SLO
Ugodnejše cestninske stopnje po vgradnji
sistema za zmanjšanje emisij sajastih delcev od 1. januarja 2009
Pregled spremenjenih cestninskih stopenj
Razredi škodljivih snovi skladno z Uredbo o cestnini

od 1. januarja
2009

kategorija A

kategorija B

kategorija C

kategorija D

S5,
EEV razred 1

S4,
S3 s PMK 2, 3 ali 4

S3 brez PMK,
S2 s PMK 1, 2, 3 ali 4

S2 brez PMK, S1 in
vozila, ki ne sodijo v
noben razred škodljivih
snovi

Sprememba dodelitve razreda škodljivih snovi zaradi PMK*
brez PMK

PMK 1

PMK 2

PMK 3

PMK 4

S3

kategorija C

kategorija C

kategorija B

kategorija B

kategorija B

S2

kategorija D

kategorija C

kategorija C

kategorija C

kategorija C

Cestninske stopnje na kilometer

kategorija A

kategorija B

kategorija C

kategorija D

S5,
EEV razred 1

S4,
S3 s PMK 2, 3 ali 4

S3 brez PMK,
S2 s PMK 1, 2, 3 ali 4

S2 brez PMK, S1 in vozila, ki ne
sodijo v noben razred
škodljivih snovi

od 1. jan. 2009

od 1. jan. 2011

do 3 osi

0,141 €

0,140 €

od 4 osi daljen

0,155 €

0,154 €

do 3 osi

0,169 €

0,168 €

od 4 osi dalje

0,183 €

0,182 €

do 3 osi

0,190 €

0,210 €

od 4 osi dalje

0,204 €

0,224 €

do 3 osi

0,274 €

0,273 €

od 4 osi dalje

0,288 €

0,287 €

Določanje razreda emisij škodljivih snovi od 1. januarja 2009
razred škodljivih snovi
v prometnem dovoljenju 1. del / davčna odločba za motorno
vozilo

cestninski razred škodljivih snovi
za terminal na cestninski postaji / internet

EEV razred 1

6

S5

5

S4, S3 s PMK 2, 3 ali 4

4

S3 brez PMK, S2 s PMK 1, 2, 3 ali 4

3

S2 brez PMK

2

S1 in vozila, ki ne sodijo v noben razred škodljivih snovi

1

* PMK – razredi zmanjšanja emisij sajastih delcev predstavljajo standarde dodatne opreme za zmanjšanje emisij sajastih delcev. Na splošno prideta
pri gospodarskih vozilih s plačevanjem cestnine (težkih vozilih) v poštev razreda emisij sajastih delcev PMK 1 ali PMK 2.
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SLO
Ugodnejše cestninske stopnje po vgradnji
sistema za zmanjšanje emisij sajastih delcev od 1. januarja 2009
Postopek za upoštevanje sistemov za zmanjšanje emisij sajastih delcev
Z novimi cestninskimi stopnjami bodo vozila z naknadno vgrajenimi sistemi za zmanjšanje emisij sajastih delcev,
zaradi uporabe te sodobne tehnike nizkoemisijskega izpuha, plačevala bistveno manj, kot vozila, ki povzročajo
visoke emisije. Zato lahko vozila iz razreda škodljivih snovi S2, v kombinaciji s PMK* 1, 2, 3 ali 4, izkoristijo ugodnejše cestninske stopnje iz kategorije C. Vozila iz razreda škodljivih snovi S3, v kombinaciji s PMK* 2, 3 ali 4,
plačujejo po tarifi za kategorijo B.

Postopek za vozila, registrirana pri družbi Toll Collect:
Da bi po vgradnji sistema za zmanjšanje emisij sajastih delcev lahko izkoristila ugodnejše cestninske tarife, morajo prevozniška in logistična podjetja spremeniti prijavo zadevnih vozil pri družbi Toll Collect. Vsem registriranim
strankam je na spletni strani družbe Toll Collect že na voljo prilagojeni obrazec „Sprememba podatkov o vozilu“.
Izpolnjen in podpisan obrazec morate poslati na naslov službe za pomoč strankam (Toll Collect GmbH, Customer
Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin). Po opravljeni spremembi prijave prejmejo prevozniška podjetja za registrirana vozila brez naprave v vozilu (OBU) novo kartico vozila.

Postopek za vozila z napravo v vozilu (OBU), registrirana pri družbi Toll Collect:
Pri registriranih vozilih z napravo v vozilu morate prav tako izpolniti obrazec „Sprememba podatkov o vozilu“ in
ga podpisanega poslati družbi Toll Collect. Ko družba Toll Collect opravi spremembo prijave, prejme podjetje pisno potrditev službe za pomoč strankam. Po prejemu dopisa morate v 28 dneh obiskati servisnega partnerja, ki
bo na napravo v vozilu shranil novi razred škodljivih snovi. Takoj, ko je naprava v vozilu opremljena z novimi podatki, bodo prevoženi kilometri obračunani po ugodnejših tarifah. Končno pošlje družba Toll Collect podjetju
novo kartico vozila.

Postopek za neregistrirana vozila:
Če plačujete cestnino izključno na cestninskih terminalih, mora voznik ob vprašanju glede cestninskega razreda
škodljivih snovi navesti ugodnejši razred, če pripada vozilo razredu S2 ali S3 in sodi v enega izmed zahtevanih
razredov zmanjšanja emisij sajastih delcev: Pri vozilih iz razreda škodljivih snovi S2, v kombinaciji s PMK 1, 2, 3
ali 4, se navede cestninski razred emisij škodljivih snovi 3. Pri vozilih iz razreda škodljivih snovi S3, v kombinaciji
s PMK 2, 3 ali 4, se navede cestninski razred emisij škodljivih snovi 4.

* PMK – razredi zmanjšanja emisij sajastih delcev predstavljajo standarde dodatne opreme za zmanjšanje emisij sajastih delcev. Na splošno prideta
pri gospodarskih vozilih s plačevanjem cestnine (težkih vozilih) v poštev razreda emisij sajastih delcev PMK 1 ali PMK 2.
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