
 
 
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Podružnica 
Ljubljana v sodelovanju s kinboR d.o.o., družbo za usposabljanje in 
svetovanje organizirata posvet na temo predstavitve novosti ADR 2023. 
 
Lokacija in čas predstavitve Novosti ADR 2023: 
 
Obrtno podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207 v 
Ljubljani.  

 
Petek, 18.november 2022 s pričetkom ob 9. uri . 
 
 
Novosti ADR 2023 bosta predstavila:      
 

- Vojko Robnik, univ. dipl. pravnik, kinboR d.o.o. 
- Damijan Štefančič, univ. dipl. ing., Tib storitve d.o.o. 
 

 
Predpisi za prevoz nevarnega blaga se nenehno spreminjajo in dopolnjujejo zaradi novih 
varnostnih ugotovitev, napredka v tehnologiji, novih izdelkov in drugih zahtev. 
Najnovejše spremembe so po COVID premoru ponovno precej obsežne. Gre torej 
predvsem za posodobitve predpisa, popravke in pojasnila, pa tudi za nadaljnji razvoj 
določb, dopolnitve in nove teme.    
 
Pomembnejše spremembe ADR 2023:  
 

- dodane nove številke 1.1.3.6.2., 1.1.3.6.3., 
- za boljši pregled je dodan nov razdelek 1.2.3., ki vsebuje seznam okrajšav, 
- v razdelku 1.6. so določena prehodna obdobja črtana, nekatera so dodana na novo, 
- reforma določb za preizkušanje in odobritev cistern (poudarek na akreditaciji), 
- v seznamu nevarnega blaga je dodana nova UN številka 3550 za kobaltov 

dihidroksid, črtana je UN številka 1169 in posodobljena UN številka 1197, ki se 
nanašata na ekstrakte in arome, dodane so nove posebne določbe, 

- dodano je novo poglavje, ki se nanaša na izdelavo in uporabo cistern iz plastike, 
ojačane z vlakni, 

- posodobljene so zahteve za prevoz litijevih baterij. 
- spremenjena so določena navodila in posebne določbe v poglavju 4.   
- urejeno polnjenje, označevanje, preizkušanje in prevoz plinov v jeklenkah, 

odobrenih v ZDA, 
- spremenjene so nekatere določbe za dokumente (prevozne listine, pisna 

navodila…)  
- dodatne varnostne naprave za vozila EX/III so razširjene tudi na vozila FL za 

utekočinjene in stisnjene vnetljive pline ter za vnetljive tekočine embalažnih 
skupin I in II (avtomatski sistem za gašenje požara za motorni prostor in zaščita 
tovora pred požari pnevmatik). 

- omogočena je uporaba vozil na električni pogon za določene prevoze nevarnega 
blaga.  



 
 
 
Novi ADR bo začel veljati 1. januarja 2023. Določeno je šestmesečno prehodno obdobje 
(30. junij 2023), v katerem se lahko uporabljajo še določbe ADR 2021.  
 
 
Stroški kotizacije na udeleženca znašajo 137,50€ + 22% DDV.  
 
 
Kotizacijo je potrebno do začetka seminarja nakazati na transakcijski račun IVD 
MARIBOR, IBAN 30000-0000828125 pri Sberbank d.d., sklic: 00 2022-1811. 
 
Dokazilo o plačilu izobraževanja pred pričetkom pošljite po elektronski pošti na 
barbara.vogric@ivd.si,.  
 
V kotizacijo je vključena organizacija, izvedba izobraževanja ter gradivo. 
 
Informacije :   
IVD MARIBOR Barbara Vogrič, telefon 031 744 566 
    
Prijavnice za posvet pošljite na elektronsko pošto: barbara.vogric@ivd.si;   
 

Prijavnica za posvet Novosti ADR 2023, 18. november 2022 
 
 
 
Ime in priimek udeleženca: 
 
 
 
Podjetje (naziv in naslov): 
 
 
 
 
Datum:        Podpis in žig: 
 
 
 

 
Na posvetu vam bomo razdelili naročilnice za priročnik ADR 2023 ter Priročnik za 
voznike, ki prevažajo nevarno blago 2023. 

mailto:barbara.vogric@ivd.si
mailto:barbara.vogric@ivd.si

