
 
 

 

 

 

 

 

 

Program priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata  

DOBROBIT ŽIVALI PRI PREVOZU 

 

Ljudje smo dolžni, da upoštevamo zakon o zaščiti živali in skrbimo za 

njihovega življenja, zdravje in dobrobit. Upoštevati moramo pravila 

dobrega ravnanja in jih prevažati na način, da jim prihranimo 

vsakršno nepotrebno trpljenje ali poškodbe.  

 

OPIS PROGRAMA 

V skladu s predpisi mora voznik ali spremna oseba v cestnem vozilu, ki prevaža kopitarje ali domače 

govedo, ovce, koze, prašiče ali piščance, imeti potrdilo o usposobljenosti, ki je na voljo pristojnemu 

organu. Udeleženci v okviru programa tako pridobijo potrebna znanja glede prevoza živali, prevozne 

dokumentacije in se poučijo glede praktičnih vidikov ravnanja z živalmi med prevozom. Osvojijo vsa 

znanja, ki so določena s predpisi Evropske skupnosti in nacionalnimi predpisi o zaščiti živali pri prevozu. 

Po izvedbi programa se vključijo v pridobitev javno veljavne listine – potrdila o usposobljenosti za 

voznike in oskrbnike v skladu s čl. 17/2 uredbe Sveta 1/2005. 

 

VSEBINA PROGRAMA 

• Uvod in splošni pogoji za prevoz živali – transport, zahteve in predpisi.  

• Načrtovanje prevoza živali – dolžnosti voznika in spremni dokumenti. 

• Spremne listine za živali in premiki živali v klavnico – dokumenti v Sloveniji in drugih državah in 

označitev živali. 

• Primernost za prevoz – zdrave in neprimerne živali in preverjanje počutja živali med prevozom. 

• Praktični del usposabljanja – prikaz s tovornim vozilom. 

• Temeljne fiziološke značilnosti – termoregulacija, pregrevanje in podhlajevanje, pomen vode in 

hrane, stres in vpliv stresnih dejavnikov na kakovost mesa. 

• Ravnanje z živalmi in njihovo obnašanje – pravilno ravnanje, poškodbe in prva pomoč. 

• Prevozna sredstva in prevozni postopki – zahtevana oprema in raztovarjanje.  

• Časovni presledki med napajanjem in krmljenjem, časi voženj in počitka – čas voženj, 

prezračevanje, navigacijski sistemi in dnevnik vožnje. 

• Prometne nezgode in kazni – pravilno ukrepanje in kazni. 

• Film – povzetek vseh tematik predavanja. 

 

TRAJANJE PROGRAMA 
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