
PRILOGA 
 

SEZNAM TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA DVO- IN TRIKOLESNA MOTORNA 
VOZILA 

(1) 
 

 
Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične specifikacije in 
področje njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
301/00   

 

Tehnična specifikacija TSV 301/00 o 
zavornih sistemih dvo- in trikolesnih 
motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorij L.  

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
301/01   

Tehnična specifikacija TSV 301/01 o 
zavornih sistemih dvo- in trikolesnih 
motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorij L.  

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
302/00   

Tehnična specifikacija TSV 302/00 o 
označevanju naprav za upravljanje 
ter kontrolnih in opozorilnih svetilk 
za dvo- in trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L.  

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 
302/01   

Tehnična specifikacija TSV 302/01 o 
označevanju naprav za upravljanje 
ter kontrolnih in opozorilnih svetilk 
za dvo- in trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L.  

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
303/00   

Tehnična specifikacija TSV 303/00 o 
zvočnih opozorilnih napravah dvo- in 
trikolesnih motornih vozil.  
Velja za vsa vozila kategorije L.  

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
304/00   

Tehnična specifikacija TSV 304/00 o 
stojalih za dvokolesna motorna 
vozila. 
Velja za vsa dvokolesna vozila 
kategorije L.  

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 
304/01   

Tehnična specifikacija TSV 304/01 o 
stojalih za dvokolesna motorna 
vozila. 
Velja za vsa dvokolesna vozila 
kategorije L.  

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
305/00   

Tehnična specifikacija TSV 305/00 o 
ročajih za potnika na dvokolesnih 
motornih vozilih. 
Velja za vsa dvokolesna vozila 
kategorije L.  

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 
305/01   

Tehnična specifikacija TSV 305/01 o 
ročajih za potnika na dvokolesnih 
motornih vozilih. 
Velja za vsa dvokolesna vozila 
kategorije L.  

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
306/00   

Tehnična specifikacija TSV 306/00 o 
varnostnih napravah za 
preprečevanje nedovoljene uporabe 
dvo- in trikolesnih motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L.  

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
307/00   

Tehnična specifikacija TSV 307/00 o 
predpisanih oznakah za dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
307/01   

Tehnična specifikacija TSV 307/01 o 
predpisanih oznakah za dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

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

                                                      
(1)

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

 



 
Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične specifikacije in 
področje njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
307/02   

Tehnična specifikacija TSV 307/02 o 
predpisanih oznakah za dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
308/00   

Tehnična specifikacija TSV 308/00 o 
vgradnji svetlobnih in svetlobno-
signalnih naprav na dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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 
308/01   

Tehnična specifikacija TSV 308/01 o 
vgradnji svetlobnih in svetlobno-
signalnih naprav na dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2014. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
308/02 

Tehnična specifikacija TSV 308/02 o 
vgradnji svetlobnih in svetlobno-
signalnih naprav na dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

Začetek veljavnosti 1. julija 2014. 
 
Začetek obvezne uporabe: glej točko 
5 tehnične specifikacije za vozila. 

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
309/00   

Tehnična specifikacija TSV 309/00 o 
masah in merah dvo- in trikolesnih 
motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2005.  
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi v skladu s točko 5 TSV 
309/01. 

TSV 
309/01   

Tehnična specifikacija TSV 309/01 o 
masah in merah dvo- in trikolesnih 
motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
310/00   

Tehnična specifikacija TSV 310/00 o 
prostoru za pritrditev zadnje 
registrske tablice pri dvo- in 
trikolesnih motornih vozilih. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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 
310/01   

Tehnična specifikacija TSV 310/01 o 
prostoru za pritrditev zadnje 
registrske tablice pri dvo- in 
trikolesnih motornih vozilih. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
311/00   

Tehnična specifikacija TSV 311/00 o 
največji konstrukcijsko določeni 
hitrosti, največjem navoru in največji 
nazivni moči motorja dvo- in 
trikolesnih motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
311/01   

Tehnična specifikacija TSV 311/01 o 
največji konstrukcijsko določeni 
hitrosti, največjem navoru in največji 
nazivni moči motorja dvo- in 
trikolesnih motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/00 – 
Del 1   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 1 o pnevmatikah za dvo- in 
trikolesna motorna vozila in njihovi 
vgradnji. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/01 – 
Del 1   

Tehnična specifikacija TSV 312/01 – 
Del 1 o pnevmatikah za dvo- in 
trikolesna motorna vozila in njihovi 
vgradnji. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/00 – 
Del 2   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 2 o svetlobnih in svetlobno 
signalnih napravah dvo- in 
trikolesnih motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/00 – 
Del 3   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 3 o zunanjih štrlečih delih dvo- in 
trikolesnih motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/01 – 

Tehnična specifikacija TSV 312/01 – 
Del 3 o zunanjih štrlečih delih dvo- in 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 



Del 3   trikolesnih motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

5 tehnične specifikacije. naprej v veljavi. 



 
Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične specifikacije in 
področje njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
312/00 – 
Del 4   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 4 o vzvratnih ogledalih dvo- in 
trikolesnih motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/01 – 
Del 4   

Tehnična specifikacija TSV 312/01 – 
Del 4 o vzvratnih ogledalih dvo- in 
trikolesnih motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 
 

TSV 
312/00 – 
Del 5 

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 5 o ukrepih proti onesnaževanju 
zraka iz dvo- in trikolesnih motornih 
vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 18. maja 
2006. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/01 – 
Del 5   

Tehnična specifikacija TSV 312/01 – 
Del 5 o ukrepih proti onesnaževanju 
zraka iz dvo- in trikolesnih motornih 
vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2007. 
 

TSV 
312/02 – 
Del 5   

Tehnična specifikacija TSV 312/02 – 
Del 5 o ukrepih proti onesnaževanju 
zraka iz dvo- in trikolesnih motornih 
vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. oktobra 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/03 – 
Del 5   

Tehnična specifikacija TSV 312/03 – 
Del 5 o ukrepih proti onesnaževanju 
zraka iz dvo- in trikolesnih motornih 
vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

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

TSV 
312/04 – 
Del 5 

Tehnična specifikacija TSV 312/04 – 
Del 5 o ukrepih proti onesnaževanju 
zraka iz dvo- in trikolesnih motornih 
vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. aprila 
2014. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/05 – 
Del 5 

Tehnična specifikacija TSV 312/05 – 
Del 5 o določenih sestavnih delih in 
značilnostih dvo- in trikolesnih 
motornih vozil (Ukrepi proti 
onesnaževanju zraka iz dvo- in 
trikolesnih motornih vozil) 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

Začetek veljavnosti 1. julija 2014. 
 
Začetek obvezne uporabe: glej točko 
5 tehnične specifikacije za vozila. 

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi 

TSV 
312/00 – 
Del 6   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 6 o posodah za gorivo za dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/00 – 
Del 7   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 7 o ukrepih proti 
nepooblaščenim posegom na 
dvokolesnih mopedih (kolesih z 
motorjem) in motornih kolesih. 
Velja za vozila kategorij L1e in L3e. 

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

Prenehanje veljavnosti 18. maja 
2006. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/01 – 
Del 7   

Tehnična specifikacija TSV 312/01 – 
Del 7 o ukrepih proti 
nepooblaščenim posegom na 
dvokolesnih mopedih (kolesih z 
motorjem) in motornih kolesih. 
Velja za vozila kategorij L1e in L3e. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/02 – 
Del 7   

Tehnična specifikacija TSV 312/02 – 
Del 7 o ukrepih proti 
nepooblaščenim posegom na 
dvokolesnih mopedih (kolesih z 
motorjem) in motornih kolesih. 
Velja za vozila kategorij L1e in L3e. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/00 – 
Del 8   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 8 o elektromagnetni združljivosti 
dvo- in trikolesnih motornih vozil in 
električnih ali elektronskih 
samostojnih tehničnih enot. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/00 – 
Del 9   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 9 o dopustnih ravneh hrupa in 
izpušnih sistemih za dvo- in 

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

Prenehanje veljavnosti 18. maja 
2006. 
Homologacije ostajajo še naprej v 



trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

veljavi. 



 
Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične specifikacije in 
področje njene veljavnosti 

Začetek veljavnosti in 
začetek obvezne uporabe 

Prenehanje veljavnosti 

TSV 
312/01 – 
Del 9   

Tehnična specifikacija TSV 312/01 – 
Del 9 o dopustnih ravneh hrupa in 
izpušnih sistemih za dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/02 – 
Del 9   

Tehnična specifikacija TSV 312/02 – 
Del 9 o dopustnih ravneh hrupa in 
izpušnih sistemih za dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

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

TSV 
312/03 – 
Del 9   

Tehnična specifikacija TSV 312/03 – 
Del 9 o dopustnih ravneh hrupa in 
izpušnih sistemih za dvo- in 
trikolesna motorna vozila. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/00 – 
Del 10   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 10 o napravah za spenjanje za 
priklopna vozila dvo- in trikolesnih 
motornih vozil. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/00 – 
Del 11   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 11 o pritrdiščih varnostnih pasov 
in varnostnih pasovih trikolesnih 
mopedov, motornih trikoles in 
štirikoles z nadgradnjo. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/01 – 
Del 11   

Tehnična specifikacija TSV 312/01 – 
Del 11 o pritrdiščih varnostnih pasov 
in varnostnih pasovih trikolesnih 
mopedov, motornih trikoles in 
štirikoles z nadgradnjo. 
Velja za vsa vozila kategorije L. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
312/00 – 
Del 12   

Tehnična specifikacija TSV 312/00 – 
Del 12 o steklih, brisalcih, napravah 
za pranje, odleditev in sušenje 
vetrobranskega stekla trikolesnih 
mopedov, motornih trikoles in 
štirikoles z nadgradnjo. 
Velja za vozila kategorij L2e, L5e, L6e 
in L7e. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. julija 
2007. 
Homologacije ostajajo še naprej v 
veljavi. 

TSV 
312/01 – 
Del 12   

Tehnična specifikacija TSV 312/01 – 
Del 12 o steklih, brisalcih, napravah 
za pranje, odleditev in sušenje 
vetrobranskega stekla trikolesnih 
mopedov, motornih trikoles in 
štirikoles z nadgradnjo. 
Velja za vozila kategorij L2e, L5e, L6e 
in L7e. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

TSV 
313/00   

Tehnična specifikacija TSV 313/00 o 
merilnikih hitrosti dvo- in trikolesnih 
motornih vozil. 
Velja za vozila kategorij L2e, L5e, L6e 
in L7e. 

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

Prenehanje veljavnosti 1. januarja 
2016. Homologacije ostajajo še 
naprej v veljavi. 

 


