
Priloga 14  
 

Postopek izrednega pregleda  
 

Št. Zaporedje aktivnosti, nalog in 
opravil 

Opis izvajanja aktivnosti, nalog in opravil 
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Odprtje delovnega naloga 

 
V zahtevek/delovni nalog se pri splošnih podatkih v vrstici: 
 »Namen zahtevka« navede »IZREDNI PREGLED 
ZAPISOVALNE NAPRAVE«. Če obstaja pisna odredba, 
se vpišeta številka in datum odredbe; v vrstici »Postopek 
zahteval« se navede »IME NADZORNEGA ORGANA«. 
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Ugotovitev časovne razlike 

 
Tehnik ugotovi časovno razliko med lokalnim časom 
tahografa in časom, ki ga beleži nadzorni organ. 
Ugotovljeno časovno razliko vnese v opombo zapisnika o 
kontroli v naslednji obliki:  
»Lokalni čas tahografa zaostaja za časom/prehiteva čas, 
ki ga beleži nadzorni organ, za xy minut.« 
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Nadzorni organ ne predloži 
pisnih ugotovitev ugotovljenih 
nepravilnosti 

 
Postopek se izvede v skladu s prilogo 12 tega pravilnika, 
ki zajema tudi izvedbo postopka po prilogi 10 in prilogi 13 
tega pravilnika.  
V zapisniku o kontroli tehnik navede ugotovitve v polju 
opombe. V celoti izpolnjen in podpisan zapisnik o kontroli 
izroči nadzornemu organu. Kopijo zapisnika delavnica 
hrani tri leta. 
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Nadzorni organ predloži 
pisno ugotovitev ugotovljenih 
nepravilnosti 

 
1.Tehnik izvede prenos podatkov iz tahografa in 
voznikove kartice za kontrolirano (opazovano) obdobje.  
Izvede se prenos aktivnosti voznika in hitrosti vozila. 
 
2.Opravi se postopek kontrole v skladu s prilogo 12 tega 
pravilnika, ki zajema tudi izvedbo postopka po prilogi 10 in 
prilogi 13 tega pravilnika. 
 
3.Tehnik opravi grafično analizo prenesenih podatkov iz 
tahografa in voznikove kartice ter v primerjavi z grafičnimi 
prikazi in izsledki, ki jih je izročil (predložil) nadzorni 
organ, ugotovi, ali so možni takšni zapisi ob pravilnem 
delovanju zapisovalne naprave. 
 
4.V primeru, da delavnica na podlagi analize in primerjave  
ugotovljenih nepravilnosti nadzornega organa in 
prenesenih podatkov ugotovi, da zapisovalna naprava ne 
deluje pravilno, v zapisnik o kontroli v polje opombe 
zapiše: »Ugotovljeno neustrezno delovanje zapisovalne 
naprave glede na ugotovitve nadzornega organa in 
analize podatkov iz tahografa. Takšni zapisi v tahografu 
niso možni brez manipulacije tahografa« 
 
5. Če delavnica na podlagi izvedenih postopkov ugotovi, 
da zapisovalna naprava deluje pravilno, to zapiše v 
zapisnik: »Zapisovalna naprava deluje pravilno, 
ugotovljene nepravilnosti nadzornega organa: (navesti 
vse nepravilnosti, ki jih je ugotovil nadzorni organ). 
Navedba ugotovitev, zakaj naprava deluje pravilno (tehnik 



navede ugotovitve).« 
 
6. Kopije zapisnikov delavnica hrani tri leta. 
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Odstranitev tahografa 

 
V primeru, da oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora 
odredi, da se enota v vozilu in/ali dajalnik impulzov 
odstrani iz vozila, delavnica v nadaljevanju postopka 
odstrani enoto v vozilu in/ali dajalnika impulzov iz vozila. 
Oseba pooblaščena za izvajanje nadzora lahko odredi 
tudi odstranitev ožičenja med enoto v vozilu in dajalnikom 
impulzov. Odstranjena  naprava za manipulacijo ali 
odstranjena enota v vozilu, dajalnik impulzov in ožičenje 
se izroči osebi, pooblaščeni za izvajanje nadzora, ki je 
odredila izredni pregled. 
 

 


