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EVA 2022-2430-0122

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem 

cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 

– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 

163/22) je Vlada Republike Slovenije na svoji …. seji dne ….. pod točko …… sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o objavi sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Sporazumu 

o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) in ga objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije.

                                                                      Barbara Kolenko Helbl

                                                     generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

– Ministrstvo za infrastrukturo

– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

– Monika Mesarič Pintar, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet, Ministrstvo za 

infrastrukturo

– mag. Andreja Knez, vodja Sektorja za ceste in cestni promet, Direktorat za kopenski promet, 

Ministrstvo za infrastrukturo

– Tanja Kocjančič, vodja Oddelka za cestni promet, Sektor za ceste in cestni promet, Direktorat za 

kopenski promet, Ministrstvo za infrastrukturo

– Alojz Habič, sekretar, Oddelek za cestni promet, Sektor za ceste in cestni promet, Direktorat za 

kopenski promet, Ministrstvo za infrastrukturo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.  

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:



Stran 2 od 7

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Na podlagi Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

41/09, 97/10 in 56/15) veljajo za prevoz nevarnega blaga v Republiki Sloveniji zahteve prilog A in B k 

Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Prilogi se zaradi 

znanstvenega in tehničnega napredka redno spreminjata in dopolnjujeta. Nazadnje so bile spremembe 

in dopolnitve prilog objavljene v Uradnem listu RS, št. 26/21. 

Razvoj prevoza nevarnega blaga po cesti je ključni sestavni del evropske prometne politike in 

zagotavlja pravilno delovanje vseh industrijskih panog, ki proizvajajo ali uporabljajo blago, ki je 

razvrščeno kot nevarno v skladu z ADR. Prilagoditev teh sporazumov tehničnemu in znanstvenemu 

napredku je zato bistvenega pomena, da se omogoči razvoj prevoza in z njim povezanih industrijskih 

panog v ekonomski verigi. Namen sprememb je uskladitev ADR z modalnimi predpisi Združenih 

narodov, vključno z novimi opredelitvami, razvrstitvenimi merili in UN številkami, zahtevami za 

pakiranje in označevanje, posodobitvijo veljavnih standardov in tehničnih predpisov ter redakcijskimi 

popravki.

Mednarodne določbe, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga, se sprejemajo v različnih 

mednarodnih organizacijah, kot so Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE), 

Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet (OTIF) in različni specializirani organi 

Združenih narodov. Ker morajo biti pravila med seboj združljiva, so organizacije, ki pri tem sodelujejo, 

razvile kompleksen mednarodni sistem za usklajevanje in harmonizacijo. Spremembe določb se 

sprejemajo v dvoletnih ciklih.

Besedilo sprememb in dopolnitev prilog k ADR je tudi besedilo priloge Delegirane direktive Komisije 

(EU) 2022/2407 z dne 20. septembra 2022 o prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta za upoštevanje znanstvenega in tehničnega napredka (UL L št. 317 z dne 9. 12. 

2022, str. 64), ki jo mora Republika Slovenija v nacionalno zakonodajo prenesti do 30. junija 2023.

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
DA

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

/
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.
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II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 

navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Predlagane spremembe in dopolnitve nimajo finančnih posledic za proračun Republike Slovenije ali 

druga javnofinančna sredstva.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
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Datum objave: 12. 12. 2022

Na gradivo ni bilo pripomb zainteresirane javnosti, nevladnih organizacij oziroma strokovne javnosti. 

Na delo občin se gradivo ne nanaša.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

   mag. Bojan Kumer

        minister

PRILOGE:
 Priloga 1 (spremni dopis – 1. del) – predlog sklepa Vlade Republike Slovenije z njegovo obrazložitvijo,
 Priloga 2 (spremni dopis – 2. del) – podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade 

s priloženimi mnenji,
 Priloga 3 (jedro gradiva) – Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Sporazumu o 

mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).
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PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del) – predlog sklepa Vlade Republike Slovenije z njegovo 

obrazložitvijo:

PREDLOG SKLEPA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

EVA: 2022-2430-0122
Številka:
Ljubljana, dne

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada 

Republike Slovenije na svoji …. seji dne ….. pod točko …… sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o objavi sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Sporazumu o 

mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                          Barbara Kolenko Helbl

                                                                               generalna sekretarka

Priloga:

 Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu 

nevarnega blaga (ADR)

Sklep prejmejo:

 Ministrstvo za infrastrukturo,

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

Na podlagi Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 
97/10 in 56/15) veljajo za prevoz nevarnega blaga v Republiki Sloveniji zahteve prilog A in B k Sporazumu o 
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Prilogi se redno spreminjata in dopolnjujeta. 

Obravnavane spremembe so bile sprejete v dveletnem obdobju 2021–2022 in obsegajo serijo prilagoditev 
znanstvenemu in tehničnemu napredku. Med pomembnejšimi so: 

– dodan je nov razdelek 1.2.3, ki vsebuje seznam okrajšav,
– posodobitev določb za preizkušanje in odobritev cistern (poudarek je na akreditaciji),
– nova UN številka in dopolnitve seznama nevarnega blaga,
– nove in dopolnjene obstoječe posebne določbe za prevoz določenega nevarnega blaga,
– dodano novo poglavje, ki se nanaša na izdelavo in uporabo cistern iz plastike, ojačane z vlakni,
– posodobitev zahtev za prevoz litijevih baterij,
– ureditev polnjenja, označevanja, preizkušanja in prevoza plinov v jeklenkah, odobrenih v ZDA,
– dovoljena ocena količine prevažanega blaga v prevozni listini pri prevozu odpadkov,
– dodane varnostne naprave za FL vozila za utekočinjene in stisnjene vnetljive pline ter za vnetljive 

tekočine (avtomatski sistem za gašenje požara za motorni prostor in zaščita tovora pred požari
pnevmatik) in 

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

Besedilo sprememb in dopolnitev prilog k ADR je tudi besedilo priloge Delegirane direktive Komisije (EU)
2022/2407 z dne 20. septembra 2022 o prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta za upoštevanje znanstvenega in tehničnega napredka (UL L št. 317 z dne 9. 12. 2022, str. 64), ki jo 
mora Republika Slovenija v nacionalno zakonodajo prenesti do 30. junija 2023. 
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