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116 Uradni list RS, št. 116/2007
z dne 17. 12. 2007
5807. Pravilnik o naknadni vgradnji ogledal na vozila, Stran 16500.

Na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 - uradno
prečiščeno besedilo in 139/06 - ZORed) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o naknadni vgradnji ogledal na vozila

1. člen

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2007/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o naknadnem
opremljanju težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali (UL L št. 184 z dne 14. 7. 2007, str. 25) določa
obveznost naknadne vgradnje širokokotnih ogledal (razred IV) in ogledal za opazovanje bližnjega področja (razred V) na
težka tovorna vozila, ki še niso opremljena z napravami za posredno gledanje, kot jih določa tehnična specifikacija TSV
108/02.

2. člen

(1) Ta pravilnik se uporablja za vozila kategorij N2 in N3, ki niso homologirana ali posamično odobrena v skladu s
tehnično specifikacijo TSV 108/02.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) vozila kategorij N2 in N3, registrirana pred 1. januarjem 2000;
b) vozila kategorije N2 z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 tone, pri katerih namestitev ogledala razreda V ni
mogoča na način, ki omogoča izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- da noben del ogledala, ne glede na mesto pritrditve, ni manj kot 2 m (lahko se uporablja odstopanje + 10 cm) nad
tlemi, ko je vozilo obremenjeno do največje tehnično dovoljene mase; in
- da je ogledalo v celoti vidno z vozniškega mesta;
c) vozila kategorij N2 in N3, na katera so bili pred uveljavitvijo tehnične specifikacije TSV 108/02 nameščeni drugi
sistemi za posredno gledanje na sovoznikovi strani, katerih vidno polje pokriva najmanj 95% celotnega vidnega polja na
tleh, ki ga omogočajo ogledala razredov IV in V iz tehnične specifikacije TSV 108/02.

3. člen

(1) Vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo biti do prvega rednega tehničnega pregleda po 31. marcu 2008
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na sovoznikovi strani opremljena s širokokotnimi gledali in ogledali za opazovanje bližnjega področja, ki izpolnjujejo
zahteve za ogledala razredov IV in V v skladu s tehnično specifikacijo TSV 108/02.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da so vozila skladna z zahtevami tehnične specifikacije TSV 108/02, če so
na sovoznikovi strani opremljena s kombinacijo širokokotnih ogledal in ogledal za opazovanje bližnjega področja, katerih
vidno polje skupaj pokriva najmanj 95% vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda IV, in najmanj 85% vidnega
polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda V iz tehnične specifikacije TSV 108/02.
(3) Vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih zaradi pomanjkanja razpoložljivih in ekonomsko učinkovitih
tehničnih rešitev ni mogoče opremiti z ogledali, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se lahko
opremijo z dodatnimi ogledali oziroma drugimi napravami za posredno gledanje, če kombinacija takšnih naprav pokriva
najmanj 95% vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda IV, in najmanj 85% vidnega polja na tleh, ki ga
omogoča ogledalo razreda V, iz tehnične specifikacije TSV 108/02.
(4) Podatke o tehničnih rešitvah iz prejšnjega odstavka zbere Direkcija Republike Slovenije za ceste in jih posreduje
Komisiji Evropske unije.

4. člen

Preverjanje skladnosti vozila z zahtevami prejšnjega člena se opravlja na rednem tehničnem pregledu. Če vozilo ni
opremljeno v skladu z zahtevami tega pravilnika se šteje, da ni tehnično brezhibno.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-155/2007-13
Ljubljana, dne 25. septembra 2007
EVA 2007-2411-0061

mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

Na vrh
<< Nazaj
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