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�� Razlogi za omejevanje dela, Razlogi za omejevanje dela, ččasa trajanje asa trajanje 
vovožžnje in predpisovanje obveznih odmorov nje in predpisovanje obveznih odmorov 
in poin poččitkovitkov

�� Zgodovinski pregled ureditve predpisov s Zgodovinski pregled ureditve predpisov s 
podropodroččja delovnega ja delovnega ččasa voznikovasa voznikov

�� Pregled veljavnih predpisov Pregled veljavnih predpisov 

�� Novosti (spremembe za leto 2007)Novosti (spremembe za leto 2007)

PREDSTAVITEVPREDSTAVITEV



ČČasi voasi vožžnje in druga opravila nje in druga opravila 
glede na delovni glede na delovni ččas v luas v lučči i 
razlirazliččnih raziskavnih raziskav
DrDržžavni odbor za varnost v prometu NTSB (ZDA):avni odbor za varnost v prometu NTSB (ZDA):
-- v 107 nesrev 107 nesreččah v katerih je bilo udeleah v katerih je bilo udeležženo eno eno eno 
samo vozilo in sicer tesamo vozilo in sicer težžak tovornjak, je 52% ak tovornjak, je 52% 
nesrenesrečč povezanih z utrujenostjo; (60% vseh povezanih z utrujenostjo; (60% vseh 
strostrošškov prometnih nesrekov prometnih nesrečč v katerih so udelev katerih so udeležžena ena 
komercialna vozila prevzame drukomercialna vozila prevzame družžba);ba);
V Evropi ni takih podatkov  iz raziskav pa se V Evropi ni takih podatkov  iz raziskav pa se 
izkazuje, da je utrujenost voznika pomemben izkazuje, da je utrujenost voznika pomemben 
dejavnik v dejavnik v ccacca 20 % nesre20 % nesreččah v komercialnih ah v komercialnih 
prevozih in da je prevozih in da je veveččkotkot 50% voznikov na dolge 50% voznikov na dolge 
proge obproge obččasno zaspalo za volanom;asno zaspalo za volanom;



�� Uradne Uradne šštevilke katevilke kažžejo, da je v Evropi utrujenost vzrok nesreejo, da je v Evropi utrujenost vzrok nesrečč v 1 v 1 --
3%, glede na raziskave pa je prava 3%, glede na raziskave pa je prava šštevilka verjetno od 10 do 20 %, tevilka verjetno od 10 do 20 %, 

�� Pogostost nesrePogostost nesrečč je v noje v noččnem nem ččasu veasu veččja za ja za zaza 10 x, najbolj kriti10 x, najbolj kritiččna na 
ura je  ura je  ččas med  02.00 in 05.00 uro;as med  02.00 in 05.00 uro;

�� Pogostost  naraPogostost  narašščča tudi s podalja tudi s podaljššanjem delovnega dne in se po anjem delovnega dne in se po popo 11 11 
urnem delovnem urnem delovnem ččasu podvoji; raziskave kaasu podvoji; raziskave kažžejo, da je ta ejo, da je ta ččas v as v 
povprepovpreččju skoraj redno preseju skoraj redno presežžen;en;

�� Vzrok nesreVzrok nesrečč je tudi je tudi nenakomernanenakomerna razporejenost delovnega razporejenost delovnega ččasa; 63 asa; 63 
% voznikov, ki so pre% voznikov, ki so prežživeli 4 in veiveli 4 in večč nonočči od doma je priznalo, da so i od doma je priznalo, da so 
zaspali za volanom, medtem ko se je to zgodilo le 33% voznikom, zaspali za volanom, medtem ko se je to zgodilo le 33% voznikom, ki ki 
so redno spali doma;so redno spali doma;

�� Uredba dovoljuje voznikom, da v povpreUredba dovoljuje voznikom, da v povpreččju vozijo 45 ur do najveju vozijo 45 ur do največč 56 56 
ur tedensko v dveh tednih in vour tedensko v dveh tednih in vožžnja do te omejitve neizogibno nja do te omejitve neizogibno 
pomeni povprepomeni povpreččno trajanje delovnega no trajanje delovnega ččasa 13 ur ali veasa 13 ur ali večč; v tej ; v tej 
strukturi ur vostrukturi ur vožžnja v povprenja v povpreččju predstavlja 70% delovnega ju predstavlja 70% delovnega ččasa;asa;



Bela knjiga EU Bela knjiga EU 
Evropska prometna politika za 2010 Evropska prometna politika za 2010 --

-- ččas za odloas za odloččitevitev, , Bruselj, 12.9.2001 COM(2001)Bruselj, 12.9.2001 COM(2001)

Zelo malo je bilo na ravni Unije sprejetih ukrepov, ki bi sZelo malo je bilo na ravni Unije sprejetih ukrepov, ki bi sektorju cestnega ektorju cestnega 
prevozniprevoznišštva zagotovili osnovno tva zagotovili osnovno regulativoregulativo socialnih pogojev. Ministrski svet socialnih pogojev. Ministrski svet 
se je se je ššele decembra 2000 dokonele decembra 2000 dokonččno odlono odloččil uskladiti povpreil uskladiti povpreččni ni ččas voas vožžnje na nje na 
najvenajvečč 48 ur tedensko, pa 48 ur tedensko, pa šše to z doloe to z določčenimi izjemami, kot so na primer enimi izjemami, kot so na primer 
samozaposleni vozniki;samozaposleni vozniki;
Učinkovitost zakonodaje Unije in nacionalnih zakonov je odvisna od
pravilnega in nepristranskega izvajanja po vsej Uniji - v ta namen namerava 
Komisija do konca leta 2001 vložiti predlog o uskladitvi nadzora in kazni,
katerega namen je:

- pospeševati učinkovito in enotno razlago;
- uskladiti kazni in pogoje za imobilizacijo vozil;
- povečati število preverjanj;

- vzpodbujati sistematično izmenjavo informacij
- uvedba naprednih tehnologij (digitalnega tahografa, GPS) 



Vse to so vzroki zaradi katerih je priVse to so vzroki zaradi katerih je priššlo do:lo do:
�� Omejevanja Omejevanja ččasa trajanja voasa trajanja vožžnje in predpisovanja nje in predpisovanja 

obveznih odmorov in poobveznih odmorov in poččitkov  ter do oblikovanja itkov  ter do oblikovanja 
direktive o delovnem direktive o delovnem ččasu voznikov saj obstaja asu voznikov saj obstaja 
prepriprepriččanje, da je potrebno anje, da je potrebno ččas voas vožžnje in delovni nje in delovni ččas as 
obravnavati v istem predpisu;obravnavati v istem predpisu;

�� kolikoliččinsko predpisanega insko predpisanega šštevila obveznih kontrol na tevila obveznih kontrol na 
cestah in v podjetjih,cestah in v podjetjih,

�� uvajanja zanesljivejuvajanja zanesljivejšših in tehnoloih in tehnološško modernejko modernejšših ih 
nadzornih naprav nadzornih naprav –– digitalnih tahografov,digitalnih tahografov,

�� direktive o obveznem osnovnem oz. strokovnem in direktive o obveznem osnovnem oz. strokovnem in 
nadaljnjem usposabljanju voznikov, katerega nadaljnjem usposabljanju voznikov, katerega 
pomemben del mora biti podropomemben del mora biti področčje soc. zakonodaje in je soc. zakonodaje in 
nenazadnjenenazadnje

�� nove Uredbe in Direktive s tega podronove Uredbe in Direktive s tega področčja.ja.



ZAKAJ SO POTREBNA OMEJEVANJA TRAJANJA ZAKAJ SO POTREBNA OMEJEVANJA TRAJANJA 
DELA, VODELA, VOŽŽNJE TER PREDPISOVANJE NJE TER PREDPISOVANJE 
OBVEZNIH ODMOROV IN  POOBVEZNIH ODMOROV IN  POČČITKOVITKOV

V PRVI VRSTI GRE ZA V PRVI VRSTI GRE ZA (povzeto po Uredbah in AETR):

�� varnost oziroma za izboljvarnost oziroma za izboljššavo varnosti cestnega prometa. avo varnosti cestnega prometa. 
Nesporno je dejstvo, da so predolgo trajanje voNesporno je dejstvo, da so predolgo trajanje vožžnje in nje in 
nezadostni odmori predvsem pa prekratki in napanezadostni odmori predvsem pa prekratki in napaččno no 
razporejeni porazporejeni poččitki tudi eden izmed vzrokov prometnih nesreitki tudi eden izmed vzrokov prometnih nesrečč;;

�� za  izboljza  izboljššanje delovnih in anje delovnih in žživljenjskih pogojev  voznikov ivljenjskih pogojev  voznikov 
motornih vozil. Pravila vkljumotornih vozil. Pravila vključčujejo vzpostavljanje doloujejo vzpostavljanje določčenega enega 
ravnoteravnotežžja med obdobji voja med obdobji vožžnje, drugih opravil  in ponje, drugih opravil  in poččitki; itki; 

�� skladnost pogojev konkurence.skladnost pogojev konkurence.



�� Zgodovinski pregled ureditve Zgodovinski pregled ureditve 
predpisov s podropredpisov s področčja delovnega ja delovnega ččasa asa 
voznikovvoznikov

�� Pregled veljavnih predpisov Pregled veljavnih predpisov 

�� Novosti (spremembe za leto 2007)Novosti (spremembe za leto 2007)



AETRAETR
(1970)(1970)

Evropski sporazum o Evropski sporazum o 
delu posadke na delu posadke na 
vozilih, ki opravljajo vozilih, ki opravljajo 
mednarodne cestne mednarodne cestne 
prevozeprevoze
(Ur. L. SFRJ 30/1974)(Ur. L. SFRJ 30/1974)

Akt o nasledstvu Akt o nasledstvu 
mednarodnih mednarodnih 
veveččstranskih stranskih 
pogodb pogodb 
(Ur. l. RS 13/1993)(Ur. l. RS 13/1993)

ZVCPZVCP
(1975 in 1982)(1975 in 1982)

(Ur. l.SRS 24/75 (Ur. l.SRS 24/75 
in 5/82)in 5/82)

Notranja kontrola:Notranja kontrola:
-- delovni delovni ččas in as in 
popoččitki voznikovitki voznikov
-- odrejanje posadkodrejanje posadk

ZTVCP (1980 in ZTVCP (1980 in 
19881988

(Ur. l. SFRJ 63/80 in (Ur. l. SFRJ 63/80 in 
50/88)50/88)

Omejitve Omejitve ččasa trajanja asa trajanja 
vovo žžnje, odmori, ponje, odmori, po ččitkiitki
+ Pravilnik (obrazci)+ Pravilnik (obrazci)

ZVCP (1998)ZVCP (1998)
(Ur.l. RS 30/98)(Ur.l. RS 30/98)
Omejitve Omejitve ččasa asa 
trajanja votrajanja vo žžnje, nje, 
odmori, poodmori, po ččitki, itki, 

Pravilnik (ni izPravilnik (ni iz ššel)el)

ZVCP 2002ZVCP 2002
Ur. l. RS 67/02Ur. l. RS 67/02

Prvi (delni) prenos Prvi (delni) prenos 
predpisov  EU v predpisov  EU v 
slovenski pravni slovenski pravni 

redred

ZDCOPMDZDCOPMD
20052005

-- dolodolo ččbe, ki se be, ki se 
nananana ššajoajo na na 
izvrizvr šševanje Uredb evanje Uredb 
EU EU 
---- implementacija implementacija 
Direktive 88/599 in Direktive 88/599 in 
2002/152002/15

Uredba Uredba 
561/06 in 561/06 in 
DirektivaDirektiva
(15.03.2006)(15.03.2006)

Velja Velja šše    danese    danes

-- aktualne aktualne 
spremembe spremembe 
-- spremembe za spremembe za 
leto 2007leto 2007

Uredba  543/69 in  Uredba  543/69 in  
2829/762829/76



Direktiva Direktiva 
2002/15*2002/15*

--sklicevanje na sklicevanje na 
dolodoloččene pojmeene pojme

Direktiva Direktiva 
2002/15*2002/15*
-- 48 oz 60 ur48 oz 60 ur
-- nonoččno d. 4 ureno d. 4 ure--
delovnikdelovnik10 ur10 ur
-- odmor po 6 odmor po 6 
urahurah

Delovno pravna Delovno pravna 
zakonodaja +zakonodaja +
evidence s evidence s 
podropodroččja dela*ja dela*

Delovno pravna Delovno pravna 
zakonodaja +zakonodaja +

evidence s evidence s 
podropodroččja dela ja dela 
(Ur.l. SFRJ (Ur.l. SFRJ 

17/90)17/90)

Delovno pravna Delovno pravna 
zakonodaja+zakonodaja+
evidence s evidence s 

podropodroččja delaja dela
(Ur.l. SFRJ (Ur.l. SFRJ 

2/77)2/77)

Delovni Delovni ččasas

9 ur v 30 urah*9 ur v 30 urah*8 ur v 30 urah8 ur v 30 urah8 ur v 30 urah8 ur v 30 urah8 ur v 30 urah8 ur v 30 urah8 ur  v 30 urah8 ur  v 30 urah8 ur v 30 urah8 ur v 30 urahDvojna posadkaDvojna posadka

Pravilnik !?Pravilnik !?(Pravilnik o (Pravilnik o 
skupnem skupnem 
trajanju  trajanju  

vovožžnjenje…….).)

45 ur  45 ur  
(24 ur)(24 ur)

45 ur45 ur
(36 ali 24 ur)(36 ali 24 ur)

45 ur45 ur
(36 ali 24 ur)(36 ali 24 ur)

45 ur45 ur
(36 ali 24 ur)(36 ali 24 ur)

Tedenski Tedenski 
popoččitekitek

9 9 --11 ur11 ur
(skraj(skrajššani le ani le 

trikrat tedensko)trikrat tedensko)

11ur (3 x 9)11ur (3 x 9)11 ur (3 x 9)11 ur (3 x 9)8 oz 10 ur8 oz 10 ur10 ur10 ur11 (3 x 9)11 (3 x 9)Dnevni poDnevni poččitekitek

45 minut45 minut
(4,5 ure vo(4,5 ure vožžnje)nje)
15 min + 30 min15 min + 30 min

45 minut45 minut
(4,5 ure vo(4,5 ure vožžnje) nje) 
ali 3 x 15 med ali 3 x 15 med 
4,5 ure vo4,5 ure vožžnjenje

45 minut45 minut
(4,5 ure vo(4,5 ure vožžnje)nje)

ali 3 x 15 med 4,5 ali 3 x 15 med 4,5 
ure voure vožžnjenje

30 minut ali30 minut ali
2 x 15 oz2 x 15 oz

2 x 30 oz  4x152 x 30 oz  4x15

30 minut30 minut
(5 ur vo(5 ur vožžnje)nje)

45 minut45 minut
(4,5 ure vo(4,5 ure vožžnje) nje) 
ali 3 x 15 med ali 3 x 15 med 
4,5 ure vo4,5 ure vožžnjenje

OdmorOdmor

56 ur56 ur
(90 ur v dveh (90 ur v dveh 

tednih)tednih)

56 ur56 ur
(90 ur v dveh (90 ur v dveh 

tednih)tednih)

56 ur56 ur
(90 ur v dveh (90 ur v dveh 

tednih)tednih)

56 ur56 ur
(90 ur v dveh (90 ur v dveh 

tednih)tednih)

Tedenska Tedenska 
omejitevomejitev

9 (2 x10)9 (2 x10)9 (2 x10)9 (2 x10)9 (2 x10)9 (2 x10)8 ur 8 ur 
(izjemoma 9 ur)(izjemoma 9 ur)

8 ur ali 500 km8 ur ali 500 km9 (2 x10)9 (2 x10)Maks. Maks. ččas as 
vovožžnjenje

Uredba 561/2006Uredba 561/2006
(od 11.04.2007(od 11.04.2007
oz 01.05.2006)oz 01.05.2006)

ZODCOPMDZODCOPMD
(2005)(2005)

ZVCPZVCP
2002/20042002/2004

ZVCPZVCP
19981998

ZVCP/ZTVCPZVCP/ZTVCP
1975/19881975/1988

AETRAETR
(1974)(1974)

Pregled Pregled 
obveznosti po obveznosti po 
predpisihpredpisih

A1
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Sklicevanje na Sklicevanje na 
Direktivo Direktivo 
2002/15 glede 2002/15 glede 
opredelitve:opredelitve:
--ddelovnelovnega ega ččasaasa;;
--drugdrugegaegadeldelaa
--ččasasaa
pripravljenostipripravljenosti

Od 16.06.2010 Od 16.06.2010 
daljedalje

Digitalni Digitalni 
tahograftahograf

//do 500.000 oz do 500.000 oz 
800.000 SIT800.000 SIT

do 2.000.000 SIT do 2.000.000 SIT 
(od 2004) dalje(od 2004) dalje

najmanj 500.000 najmanj 500.000 
za s.p. in za s.p. in najmannajman
1.200.0001.200.000SIT SIT 
za pravno oseboza pravno osebo

do 2.500.000 do 2.500.000 
din,din,

-- čče je bila s e je bila s 
prekrprekršškom  kom  
povzropovzroččena ena 

nepnep.nevarnost .nevarnost 
ali p.nesreali p.nesrečča a 

lahko tudi zapor lahko tudi zapor 
do 60 dni in do 60 dni in 
lahko tudi lahko tudi 

varstveni ukrep varstveni ukrep 
prepoved voprepoved vožžnje nje 
motmot.vozila od 30 .vozila od 30 

dni do60 dni do60 
mesecevmesecev

-- gospodarski gospodarski 
prestopek (do prestopek (do 

45.000.000 din)45.000.000 din)

NENEKazniKazni

NENENENE
(primeroma: v (primeroma: v 

NemNemččiji za vozila iji za vozila 
od 2800 do 3500 od 2800 do 3500 
kg DA, kg DA, čče nima e nima 

tahografa)tahografa)

NENEDADADADA
(obvezno (obvezno 

vpisovaje vseh vpisovaje vseh 
oblik dela oblik dela 
voznika)*voznika)*

DADAIndividualna Individualna 
kontrolna kontrolna 
knjiknjižžicaica



�� Pregled veljavnih predpisov Pregled veljavnih predpisov 

�� Novosti (spremembe za leto 2007)Novosti (spremembe za leto 2007)



Predpisi EUPredpisi EU

�� Uredba 3820/85Uredba 3820/85
�� Uredba 3821/85 s Uredba 3821/85 s 
prilogama I in IBprilogama I in IB

�� Uredba 2135/89Uredba 2135/89
�� Direktiva 88/599Direktiva 88/599
�� Direktiva 2002/15Direktiva 2002/15
�� Uredba 561/2006 Uredba 561/2006 
Direktiva 2006/22Direktiva 2006/22

Predpisi SLOPredpisi SLO



Predpisi SLOPredpisi SLO

�� ZDCOPMD (17.08.2005)ZDCOPMD (17.08.2005)
�� Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem ččasu iz asu iz 

zapisovalnih naprav in vodenju evidence (09.03.2006)zapisovalnih naprav in vodenju evidence (09.03.2006)
�� Pravilnik o pogojih za izdajatelja pomnilniPravilnik o pogojih za izdajatelja pomnilnišških kartic za kih kartic za 

zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo 
kartice (07.10.2005);kartice (07.10.2005);

�� Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem ččasu in asu in 
obveznih poobveznih poččitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni itkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi (31.03.2006)opremi (31.03.2006)

�� Pravilnik o delavnicah Pravilnik o delavnicah 



ZDCOPMD ZDCOPMD 
(objavljen 12.08.2005(objavljen 12.08.2005
pripriččel veljati 27.08.2005)el veljati 27.08.2005)

dolodoločča pristojne organe, pooblastila, nosilce javnih a pristojne organe, pooblastila, nosilce javnih 
pooblastil in njihova pooblastila ter napooblastil in njihova pooblastila ter naččin podelitve teh in podelitve teh 
pooblastil, uradne evidence in globe za izvrpooblastil, uradne evidence in globe za izvršševanje:evanje:
-- Uredbe 3820/85Uredbe 3820/85
-- Uredbe 3821/85 z vsemi  spremembami in   dopolnitvamiUredbe 3821/85 z vsemi  spremembami in   dopolnitvami

in v nain v našš pravni red  vnapravni red  vnaššaa

-- Direktivo 88/599 terDirektivo 88/599 ter
-- Direktivo 2002/15 s tem pa opredelitve delovnega Direktivo 2002/15 s tem pa opredelitve delovnega ččasa  asa  
mobilnih delavcev in  nekatere nove pojme mobilnih delavcev in  nekatere nove pojme 



POJMIPOJMI
Delovni Delovni ččasas

pomeni pomeni ččas  od zaas  od začčetka do zakljuetka do zaključčka dela, ko je mobilni delavec na razpolago ka dela, ko je mobilni delavec na razpolago 
delodajalcu in opravlja svoje naloge in dejavnosti, razen odmorodelodajalcu in opravlja svoje naloge in dejavnosti, razen odmorov, v, ččasa poasa poččitka itka 
in in ččasa razpoloasa razpoložžljivosti in vkljuljivosti in vključčuje:uje:

a. a. ČČas ki je posveas ki je posveččen vsem dejavnostim, zlasti:en vsem dejavnostim, zlasti:
-- vovožžnji;nji;
-- natovarjanju in raztovarjanju;natovarjanju in raztovarjanju;
-- pomopomočč potnikom pri vstopu in izstopu;potnikom pri vstopu in izstopu;
-- ččiiššččenju in tehnienju in tehniččnemu vzdrnemu vzdržževanju vozila;evanju vozila;
-- drugemu delu, katerih namen je zagotoviti varnost vozila, tovordrugemu delu, katerih namen je zagotoviti varnost vozila, tovora, potnikov ali za a, potnikov ali za 
izpolnitev zakonskih in pravnih obveznosti, ki so povezane s toizpolnitev zakonskih in pravnih obveznosti, ki so povezane s toččno dolono določčenim prevozom, enim prevozom, 
s s premljanjempremljanjem natovarjanja, raztovarjanja, administrativnimi formalnostmi s pnatovarjanja, raztovarjanja, administrativnimi formalnostmi s policijo, olicijo, 
carino itd;carino itd;

b. b. ČČas ko voznik ne more prosto razpolagati s svojim delovnim as ko voznik ne more prosto razpolagati s svojim delovnim ččasom in mora biti na asom in mora biti na 
delovnem mestu delovnem mestu pripravljenpripravljen prevzeti obiprevzeti običčajno delo, obenem pa ima nekatere naloge, ki ajno delo, obenem pa ima nekatere naloge, ki 
so povezane z njegovim delom, zlasti ko so povezane z njegovim delom, zlasti ko ččaka na natovarjanje ali raztovarjanje.aka na natovarjanje ali raztovarjanje.

(izjeme glede (izjeme glede samozaposlenihsamozaposlenih delavcev (brez administrativnega dela)delavcev (brez administrativnega dela)



ČČas razpoloas razpoložžljivosti ljivosti (po Direktivi (po Direktivi ččas as 
pripravljenosti)pripravljenosti)

-- je je ččas ko se od mobilnega delavca ne zahteva, da as ko se od mobilnega delavca ne zahteva, da 
ostane na svojem delovnem mestu, vendar mora biti na ostane na svojem delovnem mestu, vendar mora biti na 
voljo, da se ga pozove na zavoljo, da se ga pozove na začčetek ali nadaljevanje voetek ali nadaljevanje vožžnje nje 
ali opravljanja drugih del, ali opravljanja drugih del, ččas ko as ko mobmob. delavec spremlja . delavec spremlja 
vozilo, ki se prevavozilo, ki se prevažža s trajektom ali vlakom, a s trajektom ali vlakom, ččas as ččakanja akanja 
na mejah in na mejah in ččakanje zaradi prepovedi voakanje zaradi prepovedi vožžnje;nje;
-- ta ta ččas mora mobilni delavec poznati vnaprej pred as mora mobilni delavec poznati vnaprej pred 
odhodom ali neposredno pred dejanskim zaodhodom ali neposredno pred dejanskim začčetkom dela.etkom dela.
-- za za mobmob. delavce, ki se vozijo v posadki to pomeni . delavce, ki se vozijo v posadki to pomeni ččas as 
sedenja ob vozniku ali lesedenja ob vozniku ali ležžanja na leanja na ležžiišščču v vozilu medtem u v vozilu medtem 
ko se vozilo premika.ko se vozilo premika.



Mobilni delavec

-- je voznik in sestavni del potujočega osebja, vključno s 
pripravniki ne glede ali gre za komercialne prevoze ali 
prevoze za lastne potrebe razen samozaposlenih delavcev;
- področje uporabe pojma velja zgolj za vozno osebje, 
zaposleno v podjetjih s sedežem v državi članici, ki 
opravljajo spremljevalne dejavnosti v smislu Uredbe 
3820/85 ali AETR;
- 4.člen Uredbe 3820/85 določa nekatere izjeme glede na 
vozila in glede na vrsto prevozov;

(Vozno osebje, ki je izvzeto s podro(Vozno osebje, ki je izvzeto s področčja uporabe Direktive 2002/15 je deleja uporabe Direktive 2002/15 je deležžno osnovne no osnovne 
zazaššččite predvidene v Direktivi 93/104/ES, (sedma toite predvidene v Direktivi 93/104/ES, (sedma toččka preambule Direktive 2002/15ka preambule Direktive 2002/15).).



Samozaposleni voznik
-- posameznik, katerega glavna dejavnost je cestni 
prevoz blaga ali oseb, ima licenco, dela zase in ni 
vezan na delodajalca s pogodbo o zaposlitvi ali 
kakšnim drugim hierarhičnim razmerjem, si prosto 
organizira delo, njegovi dohodki so odvisni od 
dobička, ki ga ustvari in ki ima sam ali z drugimi 
samozaposlenimi poslovna razmerja z več
strankami (kdor ne izpolnjuje teh pogojev je mobilni 
delavec)

Oseba, ki opravlja mobilno 
dejavnost
-- je kateri koli mobilni delavec ali samozaposleni
voznik, ki opravlja tovrstne dejavnosti



Delovno mesto

- sedež družbe oziroma samostojnega 
podjetnika posameznika, za katerega oseba, ki 
opravlja mobilne dejavnosti v cestnem prevozu, 
izvaja naloge, skupaj s podružnicami ne glede 
na to, ali se nahajajo v istem kraju kot sedež ali 
v drugem kraju,
- vozilo, ki ga oseba, ki opravlja mobilno 
dejavnost v cestnem prevozu, uporablja pri 
izvajanju svojih nalog, in
- vsi drugi kraji, kjer se izvajajo dejavnosti, 
povezane s prevozom.



TedenTeden –– ččas med 00.00 uro v ponedeljek in 24.00 as med 00.00 uro v ponedeljek in 24.00 
uro v nedeljouro v nedeljo;;

PonoPonoččii –– ččas med 23.00 in 06.00 uro; (po Direktivi as med 23.00 in 06.00 uro; (po Direktivi 
pomeni nopomeni noččni ni ččas, z as, z nacnac. zakonodajo dolo. zakonodajo določčen en ččas med as med 
00.00 in 07.00 uro)00.00 in 07.00 uro)

NoNoččno delono delo –– vsako delo, ki se opravlja ponovsako delo, ki se opravlja ponočči;i;

Ostali pojmiOstali pojmi –– Po uredbah 3820 in 3821 (2135)Po uredbah 3820 in 3821 (2135)



NajdaljNajdaljšši tedenski delovni i tedenski delovni ččas se lahko as se lahko 
povepovečča na 60 ur pod pogojem, da v a na 60 ur pod pogojem, da v 
obdobju 4 mesecev ne preseobdobju 4 mesecev ne presežže e 
tedenskega povpretedenskega povpreččja 48 ur  (192 ur);ja 48 ur  (192 ur);
Izjeme po Uredbi in AETR (prevoz Izjeme po Uredbi in AETR (prevoz 
potnikov v obpotnikov v obččasnem prometu);asnem prometu);

Delo pri veDelo pri večč delodajalcih (sedelodajalcih (sešštevek tevek 
vseh ur)vseh ur)

Pri mednarodnem prevozu potnikov, 
ki ni linijski prevoz, se besedi "šest" in "šesti" 

v drugem in tretjem pododstavku
zamenjata z "dvanajst" ali "dvanajsti.

Po največ dvanajstih dnevnih časih vožnje
mora voznik imeti tedenski čas počitka.

Tedenski čas počitka se lahko odloži do konca dvanajstega dneva,
če skupni čas vožnje v dvanajstih dneh

ne presega najdaljšega časa,
ki ustreza dvanajstim dnevnim vožnjam.

DoloDoloččbe o delovnem be o delovnem ččasu,     asu,     
odmorih in poodmorih in poččitkihitkih



DoloDoloččbe o odmorihbe o odmorih

Osebe, ki opravljajo mobilno dejavnost Osebe, ki opravljajo mobilno dejavnost 
morajo imeti najkasneje po 6 urah morajo imeti najkasneje po 6 urah 
neprekinjenega dela odmor:neprekinjenega dela odmor:

�� v trajanju najmanj 30 minut, v trajanju najmanj 30 minut, čče skupno e skupno 
šštevilo delovnih ur znatevilo delovnih ur znašša med 6 in 9 ur ina med 6 in 9 ur in

�� v trajanju 45 minut , v trajanju 45 minut , čče skupno e skupno šštevilo ur tevilo ur 
znaznašša vea večč kot 9 ur.kot 9 ur.

Ta odmor se lahko razporedi na veTa odmor se lahko razporedi na večč obdobij obdobij 
tekom delovnega tekom delovnega ččasa v trajanju po najmanj asa v trajanju po najmanj 
15 minut.15 minut.



razen, razen, čče:e:

Uredba 3820 ali AETR ne zagotavljata Uredba 3820 ali AETR ne zagotavljata 
veveččjega varstvajega varstva

(po 4,5 urah vo(po 4,5 urah vožžnje 45 minut oz 3 x 15 nje 45 minut oz 3 x 15 
znotraj 4,5 ure voznotraj 4,5 ure vožžnje)nje)



NoNoččno delono delo

ČČe mobilni delavec opravlja noe mobilni delavec opravlja noččno no 
delo (od 23 do 06.00 ure) 4 ure ali delo (od 23 do 06.00 ure) 4 ure ali 
vevečč, skupni delovni , skupni delovni ččas ne sme as ne sme 
presegati 10 ur v 24 urnem obdobju;presegati 10 ur v 24 urnem obdobju;

To predstavlja omejitev na skupnem To predstavlja omejitev na skupnem 
delovnem delovnem ččasu in posredno na delo asu in posredno na delo 
ponoponočči.i.



Trajanje voTrajanje vožžnje in           nje in           
odmorov po Uredbi 3820/85odmorov po Uredbi 3820/85

Dnevna voDnevna vožžnjanja::
-- dnevna vodnevna vožžnja ne sme trajati venja ne sme trajati večč kot 9 ur;kot 9 ur;
-- dvakrat tedensko se lahko vodvakrat tedensko se lahko vožžnja podaljnja podaljšša na 10 ur;a na 10 ur;
-- skupni skupni ččas voas vožžnje v dveh zaporednih tednih ne sme presegati 90 ur.nje v dveh zaporednih tednih ne sme presegati 90 ur.

Odmor:Odmor:
-- vsake 4, 5 vovsake 4, 5 vožžnje mora imeti voznik 45 minut odmora;nje mora imeti voznik 45 minut odmora;
-- lahko pa izberemo drugo molahko pa izberemo drugo možžnost in sicer lahko ta odmornost in sicer lahko ta odmor

nadomestimo z najmanj tremi 15 minutnimi odmori, ki morajo nadomestimo z najmanj tremi 15 minutnimi odmori, ki morajo biti biti 
razporejeni med 4,5 urno vorazporejeni med 4,5 urno vožžnjonjo

-- v kolikor voznik vozi manj kot 4 ure lahko odmor traja le 30 minv kolikor voznik vozi manj kot 4 ure lahko odmor traja le 30 minut ut 
pod pogojem, da bi 45 minutni odmori ovirali izvajanje linijskegpod pogojem, da bi 45 minutni odmori ovirali izvajanje linijskega a 
prometa prometa (velja za notranji linijski prevoz potnikov)(velja za notranji linijski prevoz potnikov).

-- odmora ni mogoodmora ni mogočče e ššteti v dnevni poteti v dnevni poččitek.itek.



Kdaj imeti poKdaj imeti poččitekitek

Dnevni poDnevni poččitekitek (počitek je vsako neprekinjeno obdobje, ki 
traja najmanj eno uro, med katero voznik prostovoljno razpolaga v 
svojim časom) :

- v 24 urah mora imeti voznik najmanj 11 ur neprekinjenega počitka;
- ta počitek  se lahko največ trikrat v tednu skrajša na 9 zaporednih 

ur;
- lahko pa voznik pod določenimi pogoji izrabi počitek  v ne več kot v 

treh ločenih delih.

Tedenski poTedenski poččitekitek::
- najkasneje po šestih dnevih  vožnje je treba vozniku zagotoviti 

neprekinjenih  45 ur počitka (pri občasnem prevozu potnikov največ
po 12 dnevih vožnje);

- tega  se lahko skrajša na 36 ur v kraju, kjer ima voznik bivališče  in 
na 24 ur izven tega bivališča;



Dnevni poDnevni poččitekitek
(prekinitev)(prekinitev)

Dnevni poDnevni poččitek se lahko prekine le enkrat, itek se lahko prekine le enkrat, čče so za e so za 
voznika, ki prevavoznika, ki prevažža blago ali potnike in spremlja a blago ali potnike in spremlja 
vozilo, ki se prevavozilo, ki se prevažža s trajektom ali vlakom, a s trajektom ali vlakom, 
kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

�� voznik mora imeti movoznik mora imeti možžnost del dnevnega ponost del dnevnega poččitka na itka na 
kopnem pred ali po delu pokopnem pred ali po delu poččitka, ki ga je preitka, ki ga je prežživel ivel 
na trajektu ali vlakuna trajektu ali vlaku

�� prekinitev v nobenem primeru ne sme biti daljprekinitev v nobenem primeru ne sme biti daljšša od a od 
ene ure (pred ali po vkrcanju ali izkrcanju);ene ure (pred ali po vkrcanju ali izkrcanju);

�� voznik mora imeti v obeh primerih zagotovljeno voznik mora imeti v obeh primerih zagotovljeno 
leležžiišščče ine in

�� ččas poas poččitka se podaljitka se podaljšša za dve uri.a za dve uri.



POČITEK -
nadomeščanje

Vsako skrajšanje dnevnega ali tedenskega počitka je 
potrebno vozniku nadomestiti najkasneje v naslednjem 
oziroma tretjem tednu šteto od dneva, ko je bil počitek 

skrajšan.

Vsak počitek, ki je nadomestilo za skrajšanje
dnevnega ali tedenskega počitka, mora biti dodan

drugemu najmanj osem ur trajajočemu počitku. 

Na zahtevo voznika se mora tega zagotoviti v kraju,
kjer ima prevoznik na podlagi licence zagotovljeno 

parkirno mesto ali kjer je voznik običajno nastanjen.



�� Seznanitev z doloSeznanitev z določčbami, ki na kakrbami, ki na kakrššen koli naen koli naččin urejajo podroin urejajo področčje je 
delovnega delovnega ččasa  (zakon, Uredbe, AETRasa  (zakon, Uredbe, AETR……););

�� Evidentiranje delovnega Evidentiranje delovnega ččasa (vodenje evidence o tem najmanj asa (vodenje evidence o tem najmanj 
dve leti po preteku obdobja na katerega se podatki nanadve leti po preteku obdobja na katerega se podatki nanaššajo);ajo);

�� Izdati voznikom kopije evidenc (tudi zaradi potreb drugega Izdati voznikom kopije evidenc (tudi zaradi potreb drugega 
delodajalca v primeru zaposlitve pri delodajalca v primeru zaposlitve pri veveččihih delodajalcih);delodajalcih);

�� Ostale obveznosti iz Uredb in AETR (planiranje, razporejanje, Ostale obveznosti iz Uredb in AETR (planiranje, razporejanje, 
notranja kontrola, ukrepanje);notranja kontrola, ukrepanje);

-- prevozno podjetje organizira delo voznikov tako, da vozniki lahkprevozno podjetje organizira delo voznikov tako, da vozniki lahko izpolnjujejo predpise s tega o izpolnjujejo predpise s tega 
podropodroččja in ja in 

-- izvaja obizvaja obččasne kontrole za zagotovitev izpolnjevanja doloasne kontrole za zagotovitev izpolnjevanja določčb teh dveh uredb. b teh dveh uredb. ČČe pride do e pride do 
prekrprekršškov, podjetje sprejme ustrezne ukrepe za preprekov, podjetje sprejme ustrezne ukrepe za prepreččitev njihove ponovitve.itev njihove ponovitve.

KakKakššne so obveznosti delodajalcev ne so obveznosti delodajalcev 
(po zakonu in Uredbah)(po zakonu in Uredbah)



Evidentiranje dela in vodenje evidenceEvidentiranje dela in vodenje evidence

-- 15.15.ččlen Uredbe 3821/85 dololen Uredbe 3821/85 določča naa naččin oz. obvezo evidentiranje in oz. obvezo evidentiranje 
razlirazliččnih opravil voznika;nih opravil voznika;

-- 13.to13.toččka uvoda Direktive 2002/15 pravi, da delodajalci morajo ka uvoda Direktive 2002/15 pravi, da delodajalci morajo 
voditi evidenco o primerih, v katerih je bilo najvivoditi evidenco o primerih, v katerih je bilo najviššje povpreje povpreččje je 
delovnega tedna, ki se uporablja za vozno osebje, presedelovnega tedna, ki se uporablja za vozno osebje, presežženo;eno;

-- ččlen 2 len 2 -- posebej se spremljajo uposebej se spremljajo uččinki (posledice) izvzetja inki (posledice) izvzetja 
samozaposlenih  voznikov;samozaposlenih  voznikov;

-- ččlen 9 (b) drlen 9 (b) držžave ave ččlanice zagotovijo, da se evidentira delovni lanice zagotovijo, da se evidentira delovni 
ččas ter,  da se evidence hranijo najmanj dve leti;as ter,  da se evidence hranijo najmanj dve leti;

-- ččlen11len11-- drdržžava doloava določčijo sistem sankcij (uijo sistem sankcij (uččinkovite, sorazmerne inkovite, sorazmerne 
in in odvraodvraččilneilne), ukrepe za zagotovitev uporabe ), ukrepe za zagotovitev uporabe nacnac. predpisov . predpisov 
in o ukrepih poroin o ukrepih poroččajo EU;ajo EU;



DOLDOLŽŽNOSTI VOZNIKANOSTI VOZNIKA
(po zakonu in Uredbah)(po zakonu in Uredbah)

Zagotoviti mora, da Zagotoviti mora, da ččas zapisa ustreza as zapisa ustreza ččasu v asu v 
drdržžavi registracije vozila (za AT);avi registracije vozila (za AT);

Kontrolirati morebitno odstopanja Kontrolirati morebitno odstopanja ččasa;asa;
(UTC (UTC ččas);as);

Upravljati preklopne mehanizme, ki omogoUpravljati preklopne mehanizme, ki omogoččajo ajo 
loloččen in razloen in razloččen zapis vseh en zapis vseh ččasovnih obdobijasovnih obdobij



Pod oznako Pod oznako ““volanvolan””: : ččas voas vožžnjenje
Pod oznako Pod oznako ““kladivckladivc””: : ččas drugih as drugih 
delovnih opravildelovnih opravil
Pod oznako prePod oznako preččrtanega kvadratka:rtanega kvadratka:
ostale aktivnosti ostale aktivnosti –– razpolorazpoložžljivostljivost
Pod oznako Pod oznako ““leležžiiššččee””: : ččas  poas  poččitkov itkov 
(odmorov)(odmorov)

ČČasovne skupine asovne skupine -- voznik mora voznik mora 
upravljati s preklopnim mehanizmom, ki omogoupravljati s preklopnim mehanizmom, ki omogočča a 
loloččeno in razloeno in razloččno zapisovanje naslednjih obdobijno zapisovanje naslednjih obdobij





Zapis na izpisu iz digitalnega tahografa v
primerjavi z zapisom na tahografskem vložku



Mora Mora ččasovna obdobja  oz. vse informacije za razliasovna obdobja  oz. vse informacije za različčna na ččasovna asovna 
obdobja, ki jih tahograf ni veobdobja, ki jih tahograf ni večč pravilno zapisal ali izpisal in pravilno zapisal ali izpisal in 

podatke, ki omogopodatke, ki omogoččajo njegovo identifikacijo (ajo njegovo identifikacijo (šštevilko voznitevilko voznišške ke 
kartice in/ali ime in/ali kartice in/ali ime in/ali šštevilko voznitevilko voznišškega dovoljenja),kega dovoljenja), vnesti vnesti 
roroččno na no na tah.vlotah.vložžekek ali zapisni papir (hrbtna stran) in sicer ali zapisni papir (hrbtna stran) in sicer 
razlorazloččno in na nano in na naččin, da ne umain, da ne umažžejo teh zapisov ali vnesti v ejo teh zapisov ali vnesti v 

zapisovalno napravo rozapisovalno napravo roččno.no.

ČČe je voznie je voznišška kartica poka kartica pošškodovana, ne deluje pravilno ali je kodovana, ne deluje pravilno ali je 
izgubljena ali ukradena, voznik na zaizgubljena ali ukradena, voznik na začčetku  taketku  takššne vone vožžnje izpinje izpišše e 
podatke o vozilu in v tega vpipodatke o vozilu in v tega vpišše identifikacijske podatke in  vsa e identifikacijske podatke in  vsa 

ččasovna obdobja, na koncu voasovna obdobja, na koncu vožžnje  izpinje  izpišše podatke, ki se nanae podatke, ki se nanaššajo ajo 
na vsa na vsa ččasovna obdobja, evidentira vsa delovna opravila (asovna obdobja, evidentira vsa delovna opravila (čče jih e jih 
naprava ni zapisala, in na tem izpisu vpinaprava ni zapisala, in na tem izpisu vpišše podatke, ki omogoe podatke, ki omogoččajo ajo 
njegovo identifikacijo (njegovo identifikacijo (šštevilko voznitevilko voznišške kartice in/ali ime in/ali ke kartice in/ali ime in/ali 
šštevilko voznitevilko voznišškega dovoljenja), vkljukega dovoljenja), vključčno s svojim podpisomno s svojim podpisom..

ČČE NE MORE UPORABLJATI OPREME E NE MORE UPORABLJATI OPREME 
(zaradi oddaljenosti ali (zaradi oddaljenosti ali čče ta nepravilno deluje)e ta nepravilno deluje)



Na hrbtni strani tahografskega vložka in papirnate rolice
digitalnega tahografa obstaja možnost beleženja aktivnosti  

na podlagi  ročnih vpisov.



Evidentiranje dela in vodenje evidenceEvidentiranje dela in vodenje evidence

ZDCOPMD v 8.ZDCOPMD v 8.ččlenu dololenu določča:a:
-- delodajalci morajo evidentirati delovni delodajalci morajo evidentirati delovni ččas as 
oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost;oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost;

-- o tem voditi evidenco (dve leti);o tem voditi evidenco (dve leti);
-- podatke se vpisuje tekopodatke se vpisuje tekočče ne pa kasneje kot e ne pa kasneje kot 
vsakih 28 dni;vsakih 28 dni;

-- delodajalci voznikom zagotovijo kopije delodajalci voznikom zagotovijo kopije 
evidenc opravljenih delovnih ur.evidenc opravljenih delovnih ur.



Pravilnik o prepisovanju podatkov o Pravilnik o prepisovanju podatkov o 
delovnem delovnem ččasu iz zapisovalnih naprav in asu iz zapisovalnih naprav in 
vodenju evidence vodenju evidence (Ur. list RS 25/2006 z dne 09.03.2006)(Ur. list RS 25/2006 z dne 09.03.2006)

- v evidenci se vodijo podatki o osebi, delovnem času, nočnem delu, 
skupnem delovnem času in skupnem tedenskem delovnem času;

- prvi prenos podatkov iz voznikove kartice in zapisovalne opreme se 
opravi najkasneje 28 dan po prvi uporabi voznikove kartice ali 
zapisovalne opreme;

- vsak naslednji prepis se za istega voznika opravi najkasneje po 28 
dneh iz zap. opreme pa najkasneje po  90 dneh;

- najkasneje vsakih 28 dni se v podjetje oddajo tudi vsi tahografski
vložki in izpisi iz zap.opreme oz. zapisi voznikov;

- iz vseh teh dokumentov se podatki prepišejo v obrazec (priloga 
pravilnika), če pa delodajalec na podlagi računalniške obdelave 
podatkov (tudi potnih nalogov) vzpostavi in vodi evidenco, mu 
posebne pisne evidence (na obrazcu) ni potrebno voditi..



Evidentiranje dela Evidentiranje dela 



�� Novosti Novosti 
(spremembe za leto 2006 in 2007)(spremembe za leto 2006 in 2007)



Nova Uredba 561/2006Nova Uredba 561/2006

� sprejeta 15.marca 2006 (objavljena v Ur. l. 
EU 11.04.2006);

� prične veljati 11.marca 2007;

� peti odstavek 10. člena, tretji in četrti 
odstavek 26.člena (popravki14.in 15.člena 
Uredbe 3821/85) in 27.člen pa veljajo od 
01.05.2006; (člen 29).



5. odstavek 10.člena

Prevozno podjetje, ki uporablja vozila Prevozno podjetje, ki uporablja vozila 
opremljena z DT in ki spadajo na podroopremljena z DT in ki spadajo na področčje je 
uporabe te uredbe:uporabe te uredbe:
--zagotovi, da se vsi podatki prenesejo zagotovi, da se vsi podatki prenesejo (v skladu z s (v skladu z s 

totoččko (S) poglavja I priloge IB)ko (S) poglavja I priloge IB) tako pogosto kot to dolotako pogosto kot to določči i 
drdržžava ava ččlanica oz. bolj pogosto, tako, da se lanica oz. bolj pogosto, tako, da se 
zagotovi, da se prenesejo vsi podatki;zagotovi, da se prenesejo vsi podatki;
-- da se hranijo podatki najmanj 12 mesecev (V RS da se hranijo podatki najmanj 12 mesecev (V RS 
dve leti) in da so dostopni nadzornim organomdve leti) in da so dostopni nadzornim organom



3.odstavek 26.člena

Podjetje hrani Podjetje hrani tahografsketahografske vlovložžke in izpise, ke in izpise, 
kadar koli so bili izpisi narejeni v skladu s kadar koli so bili izpisi narejeni v skladu s 
predpisi, v predpisi, v ččasovnem zaporedju in v asovnem zaporedju in v ččitljivi obliki itljivi obliki 
vsaj eno leto po njihovi uporabi (dve leti).vsaj eno leto po njihovi uporabi (dve leti).

Kopije teh in prenesenih podatkov je podjetje na  Kopije teh in prenesenih podatkov je podjetje na  
njihovo zahtevo dolnjihovo zahtevo dolžžno predlono predložžiti voznikom ter iti voznikom ter 
seveda seveda 

pooblapooblaššččenim nadzornim organomenim nadzornim organom



4.odstavek 26.4.odstavek 26.ččlenalena

ČČe je voznikova kartica poe je voznikova kartica pošškodovana, pokvarjena kodovana, pokvarjena 
ali ni v posesti voznika, voznik:ali ni v posesti voznika, voznik:

-- voznik na zavoznik na začčetku  taketku  takššne vone vožžnje izpinje izpišše podatke o vozilu (izpis za 24 e podatke o vozilu (izpis za 24 
ur) in v tega vpiur) in v tega vpišše identifikacijske podatke (ime, e identifikacijske podatke (ime, šštevilko voznitevilko voznišške ke 
kartice kartice iiniin/ali /ali šštevilko voznitevilko voznišškega dovoljenja) ter se kega dovoljenja) ter se pdopipdopiššee;;

-- v tega vnese vsa delovna opravila v tega vnese vsa delovna opravila –– obdobja;obdobja;

-- na koncu vona koncu vožžnje  izpinje  izpišše podatke, ki se nanae podatke, ki se nanaššajo na vsa ajo na vsa ččasovna asovna 
obdobja, evidentira vsa delovna opravila (obdobja, evidentira vsa delovna opravila (čče jih naprava ni zapisala, in e jih naprava ni zapisala, in 
na tem izpisu vpina tem izpisu vpišše podatke, ki omogoe podatke, ki omogoččajo njegovo identifikacijo (ime, ajo njegovo identifikacijo (ime, 
šštevilko voznitevilko voznišške kartice in/ali ke kartice in/ali šštevilko voznitevilko voznišškega dovoljenja), vkljukega dovoljenja), vključčno no 
s svojim podpisoms svojim podpisom..



4.odstavek 26.4.odstavek 26.ččlenalena

ČČe voznik zaradi morebitne oddaljenosti od vozila e voznik zaradi morebitne oddaljenosti od vozila 
ne more primerno uporabljati zapisovalne opreme :ne more primerno uporabljati zapisovalne opreme :
-- čče je vozilo opremljeno z ATe je vozilo opremljeno z AT-- mora mora ččasovna obdobja  oz. asovna obdobja  oz. 
vse informacije za razlivse informacije za različčna na ččasovna obdobja, ki jih tahograf asovna obdobja, ki jih tahograf 
ni veni večč pravilno zapisal vpisati na pravilno zapisal vpisati na tahografskitahografski vlovložžek (lahko ek (lahko 
hrbtna stran) rohrbtna stran) roččno, avtomatsko ali na drug nano, avtomatsko ali na drug naččin tako, da in tako, da 
so so ččitljiva in se itljiva in se tahtah. vlo. vložžek ne umaek ne umažže;e;

-- čče pa je vozilo opremljeno z DTe pa je vozilo opremljeno z DT-- mora mora ččasovna obdobja  asovna obdobja  
oz. vse informacije za razlioz. vse informacije za različčna na ččasovna obdobja, vpisati na asovna obdobja, vpisati na 
voznikovo kartico z uporabo naprave za rovoznikovo kartico z uporabo naprave za roččno vpisovanje, no vpisovanje, 
ki je v tahografu ki je v tahografu 



4.odstavek 26.4.odstavek 26.ččlenalena

ČČe je v vozilu, ki ima vgrajen DT, vee je v vozilu, ki ima vgrajen DT, večč
voznikov, vsak voznik zagotovi, da je voznikov, vsak voznik zagotovi, da je 
voznikova kartica vstavljena v ustrezno voznikova kartica vstavljena v ustrezno 
rerežžo.o.



4.odstavek 26.4.odstavek 26.ččlenalena

ČČe voznik vozi vozilo opremljeno z e voznik vozi vozilo opremljeno z 
analognim tahografom  mora voznik na analognim tahografom  mora voznik na 
zahtevo kontrolnega organa  predlozahtevo kontrolnega organa  predložžiti:iti:

-- tahografsketahografske vlovložžee za tekoza tekočči teden in tiste, ki ji je   i teden in tiste, ki ji je   
uporabljal v predhodnih 15 dneh;uporabljal v predhodnih 15 dneh;
-- voznikovo kartico (voznikovo kartico (čče jo ima);e jo ima);
-- vse rovse roččne zapise in izpise izdelane v tekone zapise in izpise izdelane v tekoččem tednu in v em tednu in v 
predhodnih 15 dneh.predhodnih 15 dneh.

Po 1.1.2008 za tekoPo 1.1.2008 za tekočči dan in predhodnih 28 dni.i dan in predhodnih 28 dni.



4.odstavek 26.4.odstavek 26.ččlena lena 

ČČe voznik vozi vozilo opremljeno z e voznik vozi vozilo opremljeno z 
digitalnim tahografom pa mora predlodigitalnim tahografom pa mora predložžiti:iti:

-- voznikovo kartico, katere imetnik je;voznikovo kartico, katere imetnik je;
-- vse rovse roččne zapise in izpise izdelane v tekone zapise in izpise izdelane v tekoččem tednu in  em tednu in  
v predhodnih 15 dneh;v predhodnih 15 dneh;
-- tahografsketahografske vlovložžee za tekoza tekočči teden in tiste, ki ji je   i teden in tiste, ki ji je   
uporabljal v predhodnih 15 dneh, uporabljal v predhodnih 15 dneh, čče je v tem e je v tem ččasu vozil asu vozil 
vozilo z AT.vozilo z AT.

Po 1.1.2008 za tekoPo 1.1.2008 za tekočči dan in predhodnih 28 dni.i dan in predhodnih 28 dni.



4.odstavek 26.4.odstavek 26.ččlenalena

-- ““drugo delodrugo delo”” pomeni vsako dejavnost pomeni vsako dejavnost 
razen vorazen vožžnje, kot so opredeljene v skladu z nje, kot so opredeljene v skladu z 
Direktivo 2002/15/ES, in tudi vsako delo za Direktivo 2002/15/ES, in tudi vsako delo za 
istega ali drugega delodajalca znotraj istega ali drugega delodajalca znotraj 
prevozniprevoznišškega sektorja ali zunaj njega;kega sektorja ali zunaj njega;

-- ““ččas pripravljenostias pripravljenosti”” je je ččas kot je   as kot je   
opredeljen v Direktivi 2002/15.opredeljen v Direktivi 2002/15.



Spremembe za leto 2007Spremembe za leto 2007

�� Opredelitev pojmovOpredelitev pojmov
�� Izjeme glede vozil oz vrste prevozovIzjeme glede vozil oz vrste prevozov
�� Spremembe,ki se nanaSpremembe,ki se nanaššajo na ajo na ččas as 
vovožžnje, odmore in ponje, odmore in poččitke;itke;

�� Izjeme glede Izjeme glede ččasa voasa vožžnje in ponje in poččitkov itkov 
(za notranje prevoze(za notranje prevoze-- kolektivne kolektivne 
pogodbe);pogodbe);



Čas porabljen za potovanje na lokacijo, na 
kateri se prevzame vozilo ali vrnitve s te 
lokacije, kadar vozilo ni na voznikovem domu 
niti v operativnem centru delodajalca, v 
katerem je voznik ponavadi baziran, se ne 
šteje za čas počitka ali odmor (razen če je 
vozniku zagotovljeno ležišče- trajekt, vlak)
Čas, ki ga voznik porabi med vožnjo vozila, ki 
ne sodi na področje uporabe te uredbe k ali od 
vozila, ki sodi na področje uporabe te uredbe, 
ki ni voznikov dom ali operativni center 
delodajalca, v katerem je voznik ponavadi 
baziran, se šteje kot drugo delo.

Delovni Delovni ččasas



VoVožžnja z venja z večč vozniki pomeni situacijo v kateri vozniki pomeni situacijo v kateri 
sta, v vsakem obdobju vosta, v vsakem obdobju vožžnje  (med dvema nje  (med dvema 
dnevnima podnevnima poččitkoma ali med dnevnim in itkoma ali med dnevnim in 
tedenskim potedenskim poččitkom), v vozilu vsaj dva itkom), v vozilu vsaj dva 

voznika, ki vozita. voznika, ki vozita. 
Za prvo uro voZa prvo uro vožžnje z venje z večč vozniki je prisotnost vozniki je prisotnost 
drugega voznika neobvezna, za preostanek drugega voznika neobvezna, za preostanek 

obdobja pa obvezna.obdobja pa obvezna.

Dvojna posadkaDvojna posadka



Izjeme glede vozil oz. na Izjeme glede vozil oz. na 
vrste prevozovvrste prevozov

�� ČČlen 3 in len 3 in ččlen 13 (izpad dololen 13 (izpad določčenih vrst enih vrst 
prevozov, ki pa jih je moprevozov, ki pa jih je možžno uvrstiti no uvrstiti 
pod izjeme z pod izjeme z nacnac. zakonodajo);. zakonodajo);



Nova opredelitev glede Nova opredelitev glede 
odmorov in poodmorov in poččitkovitkov
�� ČČas voas vožžnje ostaja nespremenjennje ostaja nespremenjen
�� Odmor po 4,5 ure voOdmor po 4,5 ure vožžnje ostaja enak, lahko pa se ga nje ostaja enak, lahko pa se ga 

nadomesti z vsaj 15 minutnim, ki mu sledi 30 minutni;nadomesti z vsaj 15 minutnim, ki mu sledi 30 minutni;
�� ČČe dnevni poe dnevni poččitek traja vsaj 9 ur in manj kot 11 se tak itek traja vsaj 9 ur in manj kot 11 se tak 

popoččitek itek ššteje za skrajteje za skrajššani ani ččas poas poččitka (nov pojem), itka (nov pojem), 
vendar le trikrat med katerima koli tedenskima vendar le trikrat med katerima koli tedenskima 
popoččitkoma;itkoma;

�� PoPoččitek voznika, ki vozi v dvojni posadki mora trajati itek voznika, ki vozi v dvojni posadki mora trajati 
najmanj 9 ur;najmanj 9 ur;

�� V katerih koli dveh zaporednih tednih mora imeti V katerih koli dveh zaporednih tednih mora imeti 
voznik vsaj dva redna tedenska povoznik vsaj dva redna tedenska poččitka (45 ur) ali en itka (45 ur) ali en 
redni tedenski poredni tedenski poččitek in en skrajitek in en skrajššan (24 ur);an (24 ur);



Izjeme glede Izjeme glede ččasa voasa vožžnje nje 
in poin poččitkovitkov

�� Vsaka drVsaka držžava ava ččlanica  lahko dololanica  lahko določči i 
daljdaljšše najkraje najkrajšše odmore in e odmore in ččase ase 
popoččitka ali krajitka ali krajšše najdalje najdaljšše e ččase voase vožžnje nje 
od predpisanih za notranje prevoze od predpisanih za notranje prevoze ––
pri tem upopri tem upošštevajo kolektivne in druge tevajo kolektivne in druge 
pogodbe med soc. partnerjipogodbe med soc. partnerji



Za konec oz. za prihodnostZa konec oz. za prihodnost

�� Uskladitev vseh dopustnih izjem (22. in 23. toUskladitev vseh dopustnih izjem (22. in 23. toččka ka 
uvoda v Uredbo, uvoda v Uredbo, ččleni 11 in13);leni 11 in13);

�� DoloDoloččiti nacionalna pravila za te prevoze in iti nacionalna pravila za te prevoze in 
predvsem za prevoze iz predvsem za prevoze iz ččlena 3. (24 tolena 3. (24 toččka uvoda v ka uvoda v 
Uredbo in Uredbo in šše posebej e posebej ččlen 15);len 15);

�� Vzpodbuditi ustrezna pogajanja oziroma Vzpodbuditi ustrezna pogajanja oziroma 
usklajevanja, kjer je to mousklajevanja, kjer je to možžno med socialnimi no med socialnimi 
partnerji (delodajalci in delojemalci); (5. topartnerji (delodajalci in delojemalci); (5. toččka ka 
uvoda v Uredbo, 11.uvoda v Uredbo, 11.ččlen Uredbe in 8. len Uredbe in 8. ččlen Direktive len Direktive 
2002/15 in2002/15 in

�� Uvesti odgovornost poUvesti odgovornost poššiljateljev, iljateljev, ššpediterjev, pediterjev, 
organizatorjev potovanjorganizatorjev potovanj…….(.(ččlen 10/4 Uredbe)len 10/4 Uredbe)

Čas do 11.04.2007



Hvala za pozornost!Hvala za pozornost!


