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1689. 

-

opreme za vozila s posebno obliko nadgradnje in za prekate-

-

-

-
skega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 

-
vilnika.

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

-

-

-

-

ter rezervnim kolesom in orodjem, pri avtobusih pa tudi z drugim 

-

vozila, kot tudi sistem

-

pravilniku je:

 
in M , ki so namenjena mestnemu in linijskemu prevozu, ter vo-

e, L e in L

 in N  z gasilno sposobno-

-

e, L

-
e, L e, L e, L e, L

tega pravilnika.
-

busov je poleg opreme iz prejšnjega odstavka še:

kategorije N

M  in M

zil so opredeljene v ustreznih pravilnikih o 
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-

 

-

-
ranim naravnim plinom in za vgradnjo teh sistemov na vozilo 

-

Naprave za omejevanje hitrosti ali podobni vgrajeni siste-
mi za omejevanje hitrosti motornih vozil kategorij M , M , N  in 
N

samo predpisane homologirane svetlobne in svetlobno signal-
ne naprave, ki jih ni dovoljeno zaslanjati, jim zmanjševati sve-

-

-

ter na vozilih za odvoz poškodovanih vozil ali vozil v okvari.

-

-

-
znimi odsevniki.

-
-

-

-
zilih se lahko stekla naknadno zatemnijo do te mere, da je 

-

z vzvratnimi ogledali na obeh straneh.

in kategoriji hitrosti ustrezati pnevmatikam, ki so v potrdilu o 

odobritvi vozila.

-
kosti, vrste, zgradbe, nosilnosti in kategorije hitrosti ter istega 

-
dovane pnevmatike.

-
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pnevmatikah vozil na vozilih kategorij L e in L
na vozilih kategorij M  in N  ter njihovih priklopnih vozilih naj-

-
dobna vozila, ki so bila originalno opremljena s pnevmatikami, 
katerih globina kanalov v dezenu pnevmatik je bila pri novih 

pa se taka vozila lahko uporabljajo predvsem na relijih vetera-
nov ali podobnih prireditvah.

pnevmatikah, ki so za to predvidene in imajo na boku oznako 
-

, N  in L se ne smejo 
narezovati.

prednjih oseh motornih vozil in na vozilih za prevoz nevarnega 
blaga.

-

nedvoumne oznake, da je pnevmatika obnovljena v homologi-
ranem obratu za obnovo pnevmatik.

vozilih kategorije L in prednjih oseh vozil kategorij M , M in 
vozil za prevoz nevarnega blaga.

, N , L e, 
L e in L7e sestavljajo:

pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
, N , M in 

M  sestavljajo:

pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

-
vamo k poletnim pnevmatikam.

-
-

matike z globino glavnih kanalov dezena pnevmatik najmanj 

-

Kategorija hitrosti zimske pnevmatike mora ustrezati zah-

-

drugi alineji prvega odstavka in drugi alineji drugega odstavka 

zimskih razmerah na pogonskih kolesih ustrezne in pravilno 
-

v Republiki Sloveniji.

najvišjemu delu vozila tako, da so dobro vidne z vseh strani.

-

samo za zadnje vozilo v skupini.

, N  morajo imeti na zadnji 
-

, M , 

-

-
-

 in ni nujno homologirano.

-

za p
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pri prevrnitvi.

-

lahko namesto tabel nalepljene nalepke z enakimi lastnostmi 
kot opozorilne table.

-

-

odsevniki, usmerjeni naprej in nazaj.
-

po naslednjih kriterijih:
-
-

-

-

-

-
temom, morajo biti opremljena tudi z napravo, ki ob pretrganju 

 brez zavore morajo 

-

morajo imeti na zadnji strani vozila vgrajeno tudi napravo za 

-

-

kategorije, je treba ustrezno predelati in zanj nato opraviti 

 v N

 v N  mora 
predelano vozilo izpolnjevati naslednje zahteve glede mer, 
mas, delov in opreme:

-

-

okenske odprtine mora biti pritrjena na karoserijo vozila na tak 

-

pregrada mora biti trdno povezana s karoserijo in podom to-

, 
-

-

-
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-

7. v tovornem prostoru morata biti najmanj dva para 

-

-
trolni okvir naslednjih mer:

ali

biti v korist tovora:

kjer je:

biti velikost tovornega prostora najmanj enaka tisti iz originalne 

vgrajeno opremo, preverjajo pred vgraditvijo opreme.

vozil kategorije N .

z vsaj naslednjo opremo:

plinski štedilnik, kuhinjski pult, pomivalno korito, rezervoarji za 

-
-

z mehanskim varovanjem.

ali zadnji strani vrata.
-

nem oziroma kuhinjskem prostoru mora biti vgrajeno najmanj 

morajo biti zastekljena s homologiranimi stekli in na vratih vgra-
-

pult s štedilnikom vgrajen tudi tako, da se uporablja pod odpr-

bivalnem prostoru, morajo biti homologirani, ustrezno pritrjeni 
-

stnimi pasovi ter nasloni za glavo oziroma z ustrezno oblazi-

pripetih z varnostnimi pasovi, in ne sme predstavljati dodatne 

o ogrevalnih sistemih motornih in priklopnih vozil, ki spreminja 

-
-

-

naslednjih standardov, kjer pride v poštev:

-

-

-

-

enim
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biti opremljeno najmanj z opremo v skladu z zahtevami tega 

minister, pristojen za zdravje.

-

oddajajo modro svetlobo tako, da so vidne z vseh strani. Re-

-

-

-
ske opreme v prostoru reševalnega vozila mora biti skladno z 

naslednjih standardov, kjer pride v poštev:

uporabi.

in opremljeno s posebnimi opozorilnimi svetilkami, ki oddajajo 

vozilo kategorije M

biti urejen prostor za namestitev prenosne opreme za nudenje 

-

-
nister, pristojen za zdravje.

in opremljeno s posebnimi opozorilnimi svetilkami, ki oddajajo 

motorno kolo kategorije L e.

biti urejen prostor za namestitev prenosne opreme za nudenje 

-

izda minister, pristojen za zdravje.

-
nimi svetilkami, ki oddajajo modro svetlobo tako, da so vidne z 

lahko predela samo vozilo kategorije M  ali M

-

pristojen za zdravje.

-

vozilo kategorije M  ali M -

mora biti opremljeno najmanj z opremo v skladu z zahtevami 

-

niso dovoljene.
-
-
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del

-

okno, ki pa mora biti zastekljeno z varnostnim steklom in na 

v pregradni steni vgrajena vrata, morajo biti opremljena z zapi-

-
hotenega premikanja. Regali za orodje in predalniki ter druga 

materialov oziroma morajo biti trdnostno ustrezno preskušeni 
za uporabo v vozilih.

-

notranjosti vozila, mora imeti na tem mestu vozilo stojno višino, 

iz vozila.

-

dejavnost, mora imeti vso vgrajeno opremo v vozilu tako zava-

-

predstavljati nevarnosti za osebe, ki se vozijo v tem prostoru.

morajo biti izvedena tako, da trdnost pregradne stene in njena 

-
vana in opremljena z vsaj enim oknom na vsaki strani.

neka dejavnost, morajo biti na desni ali zadnji strani vrata.

-

delu urejen prodajni prostor, ki mora imeti stojno višino.

iz kabine vozila so v pregradni steni lahko vgrajena vrata 

zmanjšani.

biti opremljen s prodajnim pultom, ki je za stranke dostopen z 
zunanje strani vozila tako, da se najmanj na eni strani tovorne-
ga dela vozila odpira del vozila za namen prodaje blaga. Med 
prevozom vozila mora biti pult zaprt z vrati v nadgradnji, ki ne 

 ali 
N  prodaja blaga opravlja znotraj vozila, je lahko prodajni pult 

biti urejeno varno vstopanje v vozilo in izstopanje iz njega skozi 
ustrezna vrata ter zadosten prostor v notranjosti vozila.

-
jalne morajo biti na desni ali zadnji strani vozila vrata.

prirejeno njegovim potrebam, v skladu z napotili zdravnika. 

-

-

 

-

-
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-

-

-

-
ba, ki o tem izda stranki potrdilo o vtisu.

-

ali prenarejena.
-
-

-
-

-

-
bljati:

-

-

-

-

-

-

 l.r.
Minister
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Priloga VII: Cestni turisti ni vlak 
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PRILOGA I 

KOMPLET ZA PRVO POMO  
 
 
1.  Vrsti kompletov za prvo pomo  sta: 

 - komplet za prvo pomo  za motoriste in  
 -  komplet za prvo pomo  za avtomobiliste.  
 
 
2. Komplet za prvo pomo  za motoriste mora vsebovati najmanj: 
 

Zap.
št. 

Predmet 
Število 
kosov 

1 Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen 1 
2 Kompresa 5 x 5 cm, sterilna 10 
3 Kompresa 10 x 10 cm, sterilna 2 
4 Aluplast za opekline 5 x 9 cm, sterilen 1 
5 Aluplast za opekline 50X60 cm, sterilen 1 
6 Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m 1 
7 Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm 1 
8 Rokavica (SIST EN 455-1 in 2) 2 
9 Zaš itna folija za umetno dihanje 1 

10 Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm, debelina najmanj 12 m  1 
11 Škarje (z zaobljeno konico) 1 

14 Navodila za nudenje prve pomo i 1 
15 Seznam vsebine 1 

 
 

 
3.  Komplet za prvo pomo  za avtomobiliste mora vsebovati najmanj: 
 

Zap.
št. 

Predmet 
Število 
kosov 

1 Prvi povoj, tip 2 (10 cm x 4 m), sterilen 3 
2 Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen 1 
3 Aluplast za opekline 9 x 15 cm, sterilen 1 
4 Aluplast za opekline 50 x 80 cm, sterilen 1 
5 Kompresa 5 x 5 cm, sterilna 10 
6 Kompresa 10 x 10 cm, sterilna 6 
7 Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m 2 
8 Povoj iz raztegljive tkanine 10 cm x 4 m 1 
9 Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm 3 

10 Rokavica (SIST EN 455-1 in 2) 4 
11 Zaš itna folija za umetno dihanje 1 
12 Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm, debelina najmanj 12 m 1 
13 Škarje (z zaobljeno konico) 1 

16 Navodila za nudenje prve pomo i 1 
17 Seznam vsebine 1 
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4.  Komplet za prvo pomo iti vsebino pred 
isto

itena proti 

 

 

za prvo pomo  – za avtomobiliste«. 
 

 

 

 

sprememb. 
 

nobenih sprememb. 
 

 

in in jih ohladi na 

 

iti. 
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_______ 
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PRILOGA II 
 

MERE IN MASE VOZIL V CESTNEM PROMETU 
 

1.  Ta priloga v skladu Direktivo Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o dolo itvi 
najve jih dovoljenih mer dolo enih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in 
mednarodnem prometu in najve
L št. 235 z dne 17. 9. 1996, str. 59), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 
2002/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002, o 
spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o dolo itvi najve jih dovoljenih mer 
dolo enih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in 
najve
str. 47), dolo a najve je dovoljene mere in mase dolo enih kategorij vozil v 
cestnem prometu ter vrste in vsebino dokazil o skladnosti z dolo bami te priloge. 

 
2. Ta priloga velja za: 

- najve je mere in mase vozil kategorij M, N in O;  
- najve je mere kmetijskih in gozdarskih traktorjev kategorij T in C ter njihovih 

priklopnih vozil kategorije R in traktorskih priklju kov ter delovnih strojev, 

 
 Ta priloga ne velja za zgibne avtobuse, ki so sestavljeni iz ve  kot dveh delov. 
 
3.   Zahteve glede najve jih mer in mas kategorij vozil iz prejšnjega lena so 

dolo ene v Delu A te priloge. 
 
4.    Vse najve je mere, dolo ene v Delu A te priloge, se merijo v skladu z dolo bami 

tehni ne 

zamenljive vle ene stroje), brez pozitivnih odstopanj. 
 

e ta 
vozila glede njihovih mas in mer ustrezajo mejnim vrednostim, dolo enim v Delu 
A te priloge. 

 
5.1 Prejšnja to ka velja tudi v primeru, 

vozila registrirana ali dana v uporabo, dovolili najve je mere, ki presegajo mejne 
vrednosti, dolo ene v Delu A te priloge, z izjemo to k 1.1, 1.2, 1.4, 1.4a, 1.5, 
1.5a, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 in 4.4, v kolikor cestna infrastruktura omogo a take 
prevoze  

 

ne ustrezajo zahtevam iz Dela A te priloge, razen za vozila iz to k 2.2.1 b. in 
2.2.2 b. iz Dela A te priloge, na cestah, ki so ustrezno ozna ene s prometnim 

 
6.1 Vozila ali skupine vozil, ki presegajo najve je mere oziroma mase, navedene v 

izda organ pristojen za izredne prevoze, 
nedeljive tovore. 

 
6.2 Na podlagi posebnega dovoljenja, ki ga izda organ pristojen, za izredne prevoze, 

lahko opravljajo lokalne prevoze v Republiki Sloveniji za as poskusne dobe tudi 
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vozila ali skupine vozil, ki predstavljajo nove tehnologije ali nove postopke 
prevoza, ki ne ustrezajo eni ali ve  zahtevam te priloge. Organ, ki izda tako 
dovoljenje, mora o tem nemudoma obvestiti Komisijo Evropske unije. 

 
7.  Vozila kategorij M, N in O morajo biti opremljena z enim od naslednjih dokazil: 

- »tablico proizvajalca«, izdelano in pritrjeno v skladu s tehni no specifikacijo za 
vozila TSV 118  in »tablico o merah vozila« dolo eno v Delu C te priloge, 
izdelano in pritrjeno skladno s tehni no specifikacijo za vozila TSV 118; 

- eno tablico izdelano in pritrjeno skladno s tehni no specifikacijo za vozila TSV 
118, ki vsebuje podatke iz obeh  tablic iz prejšnje alineje; 

- dokumentom, ki ga je izdal homologacijski organ po predpisih o ugotavljanju 
skladnosti vozil v Evropski uniji. Ta dokument mora vsebovati enake rubrike in 
podatke, kot tablici iz prve alineje tega odstavka, in mora biti  v vozilu na lahko 
dostopnem mestu za inšpekcijski nadzor in ustrezno zaš iten. 

 
7.1 e zna ilnosti vozila ne ustrezajo ve  zna ilnostim, navedenim na dokazilu o 

skladnosti iz to ke 7 te priloge, mora pristojni organ dokazilo o skladnosti 
spremeniti. 

 
7.2 Srednji stolpec dokazila o skladnosti z masami iz to ke 7 te priloge mora 

vsebovati podatke o masi iz tehni ne specifikacije za vozila TSV 118. Pri vozilih 
iz to ke 2.2.2 (c) Dela A te priloge, je vpis »44 ton« naveden v oklepaju pod 
najve jo dovoljeno maso skupine vozil. 

 
7.3 Na vozilih, registriranih in danih v promet v Republiki Sloveniji, morajo biti 

najve je mase, dovoljene  pri registraciji oziroma uporabi, navedene v dokazilu o 
skladnosti iz to ke 7 te priloge v levem stolpcu in tehni no dovoljene mase v 
desnem stolpcu. 

 
7.4 Klimatizirana vozila morajo imeti ATP potrdilo ali ATP tablico, kot jo zahteva 

mednarodni Sporazum o mednarodnem prevozu 
vozilih za njihov prevoz. 

 
8. Na vozilih, ki imajo dokazila o skladnosti iz to ke 7 te priloge, se lahko opravi 

naklju ni pregled glede zahtev tega pravilnika o najve jih dovoljenih masah. 
Pregled glede izpolnjevanja zahtev o najve jih dovoljenih merah, se lahko opravi 
le, e obstaja sum, da ne ustrezajo zahtevam tega pravilnika. 

 

avtobusi, registrirani ali dani v uporabo v Republiki Sloveniji pred 1. majem 2004, 
katerih mere presegajo zahteve to k 1.1, 1.2, 1.5 in 1.5a Dela A te priloge.  

 
9.1 Šteje se, da sedlasti vla ilci s polpriklopniki, dani v uporabo pred 1. januarjem 

1991, ki ne izpolnjujejo dolo b to k 1.6 in 4.4 Dela A te priloge, izpolnjujejo 
zahteve iz to ke 5. te priloge, 

 
9.2 Z dokazilom iz to ke 7 te priloge tega pravilnika morajo biti opremljena vsa vozila, 

ki so bila v Republiki Sloveniji prvi  registrirana po 1. maju 2004.  
 

______ 
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PRILOGA II – Del A 
 

NAJVE JE MERE IN MASE VOZIL 
 

1 NAJVE JE DOVOLJENE MERE  

1.1 Najve
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je obrnjena navzven od kroga. Pri zgibnem avtobusu morata biti 
oba toga dela v isti ravnini. 

se nobena to ka vozila ne sme premakniti preko navpi ne 
ravnine za ve

  

ja razdalja med osjo kraljevega epa in zadnjim delom  

 

skrajne sprednje zunanje to ke tovornega prostora za kabino 
motornega vozila do skrajne zadnje zunanje to
zmanjšana za razdaljo med zadnjo stranjo motornega vozila in 

 

skrajne sprednje zunanje to
do skrajne zadnje to

 
 

 

 

Ferneti
 

Ferneti
 

Ferneti
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b)  triosni vla ilec z dvo- ali triosnim polpriklopnikom   40 ton 
(44 ton – samo na odseku 
avtoceste A3 Terminal 

Ferneti i, št. odseka 0372) 
 
c)  triosni vla ilec z dvo- ali triosnim polpriklopnikom v kombiniranem prevozu, 

- 

-   44 ton 
 

nim ali 

dolo

     
2.2.4 Skupina vozil (sedlasti vla ilec s polpriklopnikom) s štirimi osmi, 

e 

 

2.2.4.2 ve

(+2 toni, 

tandemske osi polpriklopnika (20 ton) in 

pnevmatikami in zra nim ali temu 

dolo

2.3 Motorna vozila 

 

2.3.1  Dvoosna motorna vozila       18 ton 

 

nim ali 

dolo
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2.3.3 Štiriosna motorna vozila z dvema krmiljenima osema   31 ton 
(32 ton, e je pogonska os opremljena z 
dvojnimi pnevmatikami in zra nim ali 
temu enakovrednim vzmetenjem, kot je 
dolo eno v Delu B te priloge, ali e je 
vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi 
pnevmatikami, najve ja obremenitev na 
vsako os pa ne presega 9,5 tone) 

2.4  Triosni zgibni avtobusi       28 ton 

 

 

3 NAJVE JA DOVOLJENA OSNA OBREMENITEV  
 

3.1 Enojne osi 

 

Enojna nepogonska os       10 ton 

 
3.2 Tandemske osi priklopnikov in polpriklopnikov 

Vsota obremenitev posameznih osi tandemskega sklopa ne sme presegati,  
e je razdalja (d) med osmi: 

 

3.2.1  do 1 m  (d < 1,0)        11 ton 

3.2.2  od 1,0 do 1,3 m (1,0  d < 1,3)      16 ton  

3.2.3  od 1,3 do 1,8 m (1,3  d < 1,8)      18 ton  

3.2.4  1,8 m ali ve ja (1,8  d)       20 ton  

 

3.3 Trojne osi priklopnikov in polpriklopnikov 

Vsota obremenitev posameznih osi triosnega sklopa ne sme presegati,  
e je razdalja (d) med osmi: 

3.3.1  do 1,3 m (d  1,3)        21 ton  

3.3.2  od 1,3 do 1,4 m (1,3 < d  1,4)      24 ton  

3.3.3  od 1,4 do 1,8 m (1,4  d < 1,8)      27 ton  

3.3.4  1,8 m ali ve ja (1,8  d)       30 ton  

 

3.4 Pogonska os  

3.4.1  pogonska os vozil naštetih v to ki 2.2.1 in 2.2.2     11,5 ton 
3.4.2  pogonska os vozil naštetih v to kah 2.2.3, 2.2.4, 2.3 in 2.4   11,5 ton 
 

3.5  Tandemska os motornih vozil   

Vsota obremenitev posameznih osi tandemskega sklopa ne sme presegati,  
e je razdalja med osmi: 

3.5.1  do 1 m (d < 1.0)        11,5 ton 

3.5.2  od 1,0 m do 1,3 m (1,0  d < 1,3)      16 ton  

3.5.3  od 1,3 do 1,8 m (1,3  d < 1,8)     18 ton  

(19 ton e je pogonska os opremljena z 
dvojnimi pnevmatikami in zra nim ali 
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temu enakovrednim vzmetenjem, kot je 
dolo eno  v Dela B te priloge, ali e je 
vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi 
pnevmatikami, najve ja obremenitev 
vsake osi pa ne presega 9,5 tone) 
 

3.6  V primeru zmanjšane nosilnosti ceste, ko je osna obremenitev 
zmanjšana s prometnim znakom (npr. 8 t, 6 t) se dovoljena osna 
obremenitev skupine osi (v odvisnosti od razdalje med osmi) 
zmanjša v odstotku, glede na osno obremenitev 10 t (npr. 8 t = 80%, 
6 t = 60%), pri tem pa obremenitev na posamezno os v sklopu v 
nobenem primeru ne sme prese i s prometnim znakom dovoljene 
obremenitve. 

 

3.7 Pri specialnih priklopnih vozilih, kjer so v sklopu nameš ene štiri ali 
ve  osi zaporedoma, je dovoljena osna obremenitev na vsako 
posamezno os v sklopu, v odvisnosti od razdalje med posameznimi 
osmi: 

 

3.7.1  od 1,0 m do 1,3 m (1,0  d < 1,3)     7 ton 

3.7.2 od  1,3 m do 1,5 m (1,3  d < 1,5)     8 ton 

3.7.2  od 1,5 m do 1,8 m (1,5  d < 1,8)     9 ton 

 

3.8 Pri specialnih priklopnih vozilih, kjer so na posamezni osi 
nameš ena najmanj štiri dvojna kolesa, se obremenitev osi iz to k 
3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 tega dela priloge lahko pove a za 50%. 

 
 
 
4  DRUGE ZAHTEVE ZA VOZILA 
 

4.1  Vsa vozila 

Masa, ki jo prenaša ena ali ve  pogonskih osi vozila ali skupine 
vozil, ne sme biti manjša od 25% celotne mase vozila ali skupine 
vozil, kadar se uporablja v mednarodnem prometu.  
 

4.2  Skupine vozil (tovorno vozilo in priklopnik)  

Razdalja med zadnjo osjo tovornega vozila in prvo osjo priklopnika 
ne sme biti manjša od 3,00 m.  
 

4.3  Najve ja dovoljena masa, ki je odvisna od medosne razdalje vozila: 

       Najve ja dovoljena masa v tonah štiriosnega motornega vozila ne 
sme presegati petkratne razdalje v metrih med skrajno prvo in 
skrajno zadnjo osjo vozila. 

 

4.4  Polpriklopniki  

Razdalja med osjo kraljevega epa in katero koli to ko na sprednji 
strani polpriklopnika, merjena vodoravno ne sme presegati 2,04 m. 

 
______
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PRILOGA II – Del B: 

POGOJI ZA ENAKOVREDNOST DRUGIH SISTEMOV VZMETENJA 
Z ZRA NIM VZMETENJEM NA POGONSKIH OSEH VOZILA 

 

 

1. DEFINICIJA ZRA NEGA VZMETENJA 

 

Vzmetni sistem šteje kot zra no vzmetenje, e se vsaj 75% vzmetnega u
z zra nimi vzmetmi. 

 
 
2.   ENAKOVREDNOST Z ZRA NIM VZMETENJEM  
 

Da lahko vzmetni sistem šteje kot enakovreden zra nemu vzmetenju, mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

2.1  med prostim prehodnim nizkofrekven nim navpi nim nihanjem vzmetene mase nad 
pogonsko osjo ali skupino osi, mora biti izmerjena frekvenca in dušenje pri polno 
obremenjeni vzmeti, v mejah dolo enih v to kah 2.3 do 2.5 tega dela priloge; 

 
2.2  vsaka os mora biti opremljena s hidravli

 
2.3  povpre na stopnja dušenja (D) mora presegati 20% kriti nega dušenja za vzmetenje 

v obi ajnih pogojih s pravilno nameš enimi in delujo imi hidravli
 
2.4 e so odstranjeni ali izklju eni vsi hidravli

sme presegati 50% povpre ne stopnje dušenja (D); 
 
2.5 frekvenca vzmetene mase nad pogonsko osjo ali skupino osi pri prostem prehodnem 

navpi nem nihanju, ne sme biti ve ja od 2,0 Hz; 
 
2.6 frekvenca in dušenje vzmeti sta podani v to ki 3 tega dela priloge. Postopki 

preskušanja za merjenje frekvence in dušenja so podani v to ki 4 tega dela priloge. 
 
 
3 DEFINICIJA FREKVENCE IN DUŠENJA 
 

V tej definiciji se upošteva vzmetena masa M (kg) nad pogonsko osjo ali skupino osi. 
Os ali skupina osi ima navpi no togost med cestiš em in vzmeteno maso K newtonov 
na meter (N/m) in koeficient dušenja C v newtonih na meter na sekundo (Ns/m). Pot 
vzmetene mase v navpi ni smeri je ozna ena z Z. Ena ba gibanja za prosto nihanje 
vzmetene mase je: 
 

0kZ
dt

dZ
C

dt

Zd
M

2

2
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frekvenca nihanja vzmetene mase F (rad/s) pa je: 
 

2

2

M4

C

M

K
F

 
 

dušenje je kriti no pri C=C0, 
kjer je 

KM2C0  
 

Razmerje med dušenjem in kriti nim dušenjem je C/C0. 
 

Med prostim prehodnim nihanjem vzmetene mase navpi no gibanje mase sledi 
dušeni sinusni krivulji (slika 2). Frekvenco se lahko dolo i z merjenjem asa nihajnih 
ciklov, dokler se jih da opazovati. Dušenje se dolo i z merjenjem višine zaporednih 
najvišjih to k nihajev v isti smeri. e sta amplitudi prvega in drugega vrha v ciklu 
nihanja A1 in A2, je stopnja dušenja  D: 
 

2

1

0 A

A
ln

2

1

C

C
D

 
 

»ln« pomeni naravni logaritem razmerja amplitud. 
 

 

4. POSTOPEK PRESKUŠANJA 
 

Da se s preskusom lahko dolo i stopnja dušenja D, stopnja dušenja brez hidravli nih 
amortizerjev in frekvenca vzmetenja F,  je treba vozilo: 

 

a) zapeljati z nizko hitrostjo (5 km/h 1 km/h) ez 80 mm visoko stopnico, kot je 
prikazano na sliki 1. Prehodno nihajne, ki ga je treba analizirati na frekvenco in 

 
ali 

 
b) povle i navzdol za šasijo tako, da je obremenitev na pogonsko osi 1,5 kratna 

vrednost najve je stati ne vrednosti. Nato se obremenitev hipoma popusti in 

 
ali 

 
c) povle i navzgor za šasijo tako, da je vzmetena masa dvignjena za 80 mm nad 

pogonsko os. Dvignjeno vozilo se hipoma popusti in analizira nihanje, ki pri tem 

 
 ali 
 

ni 

 
ne komponente nihanja 

med pogonsko osjo in šasijo, to no nad pogonsko osjo. Iz poteka krivulje se lahko 
izmeri asovni interval med prvim in drugim vrhom stiskanja vzmetenja in s tem dolo i 
frekvenca F ter razmerje amplitud za dolo anje dušenja. Pri dvojnih pogonskih oseh 

ne komponente nihanja pritrjeni med vsako 
pogonsko osjo in šasijo, vsaka to no nad svojo osjo.  
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Slika 1 
 

Stopnica za preskušanje vzmetenja 
 

 
 
 

Slika 2 
 

Prehodno dušeno nihanje 
 

 
 
 
 

______ 

as 

 
je

 

(polmer)10 do 20 mm (polmer) 

D=0,0
5 
D=0,2 

A2 A3 
A1 

80 mm

800 mm2 500 mm 
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PRILOGA II – Del C: 

TABLICA O MERAH VOZILA 

(*); 
(*); 

 
max) 

max).  

 

 
 ______________________ 

 
 

______________
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PRILOGA III 
 

VSEBINA NACIONALNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE VOZILA 
 
 

1.0 Nacionalna identifikacijska številka vozila mora biti sestavljena iz 8 znakov 
razporejenih v dva dela. 

  
1.1 Višina znakov nacionalne identifikacijske številke vozila mora biti najmanj 7 mm.  
  
1.2 Prvi del znaka nacionalne identifikacijske številke vozila je rka »S« in številka, ki 

dolo a tehni i homologacijski organ. 
 
1.3 Drugi del pa sestavlja 6 znakov, ki so številke in pomenijo zaporedno številko 

dolo itve nacionalne identifikacijske številke vozila, ki jo dolo i homologacijski 
organ po enotnem vrstnem redu. 

 
1.4  Med prvim in drugim delom nacionalne identifikacijske številke vozila je pomišljaj. 
 
1.5 Za etek in konec nacionalne identifikacijske številke vozila mora biti ozna en z 

znakom: »*«. 
 
2.0 Primer ozna evanja: 

 *S1-000001*, 
 
 kjer:  
 - prvi del znaka (S1) ozna uje tehni

identifikacijske številke vozila; 
 - drugi del znaka (000001) pa zaporedno številko dolo ene nacionalne 

identifikacijske številke vozila. 

3.0 Tipografijo znakov nacionalne identifikacijske številke dolo i homologacijski 
organ. 

 
4.0 Evidenco števil nih oznak tehni

identifikacijskih številk vozil vodi homologacijski organ. 

_________________
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PRILOGA IV 
 

NAKNADNA VGRADNJA OGLEDAL NA VOZILA 
 

1.  V skladu z Direktivo 2007/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 

ena obveznost 

na specifikacija za vozila 
TSV 108/02. 

 
2.  Obveznost naknadne vgradnje ogledal na sovoznikovi strani velja za vozila 

kategorij N2 in N3 no odobrena v skladu s 
no specifikacijo za vozila TSV 108/02.  

 
3.  Obveznost naknadne vgradnje ogledal ne velja za: 

2 in N3

2 z najve
a na na a 

najve

2 in N3 ne 
specifikacije za vozila TSV 108/02 nameš eni drugi sistemi za posredno 

ajo ogledala razredov IV in V iz 
ne specifikacije za vozila TSV 108/02. 

 
4.  Ne glede na 2. to

e so na sovoznikovi strani 

podro
ga omogo
omogo ne specifikacije TSV 108/02. 

 

u
ne specifikacije za vozila TSV 108/02 oziroma 4. to

omogo
omogo ne specifikacije za vozila TSV 108/02. 

 

 
nem 

pregledu. 

 
______________ 
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PRILOGA V 
 

OBVEZNOST VGRADNJE, NASTAVITEV IN PREVERJANJE  
NAPRAV ZA OMEJEVANJE HITROSTI

 
 
1.0  Ta priloga v skladu z Direktivo Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in 

uporabi naprav za omejevanje hitrosti za dolo ene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti (UL L št. 57 z dne 2. 3. 1992, str. 27), kot je bila nazadnje spremenjena z 
Direktivo 2002/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o 
spremembi Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje 
hitrosti za dolo ene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L št. 327 z dne 4. 12. 
2002, str. 8), dolo a vozila, na katerih mora biti najve ja hitrost omejena z 
omejilnikom hitrosti, in hitrosti, na katere mora biti omejilnik hitrosti nastavljen, glede 
na kategorijo vozila. Ta priloga dolo a tudi organizacije, pooblaš ene za vgradnjo, 
nastavljanje in kontrolo delovanja omejilnikov hitrosti.  

 
1.1 S homologiranim omejilnikom hitrosti mora biti najve ja hitrost omejena na:  

–  motornih vozilih za prevoz oseb, ki imajo ve

2 in M3) in 

–  motornih vozilih za prevoz tovora, katerih najve ja dovoljena masa presega 
3.500 kg (vozila kategoriji N2 in N3).  

 
1.2  Dolo ba prejšnje to ke se ne uporablja za: 

– vozila, katerih najve ja konstrukcijsko dolo ena hitrost je manjša od najve je 
dovoljene hitrosti za to vrsto vozil; 

– vojaška, policijska in gasilska vozila ter vozila civilne zaš ite; 

– vozila, ki se uporabljajo za znanstvena preskušanja na cestah in 

– vozila, ki se uporabljajo izklju no v mestnem potniškem prometu. 

 

2.  Vozila iz to ke 1.1 te priloge se lahko uporabljajo na cestah le, e je njihov omejilnik 
hitrosti nastavljen tako, da ne morejo prese i najve je dovoljene hitrosti glede na 
kategorijo vozila in sicer:  

 100 km/h  – za motorna vozila za prevoz oseb (vozila kategoriji M2 in M3) in 
     90 km/h  –  za motorna vozila za prevoz tovora (vozila kategoriji N2 in N3). 

 

3. Vsa vozila, katerih najve ja hitrost je omejena z omejilnikom hitrosti, morajo imeti v 
vozniškem delu nameš eno lahko opazno in dobro vidno posebno nalepko, ki 
opozarja voznika na nastavljeno najve jo hitrost.  

 

4. Vgrajen omejilnik hitrosti sme nastaviti na dolo eno hitrost le proizvajalec vozila 
oziroma njegov pooblaš eni servis, oziroma pooblaš eni servis proizvajalca 
omejilnika hitrosti. 

 

5.1  Preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti se mora opraviti po njegovi 
vgradnji in nastavitvi, po njegovem popravilu, spremembi števila impulzov poti ali 
obsega koles ter po posegu v tisti del naprave za dovajanje goriva motorju, na 
katerega omejilnik hitrosti neposredno deluje.  

 

5.2  Preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti lahko izvajajo le delavnice za 
nameš anje, preverjanje in popravilo zapisovalne opreme, ki imajo odobritev 
ministrstva, pristojnega za promet, v skladu z zakonom, ki ureja delovni as in 
obvezne po itke mobilnih delavcev ter zapisovalno opremo v cestnih prevozih, ki ob 
tem namestijo v vozilo tudi nalepki iz to ke 3 te priloge in Dela C te priloge ter izdajo 
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poro ilo o kontroli omejilnika hitrosti, katerega vsebina je dolo ena v Delu B te 
priloge. Pri tem omejilnik hitrosti opremijo s plombami. 

 
5.3 Periodi no preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti se izvaja so asno s 

kontrolo delovanja tahografa in v istih intervalih. e vozilo nima vgrajenega tahografa, 
se kontrola delovanja omejilnika hitrosti opravlja na dve leti. Ob periodi nem 
preverjanju namesti delavnica iz prejšnje to ke v vozilo nalepko iz Dela C te priloge. 

 
6. Pravilnost delovanja omejilnika hitrosti se preveri s simuliranjem hitrosti. Pri tem se 

upošteva odstopanje samega omejilnika hitrosti, kot tudi tahografa, saj vozilo ne sme 
prese i predpisane hitrosti.  

 
7.1 Vsa vozila iz to

opremljena s homologiranim omejilnikom hitrosti, morajo imeti omejilnik hitrosti 
pravilno nastavljen in preverjen. 

 
7.2 Dolo ba prejšnje to ke velja: 

– za vozila kategorije M3 z najve jo maso ve jo od 10 ton in vozila kategorije N3, ki 
so bila v Republiki Sloveniji prvi  registrirana po 30. septembru 1996.  

– za vozila kategorije M2, vozila kategorije M3 z najve jo maso do vklju no 10 ton in 
vozila kategorije N2, ki so bila prvi  registrirana po 30. septembru 2001. 

 
7.3 Vozila iz to ke 1.1 te priloge, v katera zaradi tehni nih razlogov ni mogo e vgraditi 

omejilnika hitrosti, morajo imeti o tem potrdilo. Tako potrdilo lahko izda le pooblaš eni 
servis proizvajalca vozila oziroma omejilnika hitrosti.  

 
8.1 Naknadno vgradnjo in nastavitev homologiranih omejilnikov hitrosti sme opraviti le 

pooblaš eni servis proizvajalca vozila, na katerega se omejilnik vgradi, oziroma 
pooblaš eni servis proizvajalca omejilnika hitrosti, ki v primeru vgradnje omejilnika 
izda o tem lastniku vozila ustrezno potrdilo. Vsebina potrdila je dolo ena v Delu A te 
priloge. 

 
8.2 Na vozilo se lahko vgradi samo omejilnik hitrosti, ki je homologiran po tehni ni 

specifikaciji za vozila TSV 147, oziroma po enakovrednem predpisu. 
 

9 TEMPO 100 
 
9.1 Vozila iz to

 
9.2  Vpis v prometno dovoljenje se opravi na zahtevo lastnika vozila, e ima vozilo: 

– vgrajen zavorni sistem, ki onemogo a blokiranje koles in oja en krmilni 
mehanizem (servo volan); 

–  pnevmatike ustrezne nosilnosti in hitrostnega razreda; 

ustrezne pregrade, opremljene z varnostnimi 

 

  

tehni
Republiki Sloveniji.  
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PRILOGA V – Del A 
 
 

PORO ILO O VGRADNJI IN / ALI NASTAVITVI(*) HOMOLOGIRANEGA OMEJILNIKA 
HITROSTI 

 
Poro ilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

 
0 DELAVNICA, KI JE VGRADILA IN NASTAVILA(*) OMEJILNIK HITROSTI  
0.1 Naziv delavnice 
0.2 Naslov delavnice 
 
1  VOZILO 
1.1 Znamka in tip (trgovska oznaka) 
1.2 Izvedenka 
1.3 Identifikacijska številka vozila 
1.4 Registrska oznaka vozila 
1.5 Kategorija vozila 
1.6 Mere pnevmatik 
1.7 Efektivni obseg pnevmatik 
1.8 Nazivna napetost elektri ne instalacije 
1.9 Najvišja dovoljena hitrost vozila  
 
2 TAHOGRAF 
2.1 Znamka in tip (popolna oznaka) 
2.2  Številka tahografa 
2.3 Številka homologacije 
2.4 Konstanta tahografa 
 
3 OMEJILNIK HITROSTI 
3.1 Znamka in tip (popolna oznaka) 
3.2 Številka omejilnika 
3.3 Številka homologacije 
3.4 Nastavljena hitrost 
3.5 »v« signal   (C3/B7)    (Hall) 
3.6 Število impulzov poti 
 
4 Kraj in datum vgradnje in/ali nastavitve omejilnika hitrosti 
 
5 Ime odgovorne osebe 
 
6 Podpis 
 

ene delavnice 
 
 

_________________ 
 
 
 
To poro ilo mora delavnica iz to ke 5.2. te priloge obvezno hraniti najmanj tri leta! 

(*)  Neustrezno rtati 
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PRILOGA V – Del B 
PORO ILO O KONTROLI OMEJILNIKA HITROSTI (*) 

 
Poro ilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
 
0 DELAVNICA, KI JE OPRAVILA KONTROLO OMEJILNIKA HITROSTI  
0.1 Naziv delavnice 
0.2 Naslov delavnice 
0.3 Kontrola opravljena: 

- po prvi vgradnji 
- po popravilu oziroma zamenjavi (vozila / tahografa / omejilnika hitrosti)(**) 
- periodi na kontrola 

 
1  VOZILO 
1.1 Znamka in tip (trgovska oznaka) 
1.2 Izvedenka 
1.3 Identifikacijska številka vozila  
1.4 Registrska oznaka vozila 
1.5 Kategorija vozila 
1.6 Mere pnevmatik 
1.7 Efektivni obseg pnevmatik 
 
2 TAHOGRAF 
2.1 Znamka in tip (popolna oznaka) 
2.2  Številka tahografa 
2.3 Številka homologacije 
2.4 Konstanta tahografa 
 
3 OMEJILNIK HITROSTI 
3.1 Znamka in tip (popolna oznaka)(***) 
3.2 Številka omejilnika(***) 
3.3 Številka homologacije(***) 
3.4 Nastavljena hitrost 
3.5 »v« signal   (C3/B7)    (Hall) 
3.6 Število impulzov poti 
 
4 REZULTATI KONTROLE 
 (vpisati vse ugotovitve in izmerjene vrednosti) 

5 Omejilnik hitrosti ustreza  / ne ustreza(**) zahtevam Priloge V Pravilnika o delih in opremi 
vozil (Uradni list RS, št. xx/yy). 

6 Kraj in datum kontrole omejilnika hitrosti 

7 Ime odgovorne osebe 

8 Podpis 

ene delavnice 

___________ 

Kopijo tega poro ila mora izdajatelj obvezno hraniti najmanj tri leta! 

(*)  e se poro ilo izdaja isto asno s poro ilom o kontroli tahografa, se podatki, ki se nanašajo na omejilnik hitrosti dodajo 
poro ilu o kontroli tahografa in se posebno poro ilo o omejilniku hitrosti ne izda. 

(**)  Neustrezno rtati 
(***) e jih je mogo e ugotoviti na enostaven na in. 
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PRILOGA V – Del C 

NALEPKA V VOZILU 

Nalepka mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

1 - ime in naslov ali znak pooblaš ene delavnice, ki je izdala nalepko; 

2 - nastavljena hitrost v obliki: »vset = ….. km/h«; 

3 - število impulzov poti v obliki: »W = ….. imp/ km«; 

4 - obseg kolesa v obliki: »l = ….. mm«; 

5 - datum izdaje in  

6 - zadnjih 8 znakov identifikacijske številke vozila. 

 

 

______________ 
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PRILOGA VI 
 

ZNAK ZA OZNA

 

1.  Znak za ozna a skupina otrok je kvadratne oblike, 
velikosti 400 mm × 400 mm.  

2.  Ne glede na dolo bo prejšnje to ke se sme uporabiti za ozna itev sprednje strani 
osebnega avtomobila ali avtobusa, ki nima ve
prostora za namestitev znaka iz prejšnje to ke, znak velikosti 250 mm × 250 mm. 
Ostale mere so sorazmerne meram znaka iz prejšnje to ke.  

3.  Namesto znaka iz to ke 1 te priloge je na prednji strani vozila lahko tudi elektronsko 
upravljani svetle i znak z enakim simbolom, najmanj velikosti iz to ke 2 te priloge, ki 
ima lahko dodan napis »otroci« ali »prevoz otrok«. 

4.  Znak iz to ke 1 ali 2 te priloge mora biti nameš en na levi polovici sprednje zunanje 
strani vozila, znak iz to ke 1 te priloge pa tudi na levi polovici zadnje zunanje strani 
vozila, in sicer tako, da je viden.  

5. Spodnji rob znaka mora biti oddaljen od površine voziš a najmanj 300 mm. Gornji rob 
znaka spredaj ne sme biti višji od spodnjega roba vetrobranskega stekla in zadaj ne 
višji od spodnjega roba zadnjega stekla, oziroma oddaljen najve  1.300 mm od 
površine voziš a.  

6.  Za namestitev znaka iz to ke 3 te priloge se ne uporabljajo dolo be iz to ke 5 te 
priloge. 

7. Znak iz to ke 1 ali 2 te priloge sme biti nameš en na vozilu samo takrat, ko se z 
e je znak nesnemljiv, mora biti v primeru, ko se z 

en kot neveljaven. Svetle i 
znak iz to
otrok. 
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PRILOGA VII 
 

CESTNI TURISTI NI VLAK 
 
 

1. Lastnosti skupine vozil 

1.1 Najvišje dovoljeno število sestavnih delov skupine vozil: motorno vozilo in trije 
priklopniki; 

1.2  Najve

1.3  Najve

1.4   Najve ke 3.2); 

1.5  Najve ja dovoljena masa posameznega vozila: 5 ton;  

1.6  Najve

1.7  Najve
naprav za spenjanje in vleko; 

1.9 Vsi priklopniki morajo voziti po sledi vle nega vozila. 
 
2.   Lastnosti priklopnikov za potnike  

snemljivim platnom. 

2.3.4 razdalja med dvema 

2.3.5 Prostori za invalidske vozi
opremljeni z ustreznim piktogramom. 

a)  ustrezen pripomo ek za dostop; 

a za invalidske vozi ili iz Priloge VII k 
tehni  je lahko 
tudi samo ra unsko; 

kov od imenovanih pritrdiš  do vstopnih vrat. 

2.3.6 Stojiš a so prepovedana. 

2.4 Vstop in izstop potnikov 

itena pred 

2.4.3 Najve

2.5  Notranja oprema in varnost 

i deli 
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2.5.2.  Vsak priklopnik mora imeti dobro vidno in lahko dostopno stikalo, s katerim je 
mogo nem vozilu. 

ni in svetlobni signal 
v motornem vozilu. 

3.  Oprema 

3.1  Gasilniki in oprema za prvo pomo : v vsakem vozilu, ki sestavlja skupino vozil, 
morajo biti predvidena mesta za gasilnike; na motornem vozilu mora biti predviden 
prostor za omarico za prvo pomo . 

3.2  Na motornem vozilu in na zadnjem priklopniku mora biti nameš ena posebna 
opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve. 

3.3  V vsakem vozilu, ki sestavlja skupino vozil, mora biti s piktogramom ozna eno 
najve

 
 
 

___________ 
 


