
  

str. 1/4

   
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. | Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje | T + 386 (0)1 585 51 00 | F + 386 (0)1 585 51 01 | info@zvd.si | www.zvd.si 

Vpis družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.: 10024700 | Osnovni kapital: 779.402,44 EUR | ID št. za DDV: SI21282692 | Matična št.: 5055580000 

 
 

 

 

NPK varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 
Začetno in obnovitveno usposabljanje 

Predavanja: od 12. do 14. September 2022  
Izpit: 03.10.2022 

 
Skladno z določili 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 za prevoz 
nevarnega blaga. 

 
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. bo organiziral strokovno usposabljanje za varnostne svetovalce skladno z določili 
odredbe o izobraževanju in programu poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, Uradni list RS, št. 125/2000. Po 
usposabljanju bo izvedeno tudi preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije, ki jo izvajamo na podlagi vpisa v 
razvid izobraževalnih organizacij Ministrstva za šolstvo in šport št. 601-203/95. 
 
 
KANDIDATE SE USPOSOBI ZA: 

- spremljanje skladnosti ravnanja z nevarnim blagom v podjetju s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga 
- uporabo predpisov, ki jih bodo varnostni svetovalci/varnostne svetovalke uporabljali pri opravljanju svoje dejavnosti: 

o Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR,  
o Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga RID, 
o Zakon o prevozu nevarnega blaga 

- svetovanje vodstvu podjetja na področju prevozov nevarnega blaga 
- interno usposabljanje zaposlenih, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga v podjetju 
- vodenje evidenc usposobljenih 
- izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov 
- pripravo letnega poročila  

 
 
POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM USPOSABLJANJA – VARNOSTNI SVETOVALEC/VARNOSTNA SVETOVALKA: 
1. višja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je povezana s prevozom nevarnega blaga ali 
2. srednja strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je povezana s prevozom nevarnega blaga 
 
DOKAZILA: 
K prijavi na začetno usposabljanje nam prosim priložite pisno potrdilo o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter 
kratek življenjepis, kar je potrebno za pristop k preizkusu znanja. K prijav na obnovitveno usposabljanje priložite 
kopijo certifikata, ki vam bo potekel. 
Po uspešno zaključenem usposabljanju in preizkusu znanja kandidat pridobi poklicno kvalifikacijo za opravljanje 
poklica VARNOSTNI SVETOVALEC/SVETOVALKA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA. 
 
 
PREIZKUS: 
Preizkus usposobljenosti opravlja kandidat pred komisijo za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij- NPK. Kandidati morajo opraviti preizkus iz skupnega dela in preizkus iz enega ali obeh posebnih delov 
(cestni prevozi/železniški prevozi).  
Kandidat opravi preizkus znanja, če pravilno odgovori na vsaj 70 % vprašanj. Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi 
uspešno, ga lahko ponovno opravlja 30 dni po prejšnjem preizkusu znanja. 
 
 
POTRDILO: 
Potrdilo je veljavno 5 let, veljavnost se podaljša, če kandidat v letu pred iztekom veljavnosti opravi obnovitveni 
preizkus znanja, lahko pa se udeleži tudi obnovitvenega seminarja.  
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KOTIZACIJA: 
 
Cena ZAČETNEGA usposabljanja na kandidata znaša  880,00 EUR. V ceno ni vključen DDV.  V ceno je vključena literatura (Evropski 
sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR 2021), preizkus znanja pred komisijo za preverjanje in 
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, certifikat o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji, potrdilo o ustrezni 
usposobljenosti varnostnega svetovalca/varnostne svetovalke ter postrežba med odmorom. 
Cena OBNOVITVENEGA usposabljanja na kandidata znaša 570,00 EUR. V ceno ni vključen DDV.  V ceno je vključen preizkus znanja 
pred komisijo za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, certifikat o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji, 
potrdilo o ustrezni usposobljenosti varnostnega svetovalca/varnostne svetovalke ter postrežba med odmorom. 
 
Znesek pred pričetkom seminarja nakažite na računa Zavoda: - IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d., 
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-127352 
 

LOKACIJA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA in IZPITA: 
ZVD Zavod za varstvo pri delu, Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana Polje 

 
 
DODATNE INFORMACIJE: 
Jana Cigula;  T 01 58 55 102; M 041 616 901; e-mail: jana.cigula@zvd.si  
 

ODJAVA: Če se odjavite dan pred začetkom seminarja, vam zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na 
dan izobraževanja ali ob neudeležbi zaračunamo celotno kotizacijo. 
 
PROGRAM: 

Ponedeljek; 12.09.2022 

800 - 830 sprejem in registracija  

830 – 1930 Predavatelja: Emil Novak in Rok Peternel  

1300 - 1400 odmor za kosilo 

priloga A k evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem 

prevozu nevarnega blaga (ADR) - določbe o nevarnih snoveh 

in predmetih in praktični primeri 

Torek; 13.09.2022 

800 – 1830  

Predavatelja: Emil Novak in Rok Peternel 

1300 - 1400 odmor za kosilo 

 zakonodaja na področju prevoza nevarnega blaga 

 dolžnosti in obveznosti udeležencev 

 naloge varnostnega svetovalca 

Sreda; 14.09.2022 

800 – 1430 Predavatelj: Sašo Golob  

Določbe o prevozu nevarnega blaga po železnici – RID in praktični primeri 

1430 – 1530 odmor za kosilo  

1530 – 2000Predavatelj: Janez Češarek, univ. dipl. ing. str.  

Snovi razreda 7 – radioaktivne snovi 
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4148182011 Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 
naziv kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti  

 
 PODATKI O KANDIDATU/KI: 
 
Ime in priimek  
 
Spol:          M                       Z 
 (obkrožite) 
 
Elektronski naslov:   

 
EMŠO:                                                                               Datum in kraj rojstva:    

 
Državljanstvo:SLO 
 
Stalno/začasno bivališče:          
 
Stopnja izobrazbe:       
 
Smer izobrazbe:        
 
Zaposlitveni status/podjetje:      
 
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POSEBNIH POGOJEV IZ TOČKE 2.2. KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN 
SPRETNOSTI*: 
 
ZAČETNO ali OBNOVITVENO (obkrožite) 
 
POSEBNI POGOJ 
(prepišite iz kataloga vse posebne pogoje) 

DOKAZILO 
(izpišite tip dokazila, ki je priložen k vlogi) 

  
  
  
 
Prijavljam se na razpisan rok pregleda osebne zbirne mape, ki bo potekal dne: __________________ 
 
Informacije v zvezi s postopkom pridobitve NPK želim prejemati (prosimo označite) 

a. Po elektronski pošti 
b. Po pošti na naslov____________________________________________________________ 

 
 
PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA NPK: 
(izvajalec dopolni obrazec s podatki in na način, ki je uveljavljen v inštituciji pri tem pa mora upoštevati 12. člen 
Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur.l.št.: 67/15) ter 
Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni  
poklicni kvalifikaciji, ki je priloga le tega.) 
 
V    , dne   
 

 

PRIJAVA V POSTOPEK ZA PREVERJANJE NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE  
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Podpis svetovalca                                                                                      Podpis   kandidata 
 
 
 
 
IZJAVA 
Podpisani/a izjavljam, da so navedeni podatki in dokumenti, ki sem jih posredoval/a v Vlogi za pridobitev Nacionalne 
poklicne kvalifikacije resnični. 
 
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, uporabljajo za zahteve evidenc, registrov in v raziskovalne 
namene na področju poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in zaposlovanja ( Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04) 
 
V    , dne   
 

 
Podpis kandidata 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Navodila za izpolnjevanje obrazca »VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE« 
 
 
Obrazec »VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE« je eden od obrazcev, ki sodi med 
dokumente, ki so sestavni del postopka preverjanja in potrjevanja in so priloženi k osebni zbirni mapi kandidata. 
 
Podatki o kandidatu, ki so zahtevani v obrazcu so (z izjemo »občina«, »stopnja izobrazbe«, »smer izobrazbe« ter 
»zaposlitveni status«) obvezni v skladu z 32. Členom Zakona o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS, št.1/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 85/09). 
 
Podatki o tem, kako kandidat izpolnjuje posebne pogoje iz točke 2.2. kataloga standardov strokovnih znanj in 
spretnosti so obvezni v skladu s 5. členom Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (Ur.l.št.: 67/15). 
 
Ko se kandidata prijavi v postopek in začnejo teči vsi zakonsko določeni roki, mora obrazec vsebovati vse obvezne 
podatke s prilogami (dokazili o izpolnjevanju posebnih pogojev iz točke 2.2 kataloga standardov strokovnih znanj in 
spretnosti). 


