
  

Priloga 6 

 

OMEJITVE PREMIKOV KOPITARJEV 

 

1. Minimalni ukrepi 

Če je v skladu z 10. členom tega pravilnika potrjen vsaj en izbruh SIP, VURS ne dovoli 

premikov kopitarjev v druge države članice, če jih poleg identifikacijskega dokumenta, 

predvidenega v Odločbi Komisije 93/623/EGS z dne 20. oktobra 1993 o identifikacijskem 

dokumentu (potnem listu), ki spremlja registrirane kopitarje (UL L št. 298, z dne 3. decembra 

1993, stran 45 z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Odločba 93/623/EG),ali Odločbi 

Komisije 2000/68/ES z dne 22. decembra 1999, o dopolnitiv Odločbe Komisije 93/623/EGS 

in določitvi identifikacije kopitarjev za pleme in proizvodnjo (UL L št. 23, z dne 28. januarja 

2000, stran 72, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/68/ES), ne 

spremlja tudi veterinarsko spričevalo, predvideno v Prilogi C k Direktivi Sveta  90/426/EGS z 

dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in 

uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224, z dne 18. avgusta 1990, z vsemi spremembami; 

v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/426/EGS). 

 

2. Priporočeni dodatni ukrepi 

2.1 Ukrepi med prepovedjo premikov 

V primeru popolne prepovedi premikov, kot je predvideno v tretjem odstavku 7. člena, VURS 

lahko dovoli prevoz iz gospodarstva pod omejitvami, ki so predpisane v 4. in 10. členu, za 

kopitarje, ki potrebujejo posebno veterinarsko zdravljenje, v prostore, v katerih ni živali 

dovzetnih vrst, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

- nujni primer mora dokumentirati dežurni veterinar, ki je dosegljiv po telefonu 24 ur na dan, 

7 dni v tednu;  

- potrebno je soglasje namembne klinike;  

- prevoz mora dovoliti VURS, ki je dosegljiva 24 ur na dan, 7 dni v tednu;  

- kopitarje mora med prevozom spremljati identifikacijski dokument v skladu z Odločbo 

93/623/EGS ali 2000/68/ES;  

- dežurnega uradnega veterinarja, ki je dosegljiv po telefonu, je pred odhodom treba obvestiti 

o načrtu poti;  

- poskrbeti je treba za nego kopitarjev ter jih tretirati z učinkovitim razkužilom; 

- kopitarje je treba prevažati v prevoznem sredstvu, ki je namenjeno posebej za prevoz 

kopitarjev in je kot tako lahko prepoznavno, ter je očiščeno in razkuženo pred in po uporabi. 

2.2 Nadzor kopitarjev na okuženem in ogroženem območju 

Za premike kopitarjev zunaj okuženega in ogroženega območja veljajo pogoji iz Direktive 

90/426/EGS. 

Za premike kopitarjev znotraj okuženega in ogroženega območja, uvedenih v skladu z 19. 

členom, veljajo naslednji pogoji: 

- uporaba kopitarjev, ki se redijo na gospodarstvih znotraj okuženega in ogroženega območja, 

na katerih se ne redijo živali dovzetnih vrst, se dovoli znotraj okuženega območja, če se 

izvajajo ustrezni ukrepi čiščenja in razkuževanja, in se ne sme omejevati v objektih, ki se 

nahajajo na ogroženem območju; 

- kopitarji se lahko v prevoznem sredstvu, namenjenem posebej za prevoz kopitarjev, brez 

omejitev prevažajo na gospodarstvo, na katerem se ne redijo živali dovzetnih vrst. 

- uradni veterinar lahko izjemoma dovoli prevoz kopitarjev v prevoznem sredstvu, 

namenjenem posebej za prevoz kopitarjev, iz gospodarstva, na katerem se ne redijo živali 

dovzetnih vrst, na gospodarstvo znotraj okuženega območja, na katerem se redijo živali 



  

dovzetnih vrst, pod pogojem, da se prevozno sredstvo očisti in razkuži pred nakladanjem in 

preden zapusti namembno gospodarstvo. 

- uradni veterinar dovoli premike kopitarjev po javnih cestah, pašnikih gospodarstev, na 

katerih se ne redijo živali dovzetnih vrst in na prostorih za vadbo. 

Brez omejitev se dovoli zbiranje semena, jajčnih celic in zarodkov od živali donorjev iz 

gospodarstev znotraj okuženega in ogroženega območja, na katerih se ne redijo živali 

dovzetnih vrst, in prevoz semena, jajčnih celic in zarodkov, namenjenih kobilam prejemnicam 

na gospodarstvih, na katerih se ne redijo živali dovzetnih vrst. 

Uradni veterinar dovoli obiske imetnikov kopitarjev, veterinarjev, osemenjevalcev in kovačev 

na gospodarstvih, na katerih se redijo živali dovzetnih vrst in se nahajajo znotraj ogroženega 

območja, vendar zanje ne veljajo omejitve iz 4. in 10. člena, pod naslednjimi pogoji: 

- kopitarji se redijo ločeno od živali dovzetnih vrst, dostop oseb iz prejšnjega odstavka do 

živali dovzetnih vrst je učinkovito preprečen;  

- vse obiskovalce je treba evidentirati;  

- prevozna sredstva in obutev obiskovalcev se vsakokrat očistijo in razkužijo. 

 


