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Zadeva: Prevoz registriranih kopitarjev 
 
 
Spoštovani ! 
 
Zahvaljujem se Vam za postavljeno vprašanje. Pogoje za prevoz živali na območju EU 
določa Uredba 1/2005/ES z dne 22.12.2004 ( priloga 1). Prvi člen tega predpisa opisuje 
področja uporabe in registriranih kopitarjev ne navaja kot izjeme. Posledično je torej treba 
registrirane kopitarje prevažati v skladu s to uredbo. 
 
Določbe Uredbe 1/2005/ES se nanašajo na prevoze komercialnega značaja. 
 
Prevoz za komercialne namene ni omejen na prevoz pri katerem gre za neposredno 
izmenjavo denarja, blaga ali storitev. Prevoz za komercialne namene zajema zlasti prevoz, ki 
neposredno ali posredno vključuje ali ima za cilj dobiček. 
 
Pri prevozu registriranih kopitarjev je prevoz komercialnega značaja v naslednjih primerih: 
 

1. prevoz na profesionalne konjske dirke, ki so od kraja izvora oddaljene več kot 65 km 
2. prevoz na pripustne postaje, ki so od kraja izvora oddaljene več kot 65 km 

 
Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev prevoza živali se morajo osebe, ki prevažajo 
registrirane kopitarje nad 65 km, pri VURS registrirati kot prevoznik tipa 1 (prevoz do 8 ur). 
Pred tem pa se morajo osebe, ki bodo delovale kot vozniki, udeležiti tečaja in opraviti izpit za 
voznike oziroma spremne osebe. 
 
V primeru, da se registrirani kopitarji prevažajo več kot 8 ur, je potrebno na VURS pridobiti 
dovoljenje za prevoznika TIP 2, oziroma dovoljenje za prevozno sredstvo za prevoz živali 
nad 8 ur. 
   
Prevozna sredstva za prevoz živali nad 8 morajo izpolnjevati  tudi dodatne pogoje, kar bo 
preverila VURS in o tem izdala posebno potrdilo. 
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V primerih, navedenih spodaj, ne gre za prevoz v komercialne namene in za katere ni 
potrebno potrdilo o usposobljenosti za spremno osebo in registracija pri VURS za prevoznika 
TIP 1: 
 

1. prevoz lastne živali do 65 km ( tudi na profesionalno dirko) 
2. prevoz lastne živali za kulturne in dobrotvorne prireditve 
3. prevoz lastne živali v rekreativne namene (ježa itn.) 
 

V teh primerih nekomercialni prevoznik dokazuje lastništvo živali ter prevaža žival v skladu s 
3. členom Uredbe 1/2005/ES. 
 
Omeniti pa je treba, da je nadvse priporočljivo opraviti usposabljanje za voznike oziroma 
spremne osebe, saj je enodnevni seminar organiziran tako, da voznikom predstavi bistvene 
poudarke zadevne zakonodaje in pomembne elemente zaščite dobrobiti živali med 
prevozom. 
 
Iz izkušen vaših kolegov tudi vemo, da veterinarske oblasti v tujini (posebej Italija) zahtevajo 
potrdilo o usposobljenosti voznikov ne glede na dolžino prevoza živali. 
 
Registracija prevoznika tipa 1 je preprosto upravno dejanje, ki ne predstavlja posebnega 
stroška (poravnati je potrebno le upravno takso), vendar preprečuje marsikatero težavo, ki bi 
jo utegnili imeti posamezniki, ki prevažajo registrirane konje. 
 
Upamo, da smo s tem odgovorili na vaša vprašanja.  
 
 
 
Prijazen pozdrav. 
      
 
             

mag.sci. Mladen TOMŠIĆ,dr.vet.med. 
       Uradni veterinar – svetnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 
- zgornji naslov 
 
Priloge: 
- 
 
Vložiti: 
- v zadevo. 
 


