
 Priloga 15 

Predlog vsebine poročila o nadzoru po ZDCOPMD 

(pri odreditvi izrednega pregleda tahografa) 

 
POROČILO O NADZORU PO ZDCOPMD 

  
Priloga CESTNE KONTROLE ŠT.: __________ z dne: ___________ 

 
Nadzor nad izvajanjem Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014, AETR in ZDCOPMD je 
bil izveden na podlagi 32. člena ZDCOPMD in ga je opravil/a:____________ (ime in priimek), uradna 
oseba organa _______________, v kraju: ________________, na cesti številka: ___________, z 
začetkom ob __ uri.  
 
Uradna oseba je opravila nadzor ob navzočnosti voznika: 

 ime in priimek: _________, 

 rojstni podatki (datum, kraj): _______________________________, 

 državljanstvo: _________, 

 naslov stalnega (začasnega) bivališča: ___________________________________, 

 drugo (podatki o osebnih dokumentih): ___________________. 
Drugi prisotni: _________________________________________. 
 
Podatki o prevoznem sredstvu: 

 kategorija vozila:  

 VIN številka:  

 reg. oznaka: _______________________, država: _________, 

 lastništvo (prevoznik): ________________________________________,  

 št. licence (če je potrebna): _________, drugo: _________. 
 
Podatki o zapisovalni napravi – tahografu: pametni; digitalni; analogni; 
–     proizvajalec:_____________, tip: ______________, vrsta: _________, 
številka:_______________, 
–     datum prve aktivacije dajalnika impulzov:______________, številka:_____________, drugo: 
____________. 
 
Ugotovitve nadzora:  
Manipulacijska naprava:       je bila najdena;       ni bila najdena, 

☐  odkrita vgrajena manipulacijska naprava (elektronsko vezje), 

☐  odkrita manipulacijska naprava v dajalniku impulzov (modificiran impulzator), 

☐  odkrit dodatni dajalniku impulzov (impulzator), 

☐  odkrit daljinec za krmiljenje manipulacijske naprave, 

☐  odkrito stikalo za krmiljenje manipulacijske naprave – tahografa, 

☐  odkrit trajni magnet za manipuliranje s tahografom, 

☐  nepooblaščeni poseg – odpiranje ohišja tahografa (koda št. * ), 

☐  nepooblaščeni poseg – manipulacija strojne opreme tahografa (koda št. *), 

☐  nepooblaščeni poseg – odpiranje ohišja dajalnika impulzov (koda št. *), 

☐  nepooblaščeni poseg – manipulacija strojne opreme dajalnika impulzov (koda št. *), 

☐  drugo (_________________________________). 
(*Kode napak se razlikujejo glede na proizvajalca in tip tahografa) 
 

Pri postopku nadzora je uradna oseba ugotovila naslednje:  
(navedite: opis poteka pregleda, uporabljene pripomočke, podatke, ugotovitve pregleda, zapise o prehodu cestninskih postaj, 
račune točenja goriva ipd.) 

  
 
Poročilo o nadzoru je sestavljeno v dveh izvodih, enega obdrži organ, drugega prejme pooblaščena 
delavnica za tahografe. 

 
 

Uradna oseba: 
 
 

  _________________________ 


