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USPOSABLJANJE JE NAMENJENO :  
 

• Varnostnim svetovalcem za pravoz nevarnega blaga  

• Prevoznikom nevarnega blaga  

• Organizacijam, ki se ukvarjajo s pakiranje, pošiljanem, skladiščenjem nevarnega blaga  

• Ostalim, ki jih tema zanima  
 
Program je v skladu  z  mednarodnim sporazumom za prevoz nevarnega blaga ADR . Novi ADR je začel veljati 1. janujarja 
2021. Določeno je šest mesečno prehodno obdobje (30. junij 2021), v katerem se lahko uporabljajo še določila ADR 2019.  
 
PROGRAM USPOSABLJANJA: 
 
Petek,   12. 2. 2021 – teoretično usposabljanje - WEBINAR – preko aplikacije TEAMS 

OD 9.00 DO 11.30  

• Posodobitev zahtev glede prevoza litijevih baterij  

• Ureditev prevoza medicinskih odpadkov, ki predstavljajo nevarnost okužbe 

• Prenovitev / dopolnitev zahtev za prevoz  radioaktivnih snovi  

• Nove UN številke in dopolnitev tabele A v poglavju 3.2 

• Številne nove in dopolnjene obstoječe posebne določbe  

• Spremembe navodil za pakiranje  

• Dopolnitve zahtev v zvezi s prevozno listino in ostalimi dokumenti na vozilu  

• Uveljavitev številnih novih standardov 

• Nepravilnosti v praksi: 
o Dokumentacija  
o Vozniki – zadolžitve  
o Zavarovanje tovora v skladu s poglavjem 7.5 
o Zadrževalni čas (cisterne – globoko ohlajeni plini) 

• Razprava z navodilli za prakso  
 
 
 
 



 
Imate vprašanje o težavi v praksi? 

Vprašanje lahko predhodno pošljete na cis@ivd.si . 
Odgovor vam bomo podali na webinarju – pod razpravo. 

 

Po končanem seminarju prejmejo udeleženci potrdilo o udeležbi na seminarju.  
 
KOTIZACIJA USPOSABLJANJA : 

• webinar – novosti ADR 2021 znaša 60€ + ddv / kandidata ; 73,20€ z vključenim DDV – jem.  
Pri udeležbi 2 ali več kandidatov vam priznamo 5% popust.  

 
Kotizacijo je potrebno do začetka seminarja nakazati na transakcijski račun IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 
Maribor št. 30000-0000828125 pri Sberbank d.d. Na nakaznico napišite: ime in priimek udeleženca, delovno organizacijo in 
''namen nakazila'': ''ADR 2021''. Dokazilo o plačilu izobraževanja pošljite po faksu 02/ 421 60 60, ali pa ga predložite ob 
začetku seminarja. Za sklic uporabite številko 99.  
 
V kotizacijo je vključena organizacija, izvedba seminarja - webinarja, pisno gradivo, potrdilo u deležbi na seminarju in DDV. 
 
INFORMACIJE: 
IVD MARIBOR, Majda Hajnc, telefon 02/ 421 60  50, faks 02/ 421 60 60, cis@ivd.si   
 
LOKACIJA USPOSABLAJNJA: 
Webinar bo izveden preko aplikacije TEAMS, povezavo prejme kandidat na e mail naslov.  
 

PRIJAVNICA NA WEBINAR: NOVOSTI ADR 2021 
 

 
Ime in priimek udeleženca: 
 
E MAIL:  
 
MOBILNA ŠTEVILKA UDELEŽENCA (za morebitno obveščanje):  
 
 
Prijavljam se na termin:              - WEBINAR , 12. 2. 2021 ; po ceni 73,20€ /kandidata  
 
 
Naročamo ADR priročnik 2021 :_________ kom;  po ceni 208,05€     
 
 
Podjetje (naziv): 
 
 
Podatki podjetja (naslov, telefonska številka, e mail): 
 
 
Odgovorna oseba (podpis): 
 
 
Žig:                                                                                                           Datum:  
 
 
                  Prijavnico pošljite na cis@ivd.si ali po pošti na: IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor  

 

DODATNA NAVODILA ZA WEBINAR  

 
Prijavljeni udeleženci bodo pred pričetkom webinarja prejeli: 

- na e mail naslov: povezavo do predavanja (potrebno je zagotoviti dostop do interneta; dostopate lahko s 

prenosnim računalnikom, stacionarnim računalnikom ali pametnim telefonom) 

- na e mail naslov: gradivo v pdf formatu  

 

 
 
 

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! 
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