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PRILOGA III
NALEPKA V VOZILU
Nalepka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
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–
–
–
–
–
–

ime in naslov ali znak pooblaščene organizacije, ki je izdala nalepko;
nastavljena hitrost v obliki: »vset = ….. km/h«;
število impulzov poti v obliki: »W = ….. imp/ km«;
obseg kolesa v obliki: »l = ….. mm«;
datum izdaje in
zadnjih 8 znakov identifikacijske številke vozila.
_________________

2161.

Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem
prometu

Na podlagi 192. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00,
100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US, 67/02 in 97/03
– odl. US) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o merah in masah vozil v cestnem prometu*
1. člen
(1) Ta pravilnik določa največje mere in mase določenih kategorij cestnih in kmetijskih vozil v cestnem prometu
ter vrste in vsebino dokazil o skladnosti z določbami tega
pravilnika.
(2) Ta pravilnik velja za:
– mere motornih vozil kategorij M2 in M3** ter njihovih
priklopnih vozil kategorije O in motornih vozil kategorij N2 in
N3 ter njihovih priklopnih vozil kategorij O3 in O4. Te kategorije so določene v Prilogi II k Pravilniku o ES-homologaciji
motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02);
– izjemne mere kmetijskih in gozdarskih vozil kategorij
T, C, S in R. Te kategorije so določene v poglavju A Priloge
II k Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih
traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03).;
– maso in nekatere druge značilnosti vozil kategorij M,
N in O.
(3) Zahteve glede največjih mer in mas kategorij motornih vozil iz prejšnjega odstavka so določene v Prilogi I, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(4) Vse največje dovoljene mere, določene v Prilogi I k
temu pravilniku, se merijo v skladu s Prilogo I k Pravilniku o
ES-homologaciji motornih vozil ob upoštevanju tehnične specifikacije TSV 148 oziroma v skladu s Prilogo I k Pravilniku
o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, brez
pozitivnih odstopanj.
(5) Za mere in mase vozil kategorije M1 se uporabljajo
določbe tehnične specifikacije TSV 144.
* Vsebina tega pravilnika povzema določbe Direktive Sveta
1996/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih
mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu
(nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta 2002/7/ES z dne 18. februarja 2002).
** Kategorije vozil v tem pravilniku so kategorije, določene
v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.
30/04).

(6) Za mere in mase vozil kategorije L se uporabljajo
določbe tehnične specifikacije TSV 309.
(7) Za mere traktorjev kategorije T se uporabljajo določbe tehnične specifikacije TSV 422.
(8) Vse vrednosti za maso, določene v Prilogi I k temu
pravilniku, veljajo kot predpis za promet in se nanašajo na
pogoje natovarjanja, ni pa to predpis za proizvodnjo vozil.
(9) Ta pravilnik ne velja za zgibne avtobuse, ki so sestavljeni iz več kot dveh delov.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– »motorno vozilo« pomeni kakršno koli vozilo, namenjeno vožnji po cesti, ki se premika po cesti z lastno močjo;
– »priklopnik« pomeni kakršno koli vozilo, namenjeno
priključitvi na motorno vozilo (razen polpriklopnikov) ter konstruirano in opremljeno za prevoz blaga;
– »polpriklopnik« pomeni priklopno vozilo brez sprednje
osi, ki je konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na
vlečno vozilo;
– »skupina vozil« pomeni med seboj povezano skupino
najmanj enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v cestnem prometu udeleženi kot celota;
– »klimatizirano vozilo« pomeni kakršno koli vozilo,
katerega zamenljive ali stalne nadgradnje so posebej opremljene za prevoz blaga pri nadzorovanih temperaturah in
katerega stranske stene so, vključno z izolacijo, debele vsaj
45 mm;
– »avtobus« pomeni motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika več kot osem
sedežev;
– »zgibni avtobus« pomeni avtobus, sestavljen iz dveh
ali več togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim
delom, ki omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del;
– »traktor« pomeni motorno vozilo, ki je konstruirano
tako, da vozi, vleče ali potiska traktorske priključke in se uporablja za njihov pogon ali za vleko priklopnega vozila;
– »traktorski priklopnik« pomeni vsako vlečeno kmetijsko ali gozdarsko priklopno vozilo, namenjeno predvsem
za prevoz tovora in konstruirano za priklop na traktor za
kmetijske ali gozdarske namene;
– »zamenljivi vlečeni stroj« pomeni vsako napravo, ki
se uporablja v kmetijstvu ali gozdarstvu, ki je konstruirana za
vleko s traktorjem ter spremeni ali dopolni njegovo delovanje,
če ta naprava ni niti rezervni del niti delovni pripomoček; lahko vključuje nakladalno ploščad, konstruirano in izdelano za
prevoz orodja in naprav, potrebnih za opravljanje teh nalog
ter za začasno hranjenje materiala, izdelanega ali potrebnega pri delu;
– »največje dovoljene mere« pomenijo največje mere
vozila, kot so določene v Prilogi I k temu pravilniku;

