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Št. 
No. 

Predmet kontrole 
(proizvod, storitev, proces) 

Item of inspection 
(product, service, process) 

Vrsta kontrole 
Inspection type 

Metode in postopki 
(normativni dokumenti, interni postopki) 

Methods and procedures 
(normative documents, internal procedures) 

Opombe 
Notes 

1.  Zapisovalna oprema v cestnem 
prometu - analogni tahografi 

- pred namestitvijo 
- ob namestitvi 
- redna  
- med uporabo 

Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o 
tahografih v cestnem prometu, Priloga I, 
poglavje III(f) in VI 
 
Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za 
tahografe in naprave za omejevanje hitrosti 
(Ur. list RS, št. 24/19, 184/20, 163/21 in 
15/22), čl. 5 do 16  
 

Na lokaciji PE se uporabljajo  
določene metode in 
postopki za tiste vrste in 
predmete kontrole, kot so 
za lokacijo PE navedeni v 
tabeli veljavne priloge k 
akreditacijski listini (K-047) 

2.  Zapisovalna oprema v cestnem 
prometu - digitalni tahografi 

- pred namestitvijo 
- ob namestitvi 
- redna  
- med uporabo 

Uredba Sveta (EGS) 3821/85 o tahografu 
(nadzorni napravi) v cestnem prometu, 
Priloga IB, poglavje III, točke 2.1, 2.2 in 3 in 
poglavje VI 
 
Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za 
tahografe in naprave za omejevanje hitrosti 
(Ur. list RS, št. 24/19, 184/20, 163/21 in 
15/22), čl. 5 do 16 
 

Na lokaciji PE se uporabljajo  
določene metode in 
postopki za tiste vrste in 
predmete kontrole, kot so 
za lokacijo PE navedeni v 
tabeli veljavne priloge k 
akreditacijski listini (K-047) 

3.  Zapisovalna oprema v cestnem 
prometu - pametni tahografi 

- pred namestitvijo 
- ob namestitvi 
- redna  
- med uporabo 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/799 z 
dne 18. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) 
št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
za določitev zahtev glede konstrukcije, 
preskušanja, namestitve, delovanja in 
popravila tahografov in njihovih sestavnih 
delov, Priloga IC, poglavja 3.2, 3.3 in 6. 
 
Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za 
tahografe in naprave za omejevanje hitrosti 
(Ur. list RS, št. 24/19, 184/20, 163/21 in 
15/22), čl. 5 do 16 
 

Na lokaciji PE se uporabljajo  
določene metode in 
postopki za tiste vrste in 
predmete kontrole, kot so 
za lokacijo PE navedeni v 
tabeli veljavne priloge k 
akreditacijski listini (K-047) 

 


