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Prevoz nevarnega blaga v izjemah 
“Sporazuma o mednarodnem cestnem 
prevozu nevarnega blaga – ADR”
Nevarno blago so predmeti ali snovi, ki lahko pri prevozu, manipulaciji in kratkotrajnem skladiščenju 
predstavljajo veliko tveganje za varnost in zdravje zaposlenih, tveganje za okolje ali premoženje; po 
”Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga” (v nadaljevanju: ADR) tega blaga ali snovi 
ni dovoljeno prevažati ali pa jih je dovoljeno prevažati le pod pogoji, navedenimi v ADR.

Nevarno blago
Parfumi, pločevinke pod pritiskom (aerosoli), pločevinke 
z barvami ali razredčili so pogosti predmeti in snovi, ki se jih 
lahko opredeli kot nevarno blago. Prevoz nevarnega blaga v 
primeru neupoštevanja pravil predstavlja precejšnje tveganje za 
vse osebe, udeležene v prevoznem procesu (kot npr. nakladalci, 
vozniki, osebje na poštah itd.), in splošno skupnost, saj obstaja 
veliko tveganje za poškodbe in/ali zdravstvene težave. Zato 
področje prevoza nevarnega blaga v cestnem prometu urejajo 
strogi predpisi (ADR), ki so bili sprejeti za zmanjšanje teh tveganj 
in ustvarjanje varnejše dejavnosti. Po tej zakonodaji imajo vsi, 
ki sodelujejo v tem procesu, opredeljeno pravno izvršljivo 
odgovornost. Ta ne zajema samo Pošte Slovenije kot izvajalca 
poštnih storitev, temveč tudi uporabnike kot pošiljatelje 
takšnih pošiljk.

Pošiljatelj, ki pošilja navedene vsebine, je odgovoren in jamči, 
da je blago, ki ga je predal v prenos, opremljeno, pakirano in 
označeno v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.

“Nevarno blago v omejitvah”
V Pošti Slovenije (PS) od 1. maja 2021 svojim pogodbenim 
partnerjem na podlagi predhodnega pisnega sporazuma 
nudimo možnost pošiljanja nevarnega blaga v določenih 
omejitvah. V notranjem in mednarodnem cestnem prometu 
bomo tako opravljali prevoz nevarnega blaga, za katerega 
veljajo nekatere izjeme, kot jih določata Zakon o prevozu 
nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06, 41/09, 97/10 in 56/15) 
in Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega 
blaga (Uradni list SFRJ – MP, št. 59/72), akt o notifikaciji 
nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92) s prilogama A in B ter 
sklenjenimi sporazumi s tujimi poštnimi operaterji. 

Skladno z navedenim uvajamo storitev Nevarno blago v 
omejitvah, in sicer kot dodatno storitev pri nekaterih vrstah 
pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu:

• pošiljanje po Sloveniji (notranji promet): 
• poslovni paket in poslovni paket – isti naslovnik,
• paleta,
• PG pošiljka v kos in PG pošiljka na m3;

• pošiljanje v tujino (mednarodni promet): Connect paket.
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Predpogoji za pošiljanje 
Pošiljatelj, ki želeli pošiljati nevarne predmete in snovi, mora 
izpolniti 3 osnovne pogoje:

Predhodno mora* skleniti Sporazum o 
pošiljanju nevarnega blaga v izjemah ADR 
(v nadaljevanju: Sporazum);

Predhodno se seznani z Navodilom za 
prevoz nevarnega blaga v izjemah ADR 
(v nadaljevanju; Navodilo);

Predhodno nas mora seznaniti z namero 
pošiljanja nevarnih predmetov ali 
snovi, posredovati podpisan Sporazum, 
varnostne liste (v kolikor so ti potrebni) 
ter popis vsebine na elektronski naslov: 
nevarno.blago@posta.si.

V skladu z zgoraj navedenim prosimo, da se obrnete na svojega svetovalca 
prodaje, ki vam bo posredoval Sporazum in Navodilo. Vsa morebitna vprašanja, 
vezana na pošiljanje nevarnega blaga, pošljite na navedeni elektronski naslov in 
hkrati v vednost vašemu svetovalcu prodaje.

Seznam blaga, ki ga po potrditvi lahko prevzamemo v prenos, in blago, ki ga 
ne sprejemamo v prenos, ter pogoji za sprejem so podrobneje opredeljeni v 
Sporazumu in Navodilu, ki sta dosegljiva tudi na spletni strani www.posta.si. 

* Sporazuma vam ni treba podpisati, če pošiljate izključno litijeve ionske baterije in baterije iz litijeve kovine ali zlitine, in 
sicer po posebni določbi ADR 188, ki ne zahteva označevanja tovorka z nalepko. 
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1. Na spremnici označite ustrezno polje (NBO)
Obvezno zberite in na spremnici označite dodatno storitev 
Nevarno blago v omejitvah (kratica za oznako storitve 
NBO; v primeru pošiljanja v tujino oznaka na spremnici ni 
obvezna, zato se na spremnici, ki se natisne iz aplikacije 
eSpremnica, ne natisne);

3. Pošiljko ustrezno naslovite
Pošiljko naslovite na ulični naslov (pošiljka ne sme biti 
naslovljena na alternativno izročilno mesto, tj. paketomat, 
bencinski servis, paketnik);

2. Nalepite ustezne oznake
Na pošiljko nalepite oznako (najmanjša velikost oznake 
100 x 100 mm, debelina obrobne črte najmanj 2 mm) tako, 
da je dobro vidna (ne sme biti prekrita z morebitnimi 
ostalimi nalepkami in/ali oznakami);

4. Bodite pozorni na težo embalaže
Pazite, da posamezna embalažna enota ne presega 30 kg 
(tudi v primeru oblikovanja paletnih pošiljk s to vsebino). 
Za zunanjo embalažo ne smete uporabljati krčljive ali 
raztegljive folije, embalažne enote morajo biti na paleto 
pritrjene tako, da so zavarovane pred morebitnim zdrsom/
padcem s palete in da se med transportom ne bodo 
premikale.

Oprema pošiljk

■ Pošiljanje nevarnega blaga v omejenih količinah 
oz. majhnih embalažnih enotah
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2. Pošiljko ustrezno naslovite
Pošiljko naslovite na ulični naslov (pošiljka ne sme biti 
naslovljena na alternativno izročilno mesto, tj. paketomat, 
bencinski servis, paketnik);

2. Nalepite ustezno oznako
Na pošiljko nalepite ustrezno oznako (najmanjša velikost 
oznake 100 x 100 mm, debelina obrobne črte najmanj 
2 mm) tako, da je dobro vidna (ne sme biti prekrita z 
morebitnimi ostalimi nalepkami in/ali oznakami);

1. Na spremnici označite ustrezno polje (NBO)
Obvezno izberite in na spremnici označite dodatno 
storitev Nevarno blago v omejitvah (kratica za oznako 
storitve NBO);

1. Izberite ustezno embalažo
Navedene snovi morate pakirati v ustrezno embalažo 
(v skladu z navodilom za pakiranje ADR P650);

3. Upoštevajte posebno določbo ADR 598
Upoštevajte posebno določbo ADR 598, ki poleg ostalega 
predpisuje tudi, da:

• so akumulatorji zavarovani tako, da ne morejo drseti, 
pasti ali se poškodovati,

• imajo pripomočke za nošenje (razen če so ustrezno 
naloženi na palete),

• na zunanji strani ni nevarnih sledi lugov ali kislin in da 
so zavarovani pred kratkim stikom.

3. Pošiljko ustrezno naslovite
Te snovi lahko pošiljajo tudi fizične osebe (npr. tisti, ki 
sodelujejo v programu SVIT), in sicer kot poslovni odgovor 
pravnim osebam, s katerimi je sklenjen oz. podpisan 
Sporazum. V tem primeru so te pravne osebe odgovorne, 
da naslovnikom pošljejo vse potrebne sestavine za poslovni 
odgovor in navodila za pripravo pošiljke, ki bo pošiljatelju 
vrnjena kot poslovni odgovor.

SAMO PO SLOVENIJI

■ Pošiljanje novih akumulatorjev
SAMO PO SLOVENIJI

■ Pošiljanje bioloških snovi skupine B 
(UN 3373 – človeški ali živalski vzorci oz. snovi) 
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V tem primeru morate:

• upoštevati pogoje posebne določbe ADR 188,
• tovorki morajo biti pripravljeni skladno s podatki iz spodnje tabele.

TOVOREK UN-številka Maksimalne 
vrednosti

Maksimalna teža in maksimalno 
število baterij oz. celic Nalepka

Li
tij
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e 
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ke
 b
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Baterije UN 3480 ≤ 20 Wh/celico ali 
≤ 100 Wh/baterijo

Omejitev teže je zapisana v splošnih 
pogojih izvajanja drugih poštnih 
storitev

Pakirane z 
opremo

UN 3481 ≤ 20 Wh/celico ali 
≤ 100 Wh/baterijo

Omejitev teže je zapisana v splošnih 
pogojih izvajanja drugih poštnih 
storitev

Vgrajene v 
opremo

UN 3481 ≤ 20 Wh/celico ali 
≤ 100 Wh/baterijo

Omejitev teže je zapisana v splošnih 
pogojih izvajanja drugih poštnih 
storitev

≤ 20 Wh/celico ali 
≤ 100 Wh/baterijo

Tovorki, ki ne vsebujejo več kot štiri 
celice ali dve bateriji, ki sta vgrajeni 
v opremo, ter tovorki, ki vsebujejo 
v opremo vgrajene baterije v obliki 
gumba

brez nalepke

Ba
te

rij
e 

iz
 li

tij
ev

e 
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ne
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li 
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ne

Baterije UN 3090 ≤ 1 gr litija/celico 
≤ 2 gr litija/baterijo

Omejitev teže je zapisana v splošnih 
pogojih izvajanja drugih poštnih 
storitev

Pakirane z 
opremo

UN 3091 ≤ 1 gr litija/celico 
≤ 2 gr litija/baterijo

Omejitev teže je zapisana v splošnih 
pogojih izvajanja drugih poštnih 
storitev

Vgrajene v 
opremo

UN 3091 ≤ 1 gr litija/celico 
≤ 2 gr litija/baterijo

Omejitev teže je zapisana v splošnih 
pogojih izvajanja drugih poštnih 
storitev

≤ 1 gr litija/celico 
≤ 2 gr litija/baterijo

Tovorki, ki ne vsebujejo več kot štiri 
celice ali dve bateriji, ki sta vgrajeni 
v opremo, ter tovorki, ki vsebujejo 
v opremo vgrajene baterije v obliki 
gumba

brez nalepke

■ Pošiljanje litijevih ionskih baterij in baterij iz litijeve 
kovine ali njegove zlitine
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Nedovoljene oznake
Blago in snovi, ki se pošiljajo v poštnih pošiljkah, na embalaži ne smejo imeti oznak z 
UN-številkami niti katerekoli izmed spodnjih nalepk nevarnosti.

V kolikor pošiljate takšno nevarno blago, ki ga ni dovoljeno pošiljati 
v mreži PS ali pošiljate nevarno blago v večjih količinah, prosimo, da 
se obrnete na naše hčerinsko podjetje Intereuropa d.d. na elektronski 
naslov info@intereuropa.si.

Prepovedani tovorki nevarnega blaga v 
notranjem in mednarodnem poštnem omrežju
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