
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NPK VARNOSTNI SVETOVALEC/VARNOSTNA SVETOVALKA ZA PREVOZ 
NEVARNEGA BLAGA V CESTNEM PROMETU 
 

ZAČETNO IN OBNOVITVENO USPOSABLJANJE 
28. do 30. januar  2019 
 
Skladno z določbami 28. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga, Uradni list RS, št. 33/06 in 
razdelkom 1.8.3. Evropskega sporazuma v mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), 

morajo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je povezana s 

prevozom nevarnega blaga, imenovati varnostnega svetovalca/svetovalko za prevoz 
nevarnega blaga. 

 
Na IVD Maribor Podružnica Ljubljana bomo izvedli strokovno usposabljanje za varnostne 

svetovalce/svetovalke skladno z določili o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za poklicni standard 
varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga in katalogom strokovnih znanj 

in spretnosti, ki velja za ta poklicni standard. 

 
Po usposabljanju bomo izvedli tudi preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ki ga izvajamo na 

podlagi vpisa v razvid izobraževalnih organizacij. 
 

Cilji usposabljanja: 

 
Spoznati predpise s področja prevozov nevarnega blaga: 

- Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR 2019 
- Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga RID 

 

Naučiti se uporabljati predpise pri svojem delu. 
Znati prenesti pridobljena znanja na zaposlene in druge osebe, glede na njihove odgovornosti pri 

prevozu nevarnega blaga. 
 

Pomembnejše naloge varnostnega svetovalca: 
 

- svetovanje vodstvu podjetja na področju prevozov nevarnega blaga 

- interno usposabljanje zaposlenih, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga v podjetju 
- vodenje evidenc o usposabljanjih 

- izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov 
- priprava letnega poročila. 

 

 
POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM STROKOVNEGA UPOSABLJANJA – VARNOSTNI 

SVETOVALEC/SVETOVALKA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA: 
 

✓ višja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je povezana s 
prevozom nevarnega blaga ali 

✓ srednja strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je povezana s 

prevozom nevarnega blaga 



   

Preizkus usposobljenosti opravlja kandidat pred komisijo za preverjanje in potrjevanje poklicnih 

kvalifikacij. Kandidati morajo opraviti preizkus iz skupnega dela in preizkus iz enega ali obeh posebnih 

delov (prevoz v cestnem prometu / prevoz v železniškem prometu). 
Kandidat opravi preizkus znanja, če odgovori pravilno na vsaj 70 % vprašanj. Kandidat, ki preizkusa 

znanja ne opravi uspešno, ga lahko opravlja ponovno.  
Izpit se opravlja približno v roku enega meseca po zaključenih predavanjih.  

 

Kandidati, ki se prvič prijavljajo v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije  
morajo k prijavi priložiti življenjepis, pisno potrdilo o strokovni izobrazbi (kopija spričevala 

ali diplome) in delovnih izkušnjah, ki so potrebne za vstop v postopek.  Kandidati, ki se prijavljajo 
na obnovitev pa morajo k prijavi priložiti kopijo certifikata. Po uspešno zaključenem usposabljanju in 

preizkusu znanja kandidat pridobi poklicno kvalifikacijo za opravljanje poklica VARNOSTNI 
SVETOVALEC/SVETOVALKA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA. 

 

Potrdilo je veljavno 5 let. Veljavnost se podaljša za nadaljnjih 5 let, če kandidat v letu pred 
iztekom veljavnosti uspešno opravi preizkus znanja. Kot pripravo na preizkus znanja organiziramo 

krajše obnovitveno usposabljanje.   
 

Stroški kotizacije začetnega strokovnega usposabljanja znašajo 1.050,00 EUR plus 22% DDV. V 

kotizacijo so vključena predavanja, opravljanje prvega izpita, Evropski sporazum o mednarodnem 
cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR 2019, izdaja potrdila in certifikata ter postrežbe med 

odmorom.  
 

Stroški kotizacije obnovitvenega usposabljanja znašajo 700,00 EUR plus 22% DDV. Kotizacija 
vključuje predavanja, opravljanje prvega izpita, izdajo potrdila in certifikata ter postrežbo med 

odmorom. Kot gradivo za predavanja ter izpit potrebujete ADR priročnik 2019 (velja za kandidate, ki 

opravljajo obnovitveno usposabljanje). Če ga nimate ga lahko naročite tudi na našem Inštitutu.  
 

Kotizacijo je potrebno do začetka usposabljanja nakazati na transakcijski račun IVD Maribor p.o., 
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor št.: 30000-0000828125 pri Sberbank d.d.. 

Na nakaznico napišite: priimek in ime udeleženca, delovno organizacijo in ''namen nakazila'': 

''VARNOSTNI SVETOVALEC v Ljubljani''.  

Prijavnico z dokazili pošljite na elektronsko pošto : barbara.vogric@ivd.si. 031 744 566. 
 

Lokacijo usposabljanja v Ljubljani, vam sporočim pravočasno.    
 

PROGRAM USPOSABLJANJA VARNOSTNIH SVETOVALCEV ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA 

URA PREDAVATELJ PREDAVANJE 

PONEDELJEK, 28. JANUAR 2019 

8:00 - 8:30 

Alojz Habič  
univ. dipl. ing. kem.teh. 

Sprejem in registracija 

8:30 - 13:00 predavanja 

13:00 - 14:00 odmor za kosilo 

14:00 – 19:00 predavanja 

TOREK, 29. JANUAR 2019 

8:00 - 13:00 
Vojko Robnik  

univ. dipl. p rav. 

predavanja 

13:00 - 14:00 odmor za kosilo 

14:00 - 18:30 predavanja 

SREDA, 30. JANUAR 2019    

8:00 – 12:30 
Janez Češarek 

snovi razreda 7 – radioaktivne snovi 

12:30 – 13:30 odmor za kosilo 

13:30 – 20:00 Sašo Golob  
določbe o prevozu nevarnega blaga po železnici – RID in 

praktični primeri  
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