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TEČAJ ZA OPRAVLJANJE IZPITA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA – ADR  
 

POGOJI ZA PRISTOP K USPOSABLJANJU :  

• Negativen test na COVID 19 (star max 24 ur) – brezplačno se lahko testirate s hitrimi testi naprimer v 

Zdravstvenem  domu dr. Adolfa Drolca – več informacij na https://www.zd-mb.si/ (testirate se 

morate v četrtek in petek). 

• Udeležba je omejena na 10 kandidatov na skupino. 

• Prednost imajo začetni kandidati. 

• Obnovitvneni kandidati se bodo vključevali postopno (certifikat ADR se bo izdal z veljavnostjo »za 
nazaj«). Na osnovi mednarodne konvencije M333 se kandidatom katerim je ADR pretekel med 1. 3. 
2020 in 1. 9. 2021 veljavnost podaljša do 30. 9. 2021.  

• Prijavljeni obnovitveni kandidati, kateri se zaradi omejenega števila kandidatov na skupino ne bodo 
mogli udeležiti predvidenih terminov, bodo o novem terminu obveščani naknadno. 

• Prijave in udeležba je obvezna! 

 
USPOSABLJANJE JE NAMENJENO :  

• VOZNIKOM NEVARNEGA BLAGA  (začetno osnovno usposabljanje) 

• VOZNIKOM NEVARNEGA BLAGA (obnovitveno usposabljanje) 
Udeležba na seminarju je obvezna.  
 
Program je v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga (Ur. list RS, št. 33/2006 , 41/09 in 97/10). Pogoj za 
opravljanje izpita je starost nad 21 let! 
 

ADR TEČAJ BO IZVEDEN PO PRILOŽENIH URNIKIH (odvisno od vrste tečaja) 
Naslednji termini bodo objavljen na naši spletni strani www.ivd.si ! 
 

CENA USPOSABLJANJA: 

ADR Usposabljanje 
(€) 

Izkaznica 
(€) 

DDV 
(%) 

Vrednost z DDV – jem 
(€) 

ZAČETNO OSNOVNO  275,02 25,80  22% 367,00  

OBNOVITVENO OSNOVNO  239,77 25,80  22% 324,00  

OBNOVITVENO SPECILISTIČNO – 
CISTERNE  

360,27 25,80 22% 471,00  

OBNOVITVENO SPECILISTIČNO – 
RAZRED 1 (EKSPLOZIVI)  

360,27 25,80 22% 471,00  

 
 

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 tečaj''. Dokazilo o plačilu izobraževanja pošljite po faksu 02/ 
421 60 60, ali pa ga predložite ob začetku seminarja. Prosim, da nakazujete zneske z vključenim DDV! 
 

V kotizacijo je vključena organizacija, izvedba izobraževanja, pisno gradivo, pisni preizkus, izdelava certifikata– 
ADR in DDV. 
INFORMACIJE: 
IVD MARIBOR, Majda Hajnc, telefon 02/ 421 60  50, faks 02/ 421 60 60, cis@ivd.si 
LOKACIJA USPOSABLJANJA:  IVD MARIBOR, VALVASORJEVA ULICA 73, MARIBOR – III. NADSTROPJE 

https://www.zd-mb.si/
http://www.ivd.si/
mailto:cis@ivd.si
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PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE NEVARNEGA BLAGA – ADR 
 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:  
 
MOBILNA ŠTEVILKA UDELEŽENCA (za morebitno obveščanje): 
 
PRIJAVLJAM SE NA TERMIN:             OBKROŽITE!    
 

• 1. SKUPINA: 11., 12., 13. FEBRUAR 2021 
 

• 2. SKUPINA:  18., 19., 20. FEBRUAR 2021 
                                                                     
ROJSTNI DATUM: 
 
DRŽAVLJANSTVO: 
 

NASLOV (ulica in hišna številka): 
 
POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ:  
 
PODJETJE (točen naziv in naslov):  
 
PLAČNIK TEČAJA IN IZPITA (obkroži)          SAM          PODJETJE 
 

OBKROŽITE:     

• ZAČETNO OSNOVNO  

• OBNOVITVENO OSNOVNO   

• OBNOVITVENO CISTERNE  
 

ELEKTRONSKA POŠTA:  
 

ODGOVORNA OSEBA (podpis): 
 

ŽIG:                                                                                                                        DATUM:  
 
 
 

DODATNA NAVODILA ZA USPOSABLJANJE  
 
Vse naše slušatelje obveščamo, da bomo pri usposabljanjih dosledno upoštevali: 

- priporočeno razdaljo med slušatelji,  

- obvezno razkuževanje rok pri vstopu,  

- obvezno redno razkuževanje miz in stolov,  

- redno prezračevanje prostorov,  

- obvezna uporaba zaščitne maske  

V kolikor bi se stanje z bolezijo COVID-19 spremenilo si pridružujemo pravico do spremembe terminov in 

odpovedi terminov.  Število mest je omejeno. V kolikor se bo prijavilo več udeležencev bomo razpisali nov 

termin! 

 
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! 

V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, lahko obveščanje odjavite na e-naslovu info@ivd.si z besedo CISodjava. 

 
NA IZPIT NAJ KANDIDAT OBVEZNO PRINESE SLIKO ZA OSEBNI DOKUMENT 35 x 45 mm S SEDANJO PODOBO! 
PRIJAVNICO OBVEZNO ODDAJTE DO PRIČETKA TEČAJA na IVD MARIBOR, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,  
fax 02/ 421 60 60 ali na cis@ivd.si!. V kolikor bo tečaj plačan ter bo kandidat s seboj prinesel sliko, bomo lahko 

posredovali podatke za izdelavo ADR CEFTIRIKATA. Certifikat bo možno dobiti do 8 delovnih dni od datuma izpita.  

mailto:info@ivd.si
mailto:cis@ivd.si

