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Simona Šalej s. p. 

Obrtna cesta 54, 3000 Celje 

 

VABILO NA 

      USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZU ŽIVIH ŽIVALI 
  

ki ga izvajamo kot pooblaščeni izvajalec UVHVVR - Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin (skladno z Uredbo Sveta (ES) 1/2005 o zaščiti živali pri prevozu, odločba UVHVVR št. U3440-

187/2019/3). 

  

Načrtovani termini predavanj: 

- 27. avgust 2021 

- 22. oktober 2021 

-  3. december 2021 
 

O terminu izpita udeležence obvestimo na predavanju. 

 

Lokacija in način izvedbe: 

Šentjur pri Celju ali ON-LINE (spletna izvedba). 

  

MOŽNOST DODATNIH TERMINOV NA IZBRANIH LOKACIJAH 

Za skupino več kot 20 udeležencev je po predhodnem dogovoru možno izvesti usposabljanje na 

izbrani lokaciji in v izbranem terminu. 

  

Cena osnovnega usposabljanja: 110,00 EUR 

Cena t.i. »obnovitvenega« usposabljanja: 80,00 EUR 
DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. 
 

INFORMACIJE in PRIJAVE NA: 041 798 731, info@razpis.si 

Prijavnica je dostopna tudi na naši spletni strani: www.razpis.si 

 

Po opravljenem usposabljanju udeleženec pridobi potrdilo za voznika in oskrbnika pri prevozu živali v 

skladu s čl. 17(2) Uredbe Sveta (ES) 1/2005 - »kartica«,  z veljavnostjo do preklica v državah EU. 

  

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si. 

  

Kako poteka usposabljanje? 

- kandidat se prijavi se na usposabljanje. 

- kandidat je prisoten na celotnem predavanju po programu. 

- kandidat uspešno opravi izpit. 

 
Posamezniki, ki so že opravljali usposabljanje, vendar pred sprejetjem Uredbe Sveta (ES) 1/2005– 

pred letom 2005 opravljajo t.i. » obnovitveno« usposabljanje (samo predavanje brez izpita).  
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Trajanje usposabljanja: 

- predavanje: 6 ur 

- pisni izpit: do 2 šolski uri 

 

Pred predavanjem udeleženec prejme vsa potrebna gradiva. 

V ceno je vključeno: udeležba na predavanju, udeležba na izpitu, potrdilo, gradivo, svetovanje. 

Vsebina usposabljanja: 

 

Splošni pogoji za prevoz živali. 
Prevozna dokumentacija in tehnična pravila pri prevozu živali. 

Spremni dokumenti za živali. Izjava o prevozu živali. Veterinarska napotnica. Veterinarsko spričevalo. 
Izjava o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol. 

Primernost živali za prevoz. 
Fiziologija živali med njihovim prevozom (potrebe po vodi, hrani, obnašanje in koncept stresa). 

Odmor.                              

Praktični vidiki ravnanja z živalmi in njihovo obnašanje. Prva pomoč živalim med prevozom. 
Vpliv vožnje na dobro počutje živali in na kakovost mesa. Varnost osebja, ki ravna z živalmi. 

Prevozna sredstva za prevoz živih živali: tehnične zahteve, dezinfekcija, dokumentacija,  
Prevozni postopki. 

Odmor.                                              

Časi voženj in počitka živali: dolge vožnje TIP 1, kratke vožnje TIP 2. 
Dolge vožnje: zahteve, pogoji, odobritev prevoznih sredstev. 
Dnevnik vožnje. 
Prometne nezgode, kjer so udeležene živali – ukrepi. 
Prekrški in kazni pri neustreznem prevozu živali. 

Biovarnost pri afriški prašičji kugi med prevozom živali. 
Praktični primeri in ogled video prezentacije. 

IZPIT 

 

 

Voznikom in spremnim osebam na praktičnih primerih: 

-  prikažemo gospodarsko korist, katero jim bo prineslo dobro počutje živali med prevozom (boljša 

kakovost mesa, manj bolezni in poginov živali med prevozom, manj glob in kazni). 

- pojasnimo zakonodajo na področju zaščite živali, da lažje in pravilneje pripravijo dokumentacijo in 

opremijo prevozno sredstvo za kratke vožnje živali do 8 ur in za dolge vožnje živali nad 8 ur  (kdaj 

zadostuje le »kartica«, kdaj je potrebno dovoljenje TIP 1, TIP2, spremni dokument, dnevnik vožnje,…). 

 

ŽIVALI PREVAŽAMO LE NA NAČIN, KI JIM PRIHRANI VSAKRŠNO NEPOTREBNO TRPLJENJE ALI 
POŠKODBE 
 
 
Prijazen pozdrav, veselimo se srečanja. 

 

Celje, julij 2021 
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