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PRILOGA 1 – Obrazec Vloge za izdajo potrdila prevoznikom 

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PREVOZNIKE ŽIVALI 
1. DEL: OSNOVNI PODATKI 

Podatki o prevozniku 
Ime podjetja Naslov podjetja Matična številka 

Kraj Poštna številka Država 

Telefon Faks Elektronska pošta 

        

Podatki o zastopniku v EU (Izpolnijo prevozniki iz tretjih držav) 
Ime podjetja Naslov podjetja Matična številka 

Kraj Poštna številka Država članica 

Telefon Faks Elektronska pošta 

        
Ali ste zaprosili za dovoljenje 
v kateri koli drugi državi članici? DA NE 

Vrsta transporta cestni morski zračni železniški 
Vrsta voženj, 
za katere potrebujete dovoljenje: DO 8 UR NAD 8 UR 

Kategorija živali konji           govedo           ovce          koze           prašiči           perutnina          drugo
        
2. DEL: OSEBJE 

Seznam oseb, ki bodo opravljale prevoze kot vozniki ali spremne osebe na vozilu 
Potrdilo o usposobljenosti voznikov in spremnih oseb na 
vozilu 

Ime Priimek Številka potrdila 
Pristojni organ ali organizacija, ki je 
izdala potrdilo1 
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3. DEL: PREVOZNA SREDSTVA / PLOVILA (izpolnijo samo prosilci za dovoljenje za vožnjo nad 8 
ur) 

Seznam prevoznih sredstev oziroma plovil, s katerimi se bo opravljalo prevoze živali 
Potrdilo o ustreznosti prevoznega sredstva / plovila Vrsta prevoznega 

sredstva / plovila 
Registrska številka 

Številka potrdila Pristojni organ ali organizacija, ki je 
izdala potrdilo2 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      
4. Izjava 

Odgovorna oseba prevoznika izjavljam in s podpisom potrjujem, da: 

  
● prevoznik ni in pri njem ne dela oseba, ki je bila v 3 letih pred datumom te vloge 
obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali 

  
● prevozniku v 3 letih pred datumom te vloge ni bilo začasno ali trajno odvzeto 
dovoljenje za prevoznika, ki je bilo izdano v kateri koli državi članici Skupnosti 

  
● dovoljujem uporabo podatkov iz te vloge za potrebe uporabe in obdelave 
podatkov v centralnem informacijskem sistemu VURS; 

   
Kraj Datum Podpis prosilca ali odgovorne osebe 

      

Priloge:      
 
 
 
1 samo za vlagatelje, katerih vozniki imajo Potrdila o usposobljenosti izdana v drugi državi 
članici Skupnosti 
2 samo za vlagatelje, katerih prevozna sredstva imajo Potrdila o ustreznosti izdana v drugi 
državi članici Skupnosti 




