MOTORJI Z
NOTRANJIM
IZGOREVANJEM
– PRINCIPI
DELOVANJA IN
OSNOVE
VZDRŽEVANJA

MOTOR
- je pogonska naprava, ki pridobiva energijo s
pomočjo notranjega izgorevanja mešanice
zraka in goriva
- ločimo:
- dizel motorje
- bencinske ali OTTO motorje

DELITEV MOTORJEV
•
•
•
•
•

po načinu vžiga
po številu taktov
po vrsti hlajenja
glede na gibanje bata
glede na razpored valjev

DELITEV NA NAČIN VŽIGA
• osnovna delitev motorjev z notranjim izgorevanjem po
načinu ustvarjanja zmesi in vžigu:
– bencinski motorji (vžig z električno iskro)
– dizelski motorji (samovžig zaradi kompresije)

• Bencinski motorji prednostno obratujejo z bencinskim
gorivom. Zmes goriva in zraka se pripravi pred dovodom
v izgorevalni
zgorevalni prostor. Za vžig so potrebne vžigalne
svečke
• Dizelski motorji obratujejo z dizelskim gorivom. Zmes
nastaja v motorju. Izgorevanje v valjih se začne s
samovžigom, ki ga omogoči kompresija. Zaradi načina
vžiga se imenujejo tudi motorji s kompresijskim
vžigom.
• Obstajajo tudi motorji s hibridnim načinom vžiga.

DELITEV PO ŠTEVILU TAKTOV
• Delitev motorjev z notranjim
izgorevanjem po načinu delovanja
oziroma številu delovnih taktov:
– štiritaktni motorji – pri njih delovni proces
sestavljajo štirje gibi valja oziroma vrtljaja
ročične gredi; štiritaktni motorji imajo
ločeno izmenjavo plinov;
– dvotaktni motorji – pri njih delovni proces
sestavljata dva giba valja oziroma en vrtljaj
ročične gredi; dvotaktni motorji imajo
odprto izmenjavo plinov.

DELITEV NA NAČIN
HLAJENJA
• vodno hlajenje valjev (monoblok ima izdelane pretočne
kanale za vodo)
• zračno hlajenje valjev (blok je izdelan z zunanjimi
rebri, zato so običajno valji med seboj ločeni, da
lahko povečamo površino reber, ki odvajajo toploto
okoliškemu zraku)
– Stene motornega bloka imajo običajno debelino
med 4 in 8 mm. Zaradi zelo komplicirane oblike se
te stene pri izdelavi ne strjujejo enakomerno, zato
ostanejo v njih, po litju, znatne notranje napetosti,
ki se ne porazgubijo do konca življenjske dobe
motorja.
– Zelo je nevarno, če je blok podvržen hitrim
spremembam temperature. To je posebej nevarno,
če dolijemo hladno vodo v pregret motor, saj pri
tem lahko nastanejo nevarne razpoke v stenah
motorja.

DELITEV GLEDE NA GIBANJE
BATOV IN PO RAZPOREDITVI
VALJEV
• gibanje batov:
– motorji s premočrtnim gibanjem bata
– motorji s krožnim gibanjem bata (npr. Wanklov
motor)

• Po razporedu valjev ločimo:
–
–
–
–

vrstni motor (valji ležijo v vrsti)
“V” motor (valji v obliki V)
bokser motorji (nasprotno ležeči valji)
zvezdasti motorji (valji razporejeni v zvezdo –
letalstvo)

DELITEV GLEDE NA
GIBANJE BATOV

LINIJSKA
RAZPOREDITEV

“V” RAZPOREDITEV

NASPROTNO
LEŽEČI VALJI

MOTOR

• slika motorja v
prerezu:
1 – svečka
2 – prostor za
izgorevanje
3 – glava motorja
4 – bat
5 – jeklen sornik
6 – batni obročki
7 – gibljiva ojnica
8 – valj; cilinder
9 – karter
10 – ročična gred

BENCINSKI MOTOR
• štiritaktni:
– 1. takt
• sesalni takt
(SESANJE)

– 2. takt
• kompresijski takt
(KOMPRESIJA)

– 3. takt
• delovni takt
(EKSPANZIJA)

– 4. takt
• izpušni takt
(IZPUH)

PRVI TAKT - SESANJE
– Izpušni ventil je
zaprt. Bat se giblje
navzdol in sesa
mešanico bencina in
zraka v notranjost
valja. Še pred
spodnjo mrtvo točko
se sesalni ventil
zapre.
– Novejši motorji
vsesavajo samo zrak,
gorivo se kasneje
direktno vbrizga v
valj.

DRUGI TAKT - KOMPRESIJA
• Oba ventila sta zaprta.
Bat se giblje navzgor in
stiska (komprimira)
mešanico zraka in
goriva na določeni tlak,
ki je odvisen od
konstrukcije motorja
(kompresijsko
razmerje).

TRETJI TAKT - EKSPANZIJA
– Oba ventila sta
zaprta. Ko je bat tik
pred zgornjo mrtvo
lego, iskra vžigalne
naprave (svečka)
vžge mešanico zraka
in goriva. Zgoreli
plini se hitro širijo in
potiskajo bat proti
zgornji legi. Pri tem
opravijo določeno
delo.
– DELOVNI TAKT

ČETRTI TAKT - IZPUH
• Preden doseže bat spodnjo
mejo – mrtvo lego – se odpre
izpušni ventil, sesalni ostaja
še vedno zaprt. Zgoreli plini,
ki so še vedno pod določenim
pritiskom, začnejo izhajati
skozi izpušni ventil. Bat se
giblje navzgor in potiska
ostal pline v izpušni kolektor.
Malo pred zgornjo mrtvo
lego se izpušni ventil zapre
in se odpre sesalni ventil.
Postopek se ponovi.

ŠTIRITAKTNI BENCINSKI
MOTOR

KOMPRESIJSKO RAZMERJE
• kompresijsko razmerje mora ustrezati
konstrukciji motorja in vrsti goriva, ki ga
motor uporablja
• pri sodobnih bencinskih motorjih se
kompresijsko razmerje giblje med 1:9 do 1:11
• če je kompresijsko razmerje za določeno
vrsto goriva previsoko, se lahko zgodi, da
motor klenka
• klenkanje je pojav, pri katerem se mešanica
bencina in zraka prehitro vname oziroma se
vname brez iskre svečke

ŠTIRITAKTNI MOTOR

ŠTIRITAKTNI MOTOR

BENCINSKI MOTOR
• dvotaktni motor:
– nima ventilov ter odmične gredi
– mešanica goriva in zraka priteka skozi
odprtine v batu, ki se odpirajo in zapirajo
med samim delovanjem z batom
– nima stalnega mazanja, zato se mazivo
primeša h gorivu

BENCINSKI MOTOR
• delovanje dvotaktnega
motorja:
– 1. takt
• bat potuje navzgor, zato
ga imenujemo
kompresijski in sesalni
takt; na koncu tega takta
se mešanica vžge

– 2. takt
• bat potuje navzdol in
začne se delovni takt, na
poti navzdol se stiska v
karter mešanica goriva;
ko je bat v spodnji mrtvi
točki, se odpre kanal,
preko katerega se sveža
mešanica potisne v
zgornji del cilindra in ta
mešanica iztisne izgorele
pline

PRVI TAKT
Na začetku procesa je bat v
spodnji mrtvi točki. Odprt je
izpušni kanal in izpušni plini od
prejšnjega takta izhajajo iz valja.
Odprt je tudi pretočni kanal, ki
povezuje valj s karterjem. Ker je
mešanica bencina in zraka v
karterju pod tlakom, se giblje
proti valju in ga polni. Pri tem del
sveže mešanice pomaga iztisniti
preostale izpušne pline
(izplakovanje). Bat se nato giblje
navzgor ter zapre sesalni in izpušni
kanal. Začne se kompresija. Pred
zgornjo mrtvo lego se vžge iskra
svečke ter vžge mešanico bencina
in zraka.

DRUGI TAKT
Bat se zaradi pritiska
izgorelih plinov giblje
navzdol. Pri tem opravi
določeno delo (DELOVNI
TAKT). Ko je bat še v
zgornjem delu valja, s svojim
spodnjim robom odpre kanal
za vstop sveže mešanice v
karter. Proti koncu
delovnega takta se v bližini
spodnje mrtve točke najprej
odpre izpušni kanal in plini
začnejo iztekati iz valja.
Takoj nato bat odpre še
pretočni kanal in sveža
mešanica začne polniti valj in
izrivati izpušne pline.

DVOTAKTNI BENCINSKI
MOTOR

BENCIN
• bencin je mešanica lahkih ogljikovih vodikov
• bencin mora biti čist, lahko hlapljiv zaradi lažjega
vžiga
• najpomembnejša lastnost je odpornost proti
klenkanju:
– klenkanje je pojav, ki se zgodi zaradi prehitrega vžiga goriva
(to se zgodi brez svečke)
– to je več manjših eksplozij mešanice zraka in goriva, ki se
slišijo kot cingljanje oziroma klenkanje
– dolgotrajno izpostavljanje temu pojavu botruje k pregrevanju
motorja ter poškodbi batov in ventilov
– pojav se preprečuje z dodatkom svinčeve spojine, ki je
strupena
– goriva se označujejo z oktani (80 do 100)

• novejša goriva imajo namesto svinčenih spojin
primešan benzen, ki zahteva namestitev katalizatorjev
na izpušne sisteme
• svinčene spojine in benzeni so STUPENI!!!

BENCIN
•

goriva za štiritaktne bencinske
motorje:
– ločijo se po številu oktanov
• od 80 do 110
– neustrezen bencin (s premajhno
oktansko vrednostjo) povzroča
nepravilno delovanje motorja
– za osvinčene bencinske motorje
je potrebno v nova neosvinčena
goriva dodajati dodatek, ki
nadomesti svinec

•

goriva za dvotaktni bencinski
motor:
– mešanje goriva in maziva pred
vstopom v motor
– mešalno razmerje olja in goriva
od 1 % do 5 %
• pri starejših izvedbah je moral
uporabnik ustrezno količino olja
primešati v rezervoar bencina
• pri novejših izvedbah se olje
samodejno meša tik pred
vstopom v motor, kar omogoča
optimalno mazanje motorja in
manjšo porabo goriva in maziva

– bencin, v katerem je primešano
olje, ima omejeno življenjsko
dobo na 3 mesece
• olje se v gorivu prične sesedati
in združevati v kaplje, kar
povzroča neenakomerno mazanje
pri delovanju motorja ter
onemogoča pravilno delovanje
vžigne svečke

KATALIZATOR
•

•

•

•

•

je naprava, ki čisti izpušne pline,
preden izstopijo iz izpušnega
sistema
katalizatorji začnejo delovati šele
ob doseganju temperature 400 °C,
kar pomeni, da vozila prvih 10 do 15
minut vožnje oz. 7 ali 8 kilometrov
poti vozijo na "polni izpust"
toksikantov
pri izgorevanju olefinov nastajajo
različne nevarne snovi, med njimi
sta na prvih mestih toksične in
kancerogene
snovi
benzen
in
butadein
po raziskavah dolgotrajna izpostavljenost le 1 ppm koncentraciji
benzena
povzroča
4
primere
levkemije na milijon prebivalcev
v katalizatorju nastajajo med
drugim vodikovi sulfidi ter fosgen
(nekoč bojni strup)

DIZEL MOTOR

• pogonsko gorivo je plinsko olje
• po zgradbi je težji od bencinskega motorja, ima nižje
število vrtljajev, njegovo obratovanje je cenejše
• dizel motor nima naprave za vžig goriva
• dizel vsesa med sesalnim taktom čist zrak, gorivo se
vbrizga naravnost v valj, kjer se zmeša z zrakom
• gorivo se vžge samo od sebe
– to se zgodi zaradi pritiska bata na zrak, ki se
segreje na 500 °C (dizel se vname pri 350 °C ); v
tej fazi se preko šobe doda gorivo
• regulacija vrtljajev motorja se vrši tako, da se
kontrolira dodajanje količine goriva
• poznamo dvo- in štiritaktne motorje:
– štiritaktni motorji imajo zmogljivost do 3500 kW
– dvotaktni so močnejši

DIZEL MOTOR

• delovni takti dizelskega motorja delujejo podobno kot štiritaktni
bencinski motor:
– 1. takt - sesanje
• izpušni ventil je zaprt; skozi odprti sesalni ventil bat vsesa v valj
zrak; sesalni ventil se zapre

– 2. takt - kompresija
• oba ventila sta zaprta; bat se pomika navzgor in stiska vsesani
zrak v zgorevalni prostor

– 3. takt – delovni takt
• tik pred zgornjo mrtvo točko brizgne šoba v izgorevalni prostor
gorivo, ki se v razgretem zraku uplini
• zmes se vžge; plini se širijo in potiskajo bat navzdol

– 4. takt – izpušni takt
• bat se od spodnje mrtve točke pomika navzgor in potiska
ostanke izgorevanja skozi izpušni ventil v izpušno cev

DIZEL MOTOR

DIZEL MOTOR
DIZEL OSEBNEGA
VOZILA

DIZEL TOVORNEGA
VOZILA

RAZLIKA MED BENCINSKIM
IN DIZELSKIM MOTORJEM
• kompresijsko razmerje pri dizelskih motorjih
je večje (1:14 do 1:25), saj je potrebno
zagotoviti višjo temperaturo pri kompresiji
• zaradi večjega kompresijskega razmerja,
večjih tlakov izgorevanja in tudi višjih
temperatur so dizelski motorji masivnejši in
večji od bencinskih motorjev enakih
karakteristik, vendar imajo boljši izkoristek in
s tem manjšo porabo

WANKLOV MOTOR
• 1. takt: pri vrtenju v smeri
urinega kazalca rotor odpre
vstopni kanal, zmes goriva in
zraka se vsesa v komoro A
2. takt: prostornina komore A
se poveča in vsesa še več zmesi;
hkrati se zmanjša prostornina
komore B, katere zmes se pri
doseženi največji gostoti vžge
3. takt: komora A doseže
največjo prostornino, hkrati
zgori (ekspandira) zmes v
komori B, ki potisne bat v smeri
puščice; pri zgorevanju nastali
plini v prejšnjem taktu v komori
C se pri tem iztisnejo skozi
iztisni kanal

WANKLOV MOTOR

PRIMERJAVA
• DVOTAKTNI MOTORJI
– prednosti: enostavna konstrukcija in manj
sestavnih delov, večja specifična moč,
enostavnejše vzdrževanje
– slabosti: večja poraba goriva, večje onesnaževanje
okolja

• ŠTIRITAKTNI MOTORJI
– prednosti: stabilen tlak in daljša življenjska doba,
manjša poraba goriva, manjše onesnaževanje okolja
– slabosti: večja teža, zahtevnejše vzdrževanje

MAZANJE MOTORJA
• mazanje gibljivih delov motorja je
potrebno iz več razlogov:
– zmanjšanje trenja in s tem izgube energije
– hlajenje, če ni možno zagotoviti dostopa
hladilne tekočine
– tesnjenje med gibljivimi deli (batni obročki
– stena valja)
– čiščenje oblog in izgorelih delcev
– zaščita pred korozijo

MAZANJE MOTORJA
• sistemov mazanja je več vrst:
– mazanje s pljuskom ali brizganjem (starejši
motorji)
– tlačno mazanje (danes običajno)
– mazanje z mešanico/oljno meglo (dvotaktni
motorji)
– mazanje s suhim karterjem (motorna
kolesa, športna vozila in veliki ladijski
motorji)

HLAJENJE MOTORJA
• motorji sproščajo veliko količino
toplotne energije, zato jih je potrebno
hladiti; poznamo naslednje načine
hlajenja:
– zračno hlajenje (najbolj pogosto v
gasilstvu)
– tekočinsko hlajenje (vodno)

VBRIZG GORIVA
• starejši motorji
imajo membransko
črpalko za gorivo
• novejši motorji imajo
injektorski vbrizg
goriva

VBRIZG GORIVA
• pri
bencinskih
motorjih
z
neposrednim
vbrizgavanjem
goriva se zmes goriva in zraka
ustvarja v sami zgorevalni komori
valja
• med sesalnim taktom skozi odprt
sesalni ventil priteka samo zrak,
gorivo pa nato pod visokim tlakom
vbrizgavajo v izgorevalno komoro
posebni vbrizgalniki
• natančno doziranje, priprava in
razdelitev sesalnega zraka ter
goriva za vsak izgorevalni cikel
posebej omogočajo nižjo porabo
goriva, boljši izkoristek ter nižjo
raven izpušnih emisij

UPLINJAČ
•
•

•

•

uplinjač je naprava, ki uravnava
razmerje zraka in goriva
nastavitve
uplinjačev
lahko
izvajajo samo pooblaščene in
ustrezno izšolane osebe; v
kolikor
v
uplinjač
posega
nestrokovna oseba, lahko poruši
ustrezno nastavljeno razmerje
serijski uplinjač ima le eno
nastavitev, pri kateri dobro
deluje, vse ostale nastavitve
delovanje motorja poslabšajo
pri uplinjaču gorivo za sabo
potegne podtlak iz sesalne cevi

UPLINJAČ
• Zmes zraka in goriva mora torej izgorevati z določeno hitrostjo.
Kapljice goriva morajo biti v zraku čim bolj enakomerno in
drobno razpršene.
• Najugodnejše razmerje med zrakom in bencinom je 15:1:
– če je razmerje več kot 18:1, govorimo o redki mešanici, pri 12:1 ali manj pa o
bogati ali »mastni« mešanici.

• Ko dodajamo plin, povečujemo količino zmesi, razmerje pa naj bi
ostalo isto. Pri tem se pojavita dve težavi:
– vrtljaji motorja se zaradi različne hitrosti in različnih prenosov menjalnika
stalno spreminjajo, zaradi česar se spreminja podtlak v sesalni cevi,
– temperatura motorja se spreminja, zaradi česar se spreminja potrebno
razmerje med zrakom in gorivom. To še posebej velja za zračno hlajene
motorje.

UPLINJAČ
• Delovanje uplinjača:
– v enem ohišju se skriva več naprav, ki skrbijo vsaka za svojo
nalogo, vendar delujejo med seboj povezano; taka naprava je
recimo čok (iz angl. Choke - dušiti) - mehanizem za
obogatitev zmesi pri zagonu in pri delovanju hladnega
motorja; to je lahko loputa v zračnem kanalu, ki omejuje
pretok zraka, lahko pa je poseben zračni kanal, ki se odpre in
vsrkava gorivo preko šobe za čok; dodatna naprava v ohišju
uplinjača je membranska črpalka, ki vbrizga gorivo pri hitrem
pospeševanju in podobno.

UPLINJAČ
• Glede na režim obratovanja motorja ločimo pet glavnih režimov
uplinjača:
– 1. Drsnik je povsem zaprt: skozi glavni sesalni kanal se vsrkava majhna
količina zraka; zaradi podtlaka se zrak vsrkava tudi skozi poseben zračni
kanal. Potrebno gorivo se dodaja skozi šobo za prosti tek, količina goriva je
odvisna od premera šobe.
– 2. Drsnik se odpira: pretok zraka se poveča, podtlak pa še ne zadostuje, da bi
se skozi razpršilnik vsrkala večja količina goriva. Zato drsnik pritisne na
črpalko, ki skozi poseben kanal vbrizga nekaj goriva za obogatitev zmesi.
– 3. Drsnik je odprt približno za 1: podtlak zadostuje za vsrkavanje goriva
skozi razpršilec. Količina zraka se regulira z obliko drsnika: manjši izrez pri
enakem dvigu povzroči večji podtlak, večji izrez pa manjši podtlak. Torej bolj
odziven motor zahteva manjši izrez. Količina goriva se določa s premerom
razpršilnika in premerom igle, ki drsi v njem.
– 4. Drsnik je odprt približno za 3: v tej fazi je količina goriva odvisna od
premera razpršilnika in koničnosti igle. Stopnja povečanja količine goriva je
določena s strmino konusa.
– 5. Drsnik je povsem odprt: količina goriva je odvisna izključno od premera
glavne šobe.

UPLINJAČ
• Najpogostejše težave, s katerimi se boste srečali pri
delovanju uplinjačev, so:
– zamašene šobe, zaradi smeti v bencinu, ali kapljic vode,
primešanih v bencin; ko snamete lonček z gorivom, boste
takoj ugotovili vzrok za težavo; smeti morate spihati s
kompresorjem ali obrisati s čisto krpo;
– v zamašeno šobo ne potiskajte jeklenih žic ali podobnega, ker
boste povečali odprtino šobe; najbolje je šobo očistiti z
izpihovanjem ali z medeninasto žico;
– uplinjača ne čistite v razredčilu in ga ne kuhajte v sodi
bikarboni ali posebnem sredstvu za čiščenje, čeprav so v
trgovini zagotovili, da je varno; kemična čistila lahko
poškodujejo tesnila, smeti pa se lahko sprimejo v trdo plast,
ki zamaši kanale.
• Novejši motorji zaradi znižanja stroškov izdelave in nadgradnje
z elektroniko nimajo več klasičnih uplinjačev, temveč uporabljajo
elektronske čipe, ki krmilijo mešanje zraka in goriva.

ZAGONSKI SISTEMI
• poznamo:
– mehanske sisteme
• ročni
• nožni

– električne sisteme

• zagotavljajo prve
obrate motorja

AKUMULATORJI
• delimo jih glede na:
– zagonsko moč
• Ah

– kapaciteto
• V Amperih

– napetost
• 6V
• 12 V
• 24 V

– vzdrževanje
• suhi
• mokri

SVEČKE ZA BENCINSKI
MOTOR
•
•
•

•

ustrezno
delujoče
svečke
omogočajo
optimalno delovanje motorja
uporabljati je treba samo predpisane svečke
s strani proizvajalca motorja
preizkus delovanja svečke:
– svečko odvijemo
– nastavimo na kovinski del (motorja)
– opravimo zagon motorja, pri tem se
mora na svečki ustvariti napetost, ki
preskoči s svečke na ohišje motorja v
obliki iskre (pazi na napetost!)
– v kolikor svečka deluje, jo privijemo
nazaj na motor
– v kolikor svečka ne deluje, jo najprej
očistimo, nastavimo ustrezen razmak
elektrode ali nadomestimo z novo
svečko
ustrezni električni vodniki ter kapice za
svečko so prav tako eden izmed pogojev
ustreznega delovanja:
– poškodovane ali obrabljene električne
vodnike ali kapice nadomestimo z novimi
– ustreznimi

VZDRŽEVANJE MOTORJA
• motorji so občutljive naprave, ki zahtevajo redno
vzdrževanje:
– servisiranje predpišejo proizvajalci; v kolikor je motor
starejše izdelave, velja, da je potrebno zamenjati olje na
vsakih 150 do 200 obratovalnih ur ali najmanj enkrat letno

• zamenjava zračnih filtrov oziroma vsaj čiščenje po
vsaki intervenciji (saje, prah …)
• pregled in zamenjava filtra za gorivo
• zamenjava goriva, predvsem mešanice, na vsake 3
mesece
• pregled in zamenjava svečk pri bencinskih motorjih

NEKAJ ZA VOZNIKE
INTERVENCIJSKIH VOZIL
• Zakon o CPP, 127. člen, predpisuje vožnjo
intervencijskih vozil. Vozilo na nujni vožnji
ne sme voziti:
– voznik z manj kot dvema letoma izkušenj ustrezne
kategorije
• razvidno iz vozniškega dovoljenja

– voznik z več kot 5 kazenskimi točkami
• preverjanje na Ministrstvu za pravosodje
• voznik je to dolžan javiti odgovorni osebi v GE
• odgovorna oseba GE je dolžna preverjati vse svoje voznike

– voznik, kaznovan za prometno nesrečo 4. kategorije
• preverjanje na Ministrstvu za pravosodje

KAJ JE NUJNA VOŽNJA?
• je predpisano v Zakonu o CPP, 126. člen
• je vsaka vožnja z intervencijskim vozilom, kjer
se uporablja:
– modre signalne luči (najmanj dve modri luči na
vozilu)
– sirene za opozarjanje (ustrezne sirene po
predpisih)

• kdaj po zakonu šteje vozilo kot ustrezno
označeno za intervencijsko vožnjo?
– ko sta prižgani obe opozorilni napravi (sirena in
modre luči), ne glede na čas in dan intervencijske
vožnje

PREVOZ SKUPINE OTROK
• Zakon o CPP, Ur. l. RS, 23/2009
– Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s
katerimi se prevaža skupina otrok
•

motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora
imeti:
– napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles
– električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (naprava za upravljanje
vozila),
– varnostne pasove na vseh sedežih
– naslonjala za glavo na vseh sedežih
– zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf)
Zakon zajema še druga pomembna določila, ki jih najdemo v
Uradnem listu Republike Slovenije!

