
USPOSABLJANJE OSEB, KI PREVAŽAJO MANJŠE KOLIČINE 
NEVARNEGA BLAGA (ADR 1.3) 

 
Datum: 20. marec 2019 od 10.00 ure dalje  
Predavatelj: Vojko Robnik, univ.dipl.pravnik 
 
Lokacija : OOZ LJUBLJANA VIČ, Tržaška cesta 207, Ljubljana  
 
ADR 2019 prinaša kar nekaj sprememb in zahtev za prevoze nevarnega blaga:  
 

- 15 novih UN številk, ki se nanašajo predvsem na predmete s snovmi določenega 
razreda,    

- dopolnjene zahteve za prevoz nevarnega blaga v strojih in napravah (UN 3363), 
- uvozi, prevozi litijevih baterij (posamezno ali vgrajenih v strojih in napravah) 
- navajanje dodatnih podatkov v prevozni listini pri prevozu manjših količin, 
- številne nove in dopolnjene posebne določbe,  
- nova navodila za pakiranje, 
- preureditev razdelka o nalepkah nevarnosti,  
- spremembe glede označevanje embalaže ( kje se lahko  v prevozu pojavi piktogram 

GHS) 
- jasne zahteve za imenovanje varnostnih svetovalcev pri pošiljateljih 
- in še druge spremembe 

 
Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR 2019 v 
poglavju 8.2.3 določa obvezno usposabljanje drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu 
nevarnega blaga. Le ti se morajo udeležiti usposabljanja, ki ustreza njihovim 
odgovornostim in dolžnostim, določenim v poglavju 1.3.  
Te zahteve veljajo za osebje, ki je zaposleno pri cestnem prevozniku ali pošiljatelju, osebje, ki 
natovarja in raztovarja blago, osebje pri prejemniku nevarnega blaga in organizatorju 
prevozov ter voznike, ki prevažajo manjše količine nevarnega blaga po 1.1.3.6 in 3.4 ADR. 
Tudi Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS št. 33/06,41/09 in 97/10) v 31. členu 
določa obvezno usposabljanje za vse osebe pri pošiljatelju, špediterju, prevozniku in 
prejemniku nevarnega blaga. Program in razprava bosta prilagojena udeležencem 
usposabljanja. Po usposabljanju vam bomo izdali ustrezno potrdilo. 
 
Cena seminarja je 120,00 EUR plus 22% DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev 

ter ustrezno potrdiloi. Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo seminarja, na   

IBAN 30000-0000828125 pri Sberbank d.d., sklic: 00 2019-2003. 

PRIJAVNICA, ADR 1.3. MANJŠE KOLIČINE, 20. marec 2019 

Ime in priimek udeleženca: 

Podjetje (naziv in naslov): 

Podpis odgovorne osebe:   Datum:     Žig: 

  


