
Priloga I: 

ZAPISNIK O NADZORU NAD PREVOZOM NEVARNEGA BLAGA 

1.  Kraj nadzora  2. Datum:  3. �as:

4. Oznaka države registracije vozila in reg. št. vozila 

5. Oznaka države registracije in reg. št. 
priklopnika/polpriklopnika 

6.  Prevoznik/naslov 

7. Voznik/spremljevalec 

8. Pošiljatelj, naslov, kraj nakladanja (1)(2)

9. Prejemnik, naslov, kraj razkladanja (1)(2)

10. Skupna koli�ina nevarnega blaga na prevozno enoto 

11. Presežene koli�ine iz 1.1.3.6 ADR � da     � ne       

12. Vrsta prevoza � razsuti tovor � tovorek � cisterna 

Listine v vozilu 

13. Prevozna listina � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

14.  Pisna navodila za ukrepanje ob nesre�i � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

15. Dvostranski/ve�stranski sporazum/nacionalno 
dovoljenje

� pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

16. Certifikat o ustreznosti vozila � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

17. Certifikat o usposobljenosti voznika  � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

Prevoz 

18. Blago je dovoljeno prevažati � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

19. Dovoljen prevoz v dolo�eni vrsti vozila � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

20. Dolo�be o vrsti prevoza (razsuti tovor, tovorki, 
zabojnik, cisterna)  

� pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

21. Prepoved skupnega nakladanja � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

22. Nakladanje, varovanje tovora in ravnanje s tovorom(3) � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

23. Puš�anje blaga ali poškodovani tovorki(3) � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

24. UN oznake na embalaži/ozna�itev cisterne(2)(3) (ADR 6) � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

25. Ozna�itev tovorkov (npr. z UN št.) in nalepke 
nevarnosti(2) (ADR 5.2) 

� pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

26. Ozna�itev cisterne/vozila s tablo (veliko nalepko) 
nevarnosti (ADR 5.3.1) 

� pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

                                                     
(1)  Izpolniti le, �e je bistveno za kršitev 
(2)  Nakladanje/razkladanje na ve� krajih vpišite pod opombe 
(3)  Kontrola vidnih kršitev 



27. Ozna�itev vozila/prevozne enote (oranžna tabla, 
oznaka za povišano temperaturo) (ADR 5.3.2 – 3)  

� pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

Oprema v vozilu 

28. Oprema za zagotavljanje splošne varnosti po ADR � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

29. Oprema, ki ustreza prevažanemu razredu blaga   � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

30. Druga oprema po pisnih navodilih za ukrepanje ob 
nesre�i

� pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

31. Gasilnik(i)  � pregledano � ugotovljena kršitev  � se ne uporablja 

39. Kategorija najve�jega tveganja kršitve(ev), �e je (so) 
ugotovljena(e)  

� kategorija I � kategorija II  � kategorija III 

40. Opombe 

41. Organ/inšpektor, ki je opravil nadzor 


