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Seminar za vas: Tahografi, delovni čas voznika, dolžnosti 

podjetij in prihod pametnega tahografa 

Kdaj: 24. maj 2019, od 9. do 13. ure 

Kje: IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, Maribor, predavalnica III. nadstropje 

Na področju delovnega časa voznikov se stalno pojavljajo dileme in vprašanja. V sled navedenega smo pripravili 

praktični seminar, kjer vas bomo sistematično in na primerih iz prakse vodili čez pravila uporabe tahografov in 

delovnega časa, ki jih morajo spoštovati organizacije, ki izvajajo cestno prevozne storitve. 

S 15. junijem 2019 se uvaja nov pametni tahograf z namenom, da se zagotovi večji nadzor nad spoštovanjem 

določil o časih vožnje. 

Kako bodo spremembe vplivale na izvajanje prevozov v notranjem, evropskem in mednarodnem prometu, do 

kdaj in kako se na novosti pripraviti, boste izvedeli na seminarju, ki ga bo vodil eden najvidnejših strokovnjakov 

tega področja. Z vami bo gospod Jože Cuderman, sodni izvedenec za to področje, s številnimi praktičnimi 

izkušnjami. 

Število mest je omejeno, saj bomo odgovorili tudi na vaša konkretna vprašanja in razjasnili 

specifične probleme. Če želite lahko vprašanja in npr. datoteko voznika pošljete že pred izvedbo na 

cis@ivd.si in prejeli boste odgovore in pojasnila. 

Vsebinski sklopi: 

• Tahograf 
o Opis vseh generacij 
o Pravilna uporaba tahografa 

• Delovni čas voznika 
o Dolžnosti podjetja 
o Evidenca delovnega časa 
o Časi voženj, odmorov, nočno delo … 
o Kršitve 

• Kaj prinašajo spremembe, kako se na njih pripraviti in do kdaj 
 

Praktični seminar je namenjen: 

• lastnikom / direktorjem transportno logističnih podjetij 

• vodjem voznih parkov 

• organizatorjem prevozov in disponentom 

• odločevalcem v logističnih procesih 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Strokovni izvajalec: Jože Cuderman, sodni izvedenec za tahografe in tahografske zapise, certificirani 
inštruktor strokovnega izobraževanja za voznike in vodje voznih parkov, pooblaščeni izvajalec za 
izobraževanje nadzornih organov in tehnikov v delavnicah za tahografe. Ima številne izkušenj pri 
izvedbi predavanj, popravilih in kontroli tahografov ter programov za analizo podatkov kartic in 
digitalnega tahografa. 
 
Kotizacija in plačilo: 

Cena seminarja je 189 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o 

udeležbi. 

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več 

oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek. 

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 

Maribor št. 30000-0000828125 odprt pri Sberbank.  

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo. 

Prijavnica na seminar: Tahografi, delovni čas voznika, dolžnosti podjetij in prihod pametnega 

tahografa, IVD Maribor, 24. 5. 2019 

 

 
Ime in priimek udeleženca: 
 
 
Prijavljam se na:              TERMIN 24. 5. 2019 
 
 
Podjetje (naziv): 
 
 
Podatki podjetja (naslov, telefonska številka, e mail): 
 
 
 
Odgovorna oseba (podpis): 
 
 
 
Žig:                                                                                                           Datum:  
 
 
 

 

Izjavljam, da se strinjam z obdelavo (hrambo) navedenih osebnih podatkov za namene obveščanja in izdaje 

potrdil. 

 

Seznanjen sem, da lahko svojo pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in ugovora obdelave osebnih 

podatkov, kadarkoli uveljavim preko naslova e-pošte info@ivd.si! 


