ADR delavnica / WEBINAR

07.12.2020 ob 10. uri,
preko spletne platforme ZOOM

http://www.zvs-zdruzenje.si

Komu je ADR delavnica namenjena
ADR delavnica je namenjena vsem, ki so odgovorni za varnost pri prevozu
nevarnega blaga, varnostnim svetovalcem in strokovnim delavcem oziroma
tistim, ki si želijo izpopolniti znanje in veščine pri prevozu nevarnega blaga v
cestnem prometu.
PROGRAM
Termin

Tema
ADR 2021 – Novosti in spremembe
-

10.00 –
11.00

-

11.00 –
11.30
11.30 –
12.00
12.00 –
12.30

Posodobitev zahtev glede prevoza Litijevih
baterij,
Ureditev prevoza medicinskih odpadkov, ki
predstavljajo nevarnost okužbe,
Nove UN številke in dopolnitve Tabele A, v
poglavju 3.2 ADR,
Številne nove in dopolnjene obstoječe
»posebne določbe«
Prenovitev/dopolnitev zahtev za prevoz
radioaktivnih snovi,
Spremembe Navodil za pakiranje,
Dopolnitve zahtev v zvezi s prevozno listino
in ostalimi dokumenti na vozilu,
Uveljavitev številnih novih standardov.

Pošiljke Litijevih baterij v praksi

Izvajalec

Alojz Habič,
Ministrstvo za
Infrastrukturo

Vojko Robnik

Janez Merlak,

Adria Kombi d.o.o.

Prevoz razreda 7 ADR v praksi, na
področju RS
Odgovori na vprašanja

Thomas Breznik,
Inštitut Jožef
Stefan

ORGANIZACIJA in PRIJAVA
Zaradi slabih epidemioloških razmer bo »ADR delavnica« organizirana v obliki
webinarja oz. preko spletne platforme ZOOM. Začela se bo ob 10.00 uri in
končala ob 12.30 uri.
PRIJAVE udeležencev zbiramo preko e-obrazca na povezavi:
https://forms.gle/4mGwKUQuCcLmNN826
Udeleženci bodo na podlagi prijave in pravočasnega plačila (do
03.12.2020), tri (3) dni pred webinarjem prejeli natančna Navodila za
dostop do webinarja in e-gradivo.
Udeležencem priporočamo, da predhodno pošljejo kakršnakoli vprašanja na
temo prevoza nevarnega blaga, na naslov: emil.novak@hotmail.com.
Kotizacija za ADR delavnico skupaj z gradivom znaša 60,00 EUR za člane
združenja (ZVS) in 113,00 EUR za nečlane. DDV ne obračunamo (skladno s
45.členom ZDDV).
Znesek kotizacije nakažite, najkasneje do 03.12.2020, na poslovni račun:
- SI56 02011-0090616056 (odprt pri NLB)
- Združenje Varnostnih svetovalcev, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana.
Dokazilo o plačilu webinarja pošljite po E-pošti na naslov:
emil.novak@hotmail.com ali info@zvs-zdruzenje.si.

Račun vam bomo poslali v osmih dneh po končanem webinarju.
Odjave upoštevamo do tri dni pred začetkom ADR delavnice, sicer zaračunamo
celotno kotizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje!
Dodatna pojasnila lahko dobite po e-pošti: emil.novak@hotmail.com

Vabimo vas, da se ADR delavnice udeležite in vas lepo pozdravljamo!

Združenje Varnostnih Svetovalcev
Predsednik
Emil Novak

