
PRILOGA 2 

DEL A  

Zdravstveni status con ali kompartmentov, ki ga je potrebno upoštevati ob uporabi 12. člena tega pravilnika  

 

 

 

Kategorija Zdravstveni 

status 

Vnos živali iz  Veterinarski certifikat Odprema v 

   Vnos Odprema  

I Prost (44.  člen 

tega pravilnika) 

Kategorija I DA NE če gre za odpremo 

v kategorijo III ali V 

DA če gre za odpremo 

v kategorijo I, II ali IV 

Vse kategorije 

II Program nadzora 

(41. člen tega 

pravilnika) 

Kategorija I DA NE Kategorija III in V 

III Nedoločen (ni 

znano, da je 

prisotna infekcija, 

ni pa v programu 

za pridobitev 

statusa prost 

bolezni) 

Kategorija I, II 

ali III 

NE NE Kategorija III in V 

IV Program 

eradikacije (prvi 

odstavek 41. člena 

tega pravilnika) 

Kategorija I DA DA Kategorija V 

V Okužen (36. člen 

tega pravilnika) 

Vse kategorije NE DA Kategorija V 

 

 

 



DEL B  

Priporočila za nadzor in preglede v ribogojnicah in na območjih gojenja mehkužcev  
 

 

 

 

Prisotne vrste 
Zdravstveni status iz 

dela A 
Nivo tveganja Nadzor 

Posebne zahteve za preglede, vzorčenje in nadzor za 

ohranitev zdravstvenega statusa 

Nobenih 

dovzetnih vrst 

za bolezni iz 

Priloge 3 tega 

pravilnika 

Kategorija I 

Proglašen za prost 

bolezni v skladu s  44. 

členom tega pravilnika 

Nizek Pasivni 

Posebne zahteve za vzdrževanje statusa v skladu z 46. 

členom tega pravilnika 

Vrste, dovzetne 

za bolezni iz 

Priloge 3 tega 

pravilnika 

Kategorija I 

Proglašen za prost 

bolezni v skladu s  44. 

členom tega pravilnika 

Visok 

Aktivni, usmerjeni ali 

pasivni 
Srednji 

Nizek 

 Kategorija II 

Ni proglašen za prost, 

vendar se izvaja 

program nadzora, 

odobren v skladu s 41. 

členom tega pravilnika 

Visok Usmerjeni 

Posebne zahteve v skladu z 41. členom tega pravilnika 

 

 

 

 

 



 Kategorija III 

Ni znano, da je prisotna 

infekcija, ni pa v 

programu za pridobitev 

statusa prost bolezni 

Visok 

Aktivni 

 

Srednji 

Nizek 

 Kategorija IV 

Prisotna infekcija in v 

programu eradikacije, 

odobrenem v skladu s 

prvim odstavkom 41. 

člena tega pravilnika 

Visok 

Usmerjeni 

Posebne zahteve v skladu s prvim odstavkom 41. člena 

tega pravilnika 

Srednji 

Nizek 

 Kategorija V 

Infekcija in pod 

minimalnimi ukrepi kot 

je določeno v V. 

poglavju tega 

pravilnika 

Visok 

Pasivni 

Posebne zahteve v skladu s V. poglavjem tega 

pravilnika 

Srednji 

Nizek 

 



Nivoji tveganja 

 

1. Ribogojnica ali območje gojenja mehkužcev z visokim tveganjem je ribogojnica ali 

območje gojenja mehkužcev: 

(a) kjer obstaja visoko tveganje za širjenje ali prenos bolezni v druge ribogojnice ali na 

območja gojenja mehkužcev ali na prostoživečo populacijo in obratno; 

(b) ki opravlja dejavnost akvakulture pod pogoji reje, ki bi lahko, ob upoštevanju prisotnih 

vrst, povečali tveganje za izbruh bolezni (visoka koncentracija živali in slaba kakovost vode); 

(c) ki prodaja žive vodne živali za nadaljnje gojenje ali repopulacijo. 

 

2. Ribogojnica ali območje gojenja mehkužcev s srednjim tveganjem je ribogojnica ali 

območje gojenja mehkužcev: 

(a) kjer obstaja srednje tveganje za širjenje ali prenos bolezni v druge ribogojnice ali na 

območja gojenja mehkužcev, ali na prostoživečo populacijo in obratno; 

(b) ki opravlja dejavnost akvakulture pod pogoji reje, pri katerih se tveganje za izbruh 

bolezni, ob upoštevanju prisotnih vrst, ne bi nujno povečalo (srednja koncentracija živali in 

srednja kakovost vode); 

(c) ki prodaja žive vodne živali predvsem za prehrano ljudi. 

 

3. Ribogojnica ali območje gojenja mehkužcev z nizkim tveganjem je ribogojnica ali 

območje gojenja mehkužcev: 

(a) kjer obstaja nizko tveganje za širjenje ali prenos bolezni v druge ribogojnice ali na 

območje gojenja mehkužcev, ali na prostoživeče populacijo in obratno; 

(b) ki opravlja dejavnost akvakulture pod pogoji reje, ki, ob upoštevanju prisotnih vrst, ne bi 

povečali tveganja za izbruh bolezni (nizka koncentracija živali, dobra kakovost vode); 

(c) ki prodaja žive vodne živali izključno za prehrano ljudi. 

 

 

Vrste zdravstvenega nadzora 

 

Pasivni nadzor vključuje takojšnjo obvezno prijavo suma ali pojava določenih bolezni ali 

kakršnegakoli povečanega pogina. V takšnem primeru je potrebno opraviti epizootiološko 

poizvedbo. 

 

Aktivni nadzor vključuje: 

(a) rutinski pregled s strani VURS ali NVI; 

(b) klinični pregled populacije živali v ribogojnici ali na območju gojenja mehkužcev; 

(c) na podlagi suma bolezni iz dela II priloge 3 tega pravilnika ali opaženega povečanega 

pogina, je v sklopu pregleda iz točke (a) potrebno odvzeti vzorce za diagnostično preiskavo; 

vzorce odvzame in preiskavo opravi NVI; 

(d) takojšnjo obvezno prijavo suma ali pojava določenih bolezni ali kakršnegakoli povečanega 

pogina. 

 

Usmerjeni nadzor vključuje: 

(a) rutinski pregled s strani VURS ali NVI; 

(b) odvzem in testiranje predpisanih vzorcev živali s posebnimi metodami za določen(-e) 

patogen(-e); 

(c) takojšnjo obvezno prijavo suma ali pojava določenih bolezni ali kakršnegakoli povečanega 

pogina. 

 


