
PRILOGA 1 

 

Podatki, potrebni za register  

 

I DEL  

Proizvodnja akvakulture 

 

Register iz 5. člena tega pravilnika, mora vsebovati naslednje osnovne podatke o posamezni 

proizvodnji akvakulture: 

(a) naziv nosilca dejavnosti in naslov ter kontaktne podatke (telefon, telefaks, elektronski 

naslov);  

(b) številko registracije in podatke o izdani odobritvi (tj. zapadlost posebnih odobritev, 

identifikacijske kode ali številke, posebne pogoje proizvodnje, in kakršnekoli druge podatke, 

pomembne za odobritev); 

(c) geografsko lego ribogojnice ali posameznega školjčišča, določeno z ustreznim sistemom 

koordinat (če je mogoče, z geografskim informacijskim sistemom - GIS); 

(č) namen, vrsto (tj. sistem gojenja ali vrsto objektov in naprav, kot so kopenski objekti, 

kletke za gojenje na morju, ribniki na kopnem) in največji obseg proizvodnje; 

(d) pri ribogojnicah, centrih za odpremo in obratih za prečiščevanje na kopnem: podatke o 

oskrbi z vodo in njenem iztoku; 

(e) vrste živali v ribogojnicah in na območjih gojenja mehkužcev (pri polikulturah ali v 

ribogojnicah z okrasnimi vrstami, mora register vsebovati vsaj podatke o tem, ali je katera od 

vrst dovzetna za bolezni, naštete v delu II Priloge 3 tega pravilnika, ali znane vektorje teh 

bolezni); 

(f) posodobljene podatke glede statusa bolezni (tj. ali gre za status prost bolezni, ali je del 

programa, katerega cilj je doseči takšen status, ali pa gre za status okužen z boleznijo iz dela 

II Priloge 3 tega pravilnika). 

. 

 

II DEL 

Odobreni obrati za predelavo 

 

Register iz 5. člena tega pravilnika, vsebuje naslednje osnovne podatke o posameznem 

odobrenem predelovalnem obratu: 

(a) naziv nosilca in naslov odobrenega predelovalnega obrata ter kontaktne podatke (telefon, 

telefaks, elektronski naslov); 

(b) številko registracije in podatke o izdani odobritvi (tj. zapadlost posebnih odobritev, 

identifikacijske kode ali številke, posebne pogoje proizvodnje, kakršne koli druge podatke, 

pomembne za izdajo odobritve); 

(c) geografsko lego predelovalnega obrata, določeno z ustreznim sistemom koordinat (če je 

mogoče, z geografskim informacijskim sistemom - GIS); 

(č) podatke o sistemih za čiščenje odpadnih voda odobrenega predelovalnega obrata; 

(d) vrste živali, s katerimi se rokuje v odobrenem predelovalnem obratu. 

 


