
 

PRILOGA 

SEZNAM TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA KMETIJSKE IN GOZDARSKE TRAKTORJE (
1) 

 

Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične 
specifikacije in področje 
njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
401/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 401/00 o največji 
dovoljeni masi v 
obremenjenem stanju, 
prostoru za namestitev 
zadnjih registrskih tablic 
in pritrditvi tablic, 
posodah za tekoče 
gorivo, dodatnih utežeh, 
zvočni opozorilni napravi 
in dopustni ravni hrupa 
ter izpušnem sistemu 
kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev. 
Velja za vsa vozila 
kategorij T, C, R in S.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 1. 
julija 2007. 
Za veljavnost 
homologacij glej točko 
5.2.3 TSV 401/01. 

TSV 
401/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 401/01 o največji 
dovoljeni masi v 
obremenjenem stanju, 
prostoru za namestitev 
zadnjih registrskih tablic 
in pritrditvi tablic, 
posodah za tekoče 
gorivo, dodatnih utežeh, 
zvočni opozorilni napravi 
in dopustni ravni hrupa 
ter izpušnem sistemu 
kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev. 
Velja za vsa vozila 
kategorij T, C, R in S.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2007. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
401/02   

Tehnična specifikacija 
TSV 401/02 o največji 
dovoljeni masi v 
obremenjenem stanju, 
prostoru za namestitev 
zadnjih registrskih tablic 
in pritrditvi tablic, 
posodah za tekoče 
gorivo, dodatnih utežeh, 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

                                                

(1)  Besedila posameznih tehničnih specifikacij so dosegljiva na spletni strani Ministrstva za 
promet. 
 



 

zvočni opozorilni napravi 
in dopustni ravni hrupa 
ter izpušnem sistemu 
kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev. 
Velja za vozila kategorij 
T.  

TSV 
402/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 402/00 o največji 
konstrukcijsko določeni 
hitrosti in prostoru za 
tovor kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T in C.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
402/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 402/01 o največji 
konstrukcijsko določeni 
hitrosti in ploščadi za 
tovor kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4. 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
29. septembra 2013. 
Homologacije po TSV 
402/01 ostajajo v veljavi, 
razen za traktorje 
kategorije T4.3, za katere 
veljajo samo do 29. 
septembra 2016. 

TSV 
402/02   

Tehnična specifikacija 
TSV 402/02 o največji 
konstrukcijsko določeni 
hitrosti in ploščadi za 
tovor kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4. 

Začetek veljavnosti 1. 
marca 2011. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
403/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 403/00 o vzvratnih 
ogledalih kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev.  
Velja za vse traktorje 
kategorij T in C.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 



 

 

Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične 
specifikacije in področje 
njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
403/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 403/01 o vzvratnih 
ogledalih kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev.  
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4. 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
404/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 404/00 o vidnem 
polju in brisalcih 
vetrobranskega stekla za 
kmetijske ali gozdarske 
traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T in C.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. maja 2008. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
404/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 404/01 o vidnem 
polju in brisalcih 
vetrobranskega stekla za 
kmetijske ali gozdarske 
traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T in C.  

Začetek veljavnosti 1. 
maja 2008. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
405/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 405/00 o krmilju 
kolesnih kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. januarja 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
405/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 405/01 o krmilju 
kolesnih kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
406/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 406/00 o 
preprečevanju radijskih 
motenj, ki jih povzročajo 
kmetijska in gozdarska 
vozila (elektromagnetna 
združljivost). 
Velja za vsa vozila 
kategorij T, C, R in S.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. januarja 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
406/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 406/01 o 
preprečevanju radijskih 
motenj, ki jih povzročajo 
kmetijska in gozdarska 
vozila (elektromagnetna 
združljivost). 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 



 

Velja za vsa vozila 
kategorij T, C, R in S.  

TSV 
407/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 407/00 o zaviranju 
kmetijskih in gozdarskih 
kolesnih traktorjev. 
Velja za vse zvočno 
opozorilne naprave za 
traktorje kategorij T1, T2, 
T3, T 4.2 in T 4.3.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
408/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 408/00 o potniških 
sedežih za kmetijske in 
gozdarske traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4 
ter C1, C2, C3 in C4.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. marca 2012. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
408/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 408/01 o potniških 
sedežih za kmetijske in 
gozdarske traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4 
ter C1, C2, C3 in C4.  

Začetek veljavnosti 1. 
marca 2011. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
409/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 409/00 o ravni 
hrupa, ki ga zaznajo 
vozniki kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4 
ter C1, C2, C3 in C4. 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. julija 2007. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi v 
skladu s točko 5.2.3 TSV 
409/01. 

TSV 
409/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 409/01 o ravni 
hrupa, ki ga zaznajo 
vozniki kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4 
ter C1, C2, C3 in C4. 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2007. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. januarja 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 



 

 

Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične 
specifikacije in 
področje njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
409/02   

Tehnična specifikacija 
TSV 409/02 o ravni hrupa, 
ki ga zaznajo vozniki 
kmetijskih ali gozdarskih 
traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4. 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
410/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 410/00 o zaščitni 
konstrukciji pri prevrnitvi 
kolesnih kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorije T1.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2007. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. januarja 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
410/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 410/01 o zaščitni 
konstrukciji pri prevrnitvi 
kolesnih kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za traktorje 
kategorije T1.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
411/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 411/00 o ukrepih 
proti emisiji onesnaževal 
iz dizel motorjev kmetijskih 
in gozdarskih traktorjev 
(dimljenje). 
Velja za vse traktorje 
kategorij T in C.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
412/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 412/00 o vozniških 
sedežih na kolesnih 
kmetijskih in gozdarskih 
traktorjih. 
Velja za vse traktorje 
kategorije T1, T2, T3, T 4.2 
in T 4.3.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
413/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 413/00 o vgradnji 
svetlobnih in svetlobno 
signalnih naprav na 
kmetijske in gozdarske 
traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T 4.3 
ter C1, C2, C3 in C 4.3.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. julija 2007. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi v 
skladu s točko 5.2.3 
TSV 413/01. 

TSV 
413/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 413/01 o vgradnji 
svetlobnih in svetlobno 
signalnih naprav na 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2007. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 

Prenehanje veljavnosti 
1. januarja 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 



 

kmetijske in gozdarske 
traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T 4.3 
ter C1, C2, C3 in C 4.3.  

specifikacije. 

TSV 
413/02   

Tehnična specifikacija 
TSV 413/02 o vgradnji 
svetlobnih in svetlobno 
signalnih naprav na 
kmetijske in gozdarske 
traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4. 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
414/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 414/00 o svetlobni 
opremi za kmetijska in 
gozdarska vozila. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T in C.  

Začetek veljavnosti 1. 
januar 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. januarja 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
414/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 414/01 o svetlobni 
opremi za kmetijska in 
gozdarska vozila. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4. 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
415/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 415/00 o napravi za 
vleko traktorja in vzvratni 
prestavi kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3, T 4.2, T 

4.3, C1, C2, C3, C 4.2 in C 4.3.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. januarja 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
415/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 415/01 o napravi za 
vleko traktorja in vzvratni 
prestavi kmetijskih ali 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4. 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 



 

 

Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične 
specifikacije in področje 
njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
416/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 416/00 o zaščitni 
konstrukciji pri prevrnitvi 
kmetijskih ali gozdarskih 
traktorjev (statični 
preskus). 
Velja za vse traktorje 
kategorije T1 in C1.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. januarja 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
416/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 416/01 o zaščitni 
konstrukciji pri prevrnitvi 
kmetijskih ali gozdarskih 
traktorjev (statični 
preskus). 
Velja za traktorje 
kategorije T1.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
417/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 417/00 o delovnem 
prostoru, dostopu do 
vozniškega prostora ter 
vratih in oknih kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1 in T3 ter C1 in 
C3.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. maja 2011. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
417/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 417/01 o delovnem 
prostoru, dostopu do 
vozniškega prostora ter 
vratih in oknih kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1 in T3 .  

Začetek veljavnosti 1. 
oktobra 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
29. septembra 2014. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi v 
skladu s točko 5.2.3 
TSV 417/02. 

TSV 
417/02   

Tehnična specifikacija 
TSV 417/02 o delovnem 
prostoru, dostopu do 
vozniškega prostora ter 
vratih in oknih kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T3 in T4 .  

Začetek veljavnosti 1. 
marca 2011. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
418/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 418/00 o priključnih 
gredeh kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev ter 
njihovi zaščiti. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 ter C1, 
C2 in C3.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. marca 2014, 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi v 
skladu s točko 5.2.3 
TSV 418/01. 

TSV Tehnična specifikacija Začetek veljavnosti 1.  



 

418/01   TSV 418/01 o priključnih 
gredeh kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev ter 
njihovi zaščiti. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 ter C1, 
C2 in C3.  

marca 2011. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

TSV 
419/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 419/00 o zadaj 
nameščenih zaščitnih 
konstrukcijah pri prevrnitvi 
za ozkokolotečne 
kmetijske ali gozdarske 
traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T2 in C2.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. aprila 2006.  
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi v 
skladu s točko 5.5 TSV 
419/01. 

TSV 
419/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 419/01 o zadaj 
nameščenih zaščitnih 
konstrukcijah pri prevrnitvi 
za ozkokolotečne 
kmetijske ali gozdarske 
traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T2 in C2.  

Začetek veljavnosti 1. 
aprila 2006. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. maja 2011. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
419/02   

Tehnična specifikacija 
TSV 419/02 o zadaj 
nameščenih zaščitnih 
konstrukcijah pri prevrnitvi 
za ozkokolotečne 
kmetijske ali gozdarske 
traktorje. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T2 .  

Začetek veljavnosti 1. 
oktobra 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
420/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 420/00 o vgradnji, 
legi, delovanju in 
označevanju upravljal 
kmetijskih ali gozdarskih 
traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T1, T2, T3 in T4 ter 
C1, C2, C3 in C4.  
 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. maja 2011. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične 
specifikacije in 
področje njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
420/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 420/01 o vgradnji, 
legi, delovanju in 
označevanju upravljal 
kmetijskih ali gozdarskih 
traktorjev. 
Velja za vse traktorje 

Začetek veljavnosti 1. 
oktobra 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 



 

kategorij T1, T2, T3 in T4.  

TSV 
421/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 421/00 o zaščitni 
konstrukciji pri prevrnitvi, ki 
je vgrajena pred vozniškim 
sedežem ozkokolotečnih 
kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T2 in C2.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. aprila 2006.  
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi v 
skladu s točko 5.5 TSV 
421/01. 

TSV 
421/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 421/01 o zaščitni 
konstrukciji pri prevrnitvi, ki 
je vgrajena pred vozniškim 
sedežem ozkokolotečnih 
kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T2 in C2.  

Začetek veljavnosti 1. 
aprila 2006. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. maja 2011. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 

TSV 
421/02   

Tehnična specifikacija 
TSV 421/02 o zaščitni 
konstrukciji pri prevrnitvi, ki 
je vgrajena pred vozniškim 
sedežem ozkokolotečnih 
kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T2.  

Začetek veljavnosti 1. 
oktobra 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
422/00   

Tehnična specifikacija 
TSV 422/00 o merah in 
vlečenih masah, 
regulatorju vrtilne 
frekvence in zaščiti 
pogonskih sklopov, 
zasteklitvi, mehanskih 
priključnih napravah, 
ploščici proizvajalca in 
upravljanju zavor 
vlečenega vozila.  
Velja za vozila kategorij T, 
C, R in S.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarjaa 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. julija 2007. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi v 
skladu s točko 5.2.3 
TSV 422/01. 

TSV 
422/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 422/01 o merah in 
vlečenih masah, 
regulatorju vrtilne 
frekvence in zaščiti 
pogonskih sklopov, 
zasteklitvi, mehanskih 
priključnih napravah, 
ploščici proizvajalca in 
upravljanju zavor 
vlečenega vozila.  
Velja za vozila kategorij T, 
C, R in S.  

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2007. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. oktobra 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 



 

TSV 
422/02   

Tehnična specifikacija 
TSV 422/02 o merah in 
vlečenih masah, 
regulatorju vrtilne 
frekvence in zaščiti 
pogonskih sklopov, 
zasteklitvi, mehanskih 
priključnih napravah, 
ploščici proizvajalca in 
upravljanju zavor 
vlečenega vozila.  
Velja za vozila kategorij T, 
C, R in S.  

Začetek veljavnosti 1. 
oktobra 2010. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. marca 2012. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi v 
skladu s točkama 5.3.1 
in 5.3.2 TSV 422/03. 

TSV 
422/03   

Tehnična specifikacija 
TSV 422/03 o merah in 
vlečenih masah, 
regulatorju vrtilne 
frekvence in zaščiti 
pogonskih sklopov, 
zasteklitvi, mehanskih 
priključnih napravah, 
ploščici proizvajalca in 
upravljanju zavor 
vlečenega vozila.  
Velja za vozila kategorij T, 
C, R in S.  

Začetek veljavnosti 1. 
marca 2011. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

 

TSV 
423/00 

Tehnična specifikacija 
TSV 423/00 o ukrepih proti 
emisijam plinastih in trdih 
onesnaževal iz motorjev 
za pogon kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T in C. 

Začetek veljavnosti 1. 
januarja 2004. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. januarja 2008. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi v 
skladu s točko 5.4 TSV 
423/01. 

TSV 
423/01   

Tehnična specifikacija 
TSV 423/01 o ukrepih proti 
emisijam plinastih in trdih 
onesnaževal iz motorjev 
za pogon kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev. 
Velja za vse traktorje 
kategorij T in C.  

Začetek veljavnosti 1. 
oktobra 2005. 
Začetek obvezne uporabe: 
glej točko 5 tehnične 
specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
1. oktobra 2010. 
Homologacije ostajajo 
še naprej v veljavi. 



 

 

Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične 
specifikacije in 
področje njene 
veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 423/02   Tehnična 
specifikacija TSV 
423/02 o ukrepih 
proti emisijam 
plinastih in trdih 
onesnaževal iz 
motorjev za pogon 
kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev. 

Velja za vse traktorje 
kategorij T in C.  

Začetek veljavnosti 1. 
oktobra 2010. 

Začetek obvezne 
uporabe: glej točko 5 
tehnične specifikacije. 

Prenehanje veljavnosti 
9. decembra 2012. 

TSV 423/03   Tehnična 
specifikacija za 
vozila TSV 423/03 o 
ukrepih proti 
emisijam plinastih in 
trdih onesnaževal iz 
motorjev za pogon 
kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev. 

Velja za vse traktorje 
kategorij T in C.  

Začetek veljavnosti 9. 
decembra 2012. 

Začetek obvezne 
uporabe: glej točko 5 
tehnične specifikacije za 
vozila.«. 

 

 


