
 

Ime delavnice: 
Naslov delavnice: 
Poštna številka in kraj delavnice: 
Tel.: 00 000 00 00, faks.: 00 000 00 00 
E-naslov: delavnica@domena.si  

     Priloga 5 

 
ZAPISNIK O KONTROLI {AT OH, DT OH, PT OH} 

 

Splošni podatki Lastnik ali uporabnik Plačnik 
Št. zahtevka:  
Datum in ura:  
Tehnik: 
Številka kartice: 
Identifikacija merilne opreme: 
Identifikacija postopka kontrole: 
 

Ime:  
Sedež:  
Država:  
Davčna številka:  

Vrsta:  
Ime:  
Sedež:  
Država:  
Telefon:  
Davčna številka:  

 

Podatki o vozilu Kontrola pnevmatik nameščenih na pogonskih 
kolesih 

Tip:  
Komercialna oznaka:  
Kategorija:  
Oblika nadgradnje:  
Proizvajalec:  
Stanje števca ob začetku: [km] 
Stanje števca po opr. post.: [km] 
VIN:

1
  

VRN:
2
  

Vrsta pnevmatik:  
Globina profila pnevmatik: [mm] 
Velikost pnevmatik (iz homologacije): 
Obseg pnevmatik »l«: [mm] 
Tlak v pnevmatikah: [bar] 

 

Podatki o zapisovalni napravi (tahografu) in rezultati kontrole 
Serijska številka: 
Tip:  
Vrsta:  
Oznaka odobritve tipa:  
Proizvajalec:  
Opombe pri vizualnem pregledu sistema:  
Izvedba ADR: {Da, Ne} 
Podatek o OS: 
Koeficient »w«: [obr/km] ali [imp/km] 
Konstanta »k«: [obr/km] ali [imp/km] 
Stara konstanta »k«: [obr/km] ali [imp/km] 
Opravljen preizkus pri hitrostih: [km/h] 
Odstopanje pri izbranih hitrostih iz prejšnje točke: 
[km/h] 

Oznaka metode: 
Odstopanje števca prevožene poti: [m/1000m] 
Časovno odstopanje ure: [sek/24h] 
Del vozila, v katerega je vgrajen pretvornik:  
Del vozila, v katerega je vgrajen dajalnik impulzov:  
Barva kabla: 
Kontrola drugega signala gibanja uspešna: {Da, Ne} 
Zapis tahografa - ustreza: {Da, Ne} 
GNSS - ustreza: {Da, Ne} 
DSRC - ustreza: {Da, Ne} 
Zapisovalna oprema izpolnjuje zahteve iz priloge { I 
Uredbe 165/2014/EU, IB Uredbe 3821/85/EGS , 1C 
Izvedbene uredbe 2016/799/EU}: {Da, Ne} 

 

Podatki o napravi za omejevanje hitrosti 
in rezultati kontrole 

Podatki o plombah 

Serijska številka:  
Tip:  
Znamka:  
Odobritvena številka:  
Napravo je mogoče identificirati: {Da/Ne} 
Vozilo je omejeno na hitrost: [km/h] 
Naprava za omejevanje hitrosti izpolnjuje 
zahteve Pravilnika o delih in opremi vozil: 
{Da/Ne} 

Plombe so poškodovane: {Da/Ne}  
Številka poškodovane plombe: 
Razlog poškodbe: 
Številka nove plombe:  

Podatki o dajalniku impulzov 

Serijska številka: 
Tip: 

 
Izvedel in odobril: 

(ime in priimek) 

(podpis) 
 

 

 

Opomba (opis ugotovitev in priloge):  

 

                                                 
1 Številka šasije vozila. 
2 Registrska oznaka vozila. 
 

Rezultati v tem dokumentu se nanašajo izključno na naročeno delo oziroma kontrolirani predmet. 
Ta dokument se brez dovoljenja kontrolnega organa in naročnika lahko razmnožuje samo v celoti. 

Akreditacijski 

znak 
LOGOTIP 

delavnice 


