
 

USPOSABLJANJE ZA  PRIDOBITEV ADR CERTIFIKATA ZA VOZNIKE, KI 
PREVAŽAJO NEVARNO BLAGO 

 

 

NASLEDNJI RAZPISANI TERMINI PRI NAS SO: 

 

 

 

Program za ZAČETNO usposabljanje  Časovnica 

Začetno specialistično - cisterna ali eksplozivi ali 
radioaktivi 

PRVI DAN Četrtek, 21.05.2020 14:30 – 20:30 

Začetno osnovno usposabljanje DRUGI DAN Petek, 22.05.2020 14:30 – 20:30 

Začetno osnovno + začetno specialistično TRETJI DAN Sobota, 23.05.2020  07:30 – 14:00 

Začetno osnovno + začetno specialistično ČETRTI DAN Nedelja, 24.05.2020 07:30 – 13:30 

Preizkus znanja  Nedelja, 24.05.2020 po 13:30 

 

Program za OBNOVITVENO usposabljanja Časovnica 

Obnovitveno osnovno + specialistično PRVI DAN Sobota, 23.05.2020  07:30 – 14:00 

Obnovitveno osnovno + specialistično DRUGI DAN Nedelja, 24.05.2020 07:30 – 13:30 

Preizkus znanja  Nedelja, 24.05.2020 po 13:30 

 

LOKACIJA: ŠERCERJEVA CESTA 17, 6250 ILIRSKA BISTRICA 

Veljavnost certifikata glede na nezmožnost obnavljanja v času pandemije COVID-19  

Dokument potek 
veljavnosti 

veljavnost 
podaljšana do 

referenčni predpis veljavnost 

ADR certifikat za 
voznike, ki 
prevažajo 
nevarno blago 

med 16. marcem  
in  
01. november 
2020 

30. november 
2020 

Mednarodni 
sporazum M324 

Do današnjega dne so 
sporazum podpisale 
naslednje države: Slovenia, 
Italy, Luxembourg, 
Germany, Austria, Norway, 
France, Ireland, San 
Marino, Netherlands, 
Czechia, Switzerland, 
Spain, Slovakia, Greece, 
Belgium, Hungary, 
Romania, Sweden, 
Andorra, Portugal, Finland,  
Lithuania, Turkey, Serbia. 

 

TERMIN: 
od 21.05.2020 
do 24.05.2020 



 

Vsi imetniki ADR certifikata, katerim je veljavnost le tega potekla med 16.03. in 17.05.2020 
opravljate obnovitveno usposabljanje, certifikat pa se vam podaljša za 5 let od datuma poteka! 

 

Kaj ADR usposabljanje sploh je? ADR usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo postati vozniki vozil, katera 
prevažajo nevarno blago. 

Vsi vozniki, ki prevažajo nevarne snovi ali blago morajo opraviti osnovno ADR usposabljanje, katero poteka v 
obliki tečaja in obsega 18 učnih enot. Vsi vozniki, ki prevažajo nevarno blago v cisternah, se morajo dodatno 
udeležiti specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga v cisternah. Usposabljanje za prevoz 
nevarnega blaga v cisternah traja 12 ur. Vozniki vozil, ki pa prevažajo nevarno blago razreda 1 ali razreda 7,  pa 
se morajo udeležiti dodanega specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga razreda 1 ali razreda 7, 
ki obsega 8 učnih enot.  

Certifikat o ADR usposobljenosti voznika velja 5 let. Pred iztekom certifikata, mora voznik opraviti ponovno 
usposabljanje oz. obnovitveno usposabljanje, ki je namenjeno obnovitvi znanja. Obnovitveno usposabljanje 
traja dva dni oz. polovico časa, kateri je predpisan za začetno ADR usposabljanje, certifikat pa se podaljša za 5 
let od datuma poteka veljavnega certifikata. 

 

Družba TIB Storitve d.o.o. izvaja usposabljanje voznikov za prevoz nevarnega blaga na osnovi 
pooblastila, ki ga je naši družbi dne v letu 1992 podelilo pristojno ministrstvo na osnovi ADR konvencije 
in smo pooblaščena organizacija vpisani v imenik izvajalcev. Pooblastilo nam je bilo podeljeno z objavo 
organizacij v uradnem listu RS št. 18/1992 z dne 10.04.1992. 

 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


