KONTROLNI ORGAN

DEJAVNOST KONTROLNEGA ORGANA
Kontrolni organ Viator&Vektor Tehnika d.o.o. izvaja v Tabeli 1 naštete
akreditirane postopke kontrol, kot so navedene v Akreditacijski listini K-127,
oz. v njeni prilogi št. 3150-0013/13-0010 z dne 30. 12. 2020.
Št.
No.
1.

2.

3.

4.

Predmet kontrole
(proizvod, proces,
storitev)
Zapisovalna oprema
v cestnem prometu:
- digitalni tahografi

Zapisovalna oprema
v cestnem prometu:
- analogni tahografi

Zapisovalna oprema
v cestnem prometu:
- pametni tahografi

Vozila kategorij:
M1, N, O

Vrsta (tip)
kontrole

Metode in postopki,
(pravilniki, standardi, interna navodila …)

- pred namestitvijo
- ob namestitvi,
- redna
- med uporabo

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu
(nadzorni napravi) v cestnem prometu. Priloga
IB, poglavje III, točke 2.1, 2.2 in 3 in poglavje VI

- pred namestitvijo
- ob namestitvi,
- redna
- med uporabo

- pred namestitvijo
- ob namestitvi,
- redna
- med uporabo

- identifikacija in
ocena
tehničnega
stanja vozila

Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za
tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
(Ur.list RS, št. 24/19, 184/20 in 163/21),
čl. 5 do 16
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 in 163/21),
čl. 5 do 16
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 in 163/21),
čl. 5 do 16
Zakon o motornih vozilih (Ur. list
RS, št. 75/17 in 92/20 - ZPrCP-E), II. poglavje,
četrti oddelek, 22. člen, v povezavi z:

Opombe
Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih

Kontrola z metodo:
- na prostovrtečih se valjih

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu.

Navodili in usmeritvami homologacijskega
organa za postopke identifikacije in ocene
tehničnega stanja vozila.
www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanjeskladnosti/navodila/
in internimi navodili:
VQ.KO-ND-01
5.

Vozila kategorij:
M1 in N

- posamična
odobritev
predelanega
vozila

Zakon o motornih vozilih (Ur. list RS, št. 75/17
in 92/20 - ZPrCP-E), II. poglavje, tretji oddelek,
18. člen, v povezavi z:
Navodili in usmeritvami homologacijskega
organa za postopke posamične odobritve
predelanega vozila.
www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanjeskladnosti/navodila/
in internimi navodili:
VQ.KO-ND-02

*v postopku pridobivanja akreditacije

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa in na terenu za
naslednje predelave na
vozilih kategorije M1 in N1:
- pnevmatike,
- zatemnjena stekla
- platišča,
- vlečne naprave
in kategorije vozil N:
- za nadgradnje
• Keson
• Prekucnik*
• Furgon
• Hladilnik
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