Tabela z različnimi parametri o kvaliteti vezalnih verižic 
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Tabela z različnimi parametri o kvaliteti vezalnih verižic 



1. Odpiralni škripec 
2. Sidrni pas za zaščito drevja 
3. Montaža škripca in sidrnega pasu 
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Nepravilna uporaba pripomočkov za spreminjanje 
smeri privlačevanja 

 

Če želimo spremeniti smer 
privlačevanja bremena in pri 
tem uporabimo vezalno 
verižico in drsnik, nastane 
poškodba na drevesu (glej 
sliko), hkrati pa zaradi 
majhnega kota vrvi na drsniku 
zelo trpi jeklena vrv in sam 
drsnik. 
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Barvna lestvica po 

    DIN 
  

DIREKTEN (KG) 
  

  

  

  

 ZANKA (KG)  U NAČIN (KG) 

Vijolična 1000 800 2000 

Zelena 2000 1600 4000 

Rumena 3000 2400 6000 

Siva 4000 3200 8000 

Rdeča 5000 4000 10000 

Rjava 6000 4800 12000 

Modra 8000 6400 16000 

Načini nosilnosti pri uporabi z brezkončnimi sidrnih pasov 
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Pogon vitlov 

 Pri vseh vitlih razen pri 
manjših vitlih (3,4,5 t) je 
vgrajena dvojna prestava 

 Omogoča optimalno 
delovno hitrost in s tem 
varno delo 
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Upravljanje vitlov 

mehansko 
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Upravljanje vitlov 

elektrohidravlično 
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…radijsko daljinsko 

…tudi 
traktorja 
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Upravljanje vitlov 



Kardan  

 izberemo kardan ustrezne 
moči 

 cevi morata biti namazani, 
kajti v nasprotnem primeru 
pride do poškodb kardana 
in kardanskih gredi vitla in 
traktorja 
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Podajalec vrvi 
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Podajalec vrvi 
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Tehnika dela pri spravilu lesa 

 prazna vožnja 

   - predhodni pregled spravilne poti  

   - verižice obesi v lego (ne po tleh) 

   - primerna hitrost vožnje 

   - vožnja v strmino (kako povečati 
bočno in vzdolžno stabilnost ) 

   - obračanje traktorja v strmini 
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Tehnika dela pri spravilu lesa 

 zbiranje lesa 
   - pravilna postavitev traktorja glede na smer zbiranja 
   - pravilni vrstni red vezanje (katera prva, debeli – tanki sortimenti) 
   - kot privlačevanja 
   - privlačevanje navzgor in navzdol 
   - čim višje nad oviro 
   - pravilno razvlačevanje vrvi 
   - velikost tovora 
   - vezanje sortimentov (prvi drsnik vedno zapet, uporaba osmice) 
   - hitrost privlačevanja 
   - položaj traktorista pri privlačevanju  
   - preusmeritev smeri privlačevanja (zasuk verižice, obračalnik, škripec…) 
   - sortimenti morajo prosto viseti na deski 
   - privlačevanje navzdol 

77 



78 



79 



80 



Nepravilno  
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Stojišče pri privlačevanju 

 kontrola traktorja 

 kontrola tovora 

 varno stojišče traktorista in pomočnika 
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Napačno stojišče pri privlačevanju 
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Pravilno stojišče 
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Tehnika dela pri spravilu lesa 

 uporaba škripca 

  - kot smerno kolo  

  - za povečanje moči 

  - vedno traktor v smeri škripca 

            

 NEVARNI TRIKOTNIK  !!!!! 
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Tehnika dela pri spravilu lesa 

 polna vožnja 

   - uporaba zavor 

   - obremenitev traktorja 

   - pri prevrnitvi ne skakat iz traktorja 

   - pozorni na okolico (ceste, kamenje …) 

   - vožnja v primerni prestavi  

   - les vpet na pravilni višini 

   - dvignjena čela lesa 

   - vezalne verige varno spravljene 

 

115 



116 



117 



118 



119 



120 



121 



122 



Komunikacija (voznik - pomočnik) 

 sporazumevanje z gibi rok 

- ustavi - stop 

- privlačuj - vleči 

- popuščaj počasi 

- spusti desko 
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Podiranje močno nagnjenih dreves skupaj s sekačem 

 obvezna komunikacija 

 zavezati čim višje 

 dvojno varovanje 

 pravilno obrnjen kavelj 

 sprotno klinjenje 

 podžagovanje naj bo višje (debelejša ščetina) 
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Čim višji privez 
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Sproščanje obviselega drevesa 
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Zasuk verižice 
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Sproščanje obviselega drevesa 
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Obvarujmo ostala drevesa! 
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Poškodbe ob spravilni poteh 
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Tehnika dela pri spravilu lesa 

 odvezovanje in rampanje lesa 

   - približevanje roba cestišča 

   - kupi lesa ne smejo biti višji od 1,5 m 

   - vedno pravokotno na breme  
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Uporaba traktorja prinaša naslednje ekološke probleme: 

 gorivo (razlitje, nalivanje goriva, vrsta goriva, izpušni plini) 

 maziva (olja: velika količina za delovanje vseh sistemov, 
kvaliteta , mineralne zavorne tekočine, čim manjša uporaba 
sintetičnih, nenadzorovano iztekanje) 

 odpadna olja (novo olje – rabljeno olje) 

 zakonodaja 
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Zaključek 

 skrbimo za varnost 

 uporabljajmo ustrezno Osebno Varovalno Opremo 

 vzdržujmo in redno servisirajmo delovna sredstva, orodja, pripomočke in 
ostalo opremo 

 uporabljajmo ustrezne tehnike in upoštevajmo pravila za Varno delo v gozdu 

 


