
 
 

 

PRILOGA C 
 

Odobrena ribogojnica oziroma gojišče školjk v neodobrenem območju 
 
I. CELINSKA RIBOGOJNICA ZA RIBE IZ SEZNAMA II PRILOGE A  
 
A) Pridobitev statusa odobrene ribogojnice – pogoji: 
 
Ribogojnico mora napajati voda iz vodnjaka, vrtine ali izvira. Če je izvir vode oddaljen od 
ribogojnice, mora biti voda napeljana neposredno do ribogojnice po cevovodu ali z 
dovoljenjem veterinarske inšpekcije po odprtem kanalu ali naravnem dovodu, če to ne 
predstavlja vira okužbe in je onemogočen vnos prosto živečih rib. Tak vodni kanal mora biti 
pod stalnim nadzorom imetnika ribogojnice in veterinarske inšpekcije. 
 
Na nižje ležečem delu vodotoka mora biti naravna ali umetna zapreka, ki preprečuje migracijo 
prosto živečih rib v ribogojnico. 
 
Če je potrebno, je treba ribogojnico zaščititi pred poplavami in infiltracijo vode (stik z 
drugimi vodami). 
 
Ribogojnica mora ustrezati zahtevam iz poglavja I.B priloge B. 
 
Ribogojnica, ki želi pridobiti status odobrene ribogojnice na podlagi desetletne zgodovine 
(neokuženosti in uradnega nadzora), mora izpolnjevati naslednje dodatne zahteve: 
- da je vsaj enkrat na leto bil v ribogojnici opravljen klinični pregled in odvzem vzorcev  za 

laboratorijsko preiskavo. 
 
VURS lahko odredi dodatne ukrepe, če presodi, da je to potrebno za preprečevanje vnosa 
bolezni (npr. varovalno območje - zaščitni pas okrog ribogojnice, kjer se izvaja monitoring) in 
odredi zaščito proti vdoru morebitnih okuženih rib ali prenašalcev. 
 
Ribogojnice, ki na novo ali po prekinitvi začenjajo proizvodnjo: 
a) ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve za podelitev statusa odobrene ribogojnice in na novo 
začenja proizvodnjo z ribami, ikrami ali zarodom, ki izvirajo iz odobrenega območja ali iz 
odobrene ribogojnice v neodobrenem območju, lahko pridobi status, ne da bi se opravilo 
vzorčenje, ki se sicer zahteva za pridobitev statusa; 
b) ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve za podelitev statusa odobrene ribogojnice in po prekinitvi 
ponovno začenja proizvodnjo z ribami, ikrami ali zarodom, ki izvirajo iz odobrenega območja 
ali iz odobrene ribogojnice v neodobrenem območju, lahko pridobi status, ne da bi se opravilo 
vzorčenje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- da je poznana zgodovina bolezni za zadnja štiri leta oziroma za čas delovanja 
ribogojnice, 

- da v ribogojnici ni bilo pojava VHS ali IHN, 
- ribogojnica je bila pred vnosom rib, iker ali zaroda očiščena, razkužena, nenaseljena 

vsaj 15 dni po razkužitvi in v tem času pod uradnim veterinarskim nadzorom. 
 
B) Vzdrževanje statusa odobrene ribogojnice 
 
Veljajo enake zahteve kot v poglavju II.C Priloge B. Vzorčenje, ki ga izvaja Nacionalni 
veterinarski inštitut mora biti opravljeno enkrat letno. 
 



 
 

 

C)  Začasni odvzem, ponovna pridobitev in odvzem statusa odobrene ribogojnice 
 
Veljajo enake zahteve kot v  poglavju II.D Priloge B. 
 
 
II. OBALNA RIBOGOJNICA ZA RIBE IZ SEZNAMA II PRILOGE A 
 
A) Pridobitev statusa odobrene ribogojnice – pogoji: 
 
Ribogojnico mora napajati voda iz sistema, ki je opremljen z napravami za dezinfekcijo, ki jih 
predpiše Evropska komisija. 
  
Ribogojnica  mora izpolnjevati zahteve iz poglavja II.B Priloge B. 
 
Ribogojnice, ki na novo ali po prekinitvi začenjajo proizvodnjo: 
a) ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve za podelitev statusa odobrene ribogojnice in na novo 
začenja proizvodnjo z ribami, ikrami ali zarodom, ki izvirajo iz odobrenega območja ali iz 
odobrene ribogojnice v neodobrenem območju, lahko pridobi status, ne da bi se opravilo 
vzorčenje, ki se sicer zahteva za pridobitev statusa; 
b) ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve za podelitev statusa odobrene ribogojnice in po prekinitvi 
ponovno začenja proizvodnjo z ribami, ikrami ali zarodom, ki izvirajo iz odobrenega območja ali iz 
odobrene ribogojnice v neodobrenem območju, lahko pridobi status ne da bi se opravilo vzorčenje, 
če: 

- je poznana zgodovina bolezni za zadnja štiri leta oziroma za čas delovanja ribogojnice, 
- v ribogojnici ni bilo pojava VHS ali IHN, 
- je bila ribogojnica pred vnosom rib, iker ali zaroda očiščena, razkužena, nenaseljena 

vsaj 15 dni po razkužitvi in v tem času pod uradnim veterinarskim nadzorom. 
 
B) Vzdrževanje statusa odobrene ribogojnice 
 
Veljajo enake zahteve kot v poglavju II.C  Priloge B. 
 
C) Začasni odvzem, ponovna pridobitev in odvzem statusa odobrene ribogojnice 
 
Veljajo enake zahteve kot v poglavju II. D Priloge B. 
 
 
III. OBALNO GOJIŠČE ZA ŠKOLJKE  IZ SEZNAMA II PRILOGE A  
 
A) Pridobitev statusa odobrenega gojišča školjk – pogoji: 
 
Gojišče mora napajati voda iz sistema, ki je opremljen z napravami za dezinfekcijo, ki jih 
določi Evropska komisija. 
 
Gojišče mora izpolnjevati zahteve iz poglavja III. B  Priloge B. 
 
Gojišča, ki na novo ali po prekinitvi začenjajo proizvodnjo: 
a) gojišče, ki izpolnjuje zahteve za podelitev statusa odobrenega gojišča in na novo začenja s 
proizvodnjo školjk, ki izvirajo iz odobrenega območja ali iz odobrenega gojišča v 
neodobrenem območju, lahko pridobi status, ne da bi se opravilo vzorčenje, ki se sicer 
zahteva za pridobitev statusa; 



 
 

 

b) gojišče, ki izpolnjuje zahteve za podelitev statusa odobrenega gojišča in po prekinitvi 
ponovno začenja s proizvodnjo školjk, ki izvirajo iz odobrenega območja ali iz odobrenega 
gojišča v neodobrenem območju, lahko pridobi status  ne da bi se opravilo vzorčenje, če: 

- je poznana je zgodovina bolezni za zadnji dve leti oziroma za čas delovanja gojišča, 
- v gojišču ni bilo pojava bolezni iz seznama II Priloge A, 
- je bilo gojišče pred vnosom školjk očiščeno, razkuženo, nenaseljeno vsaj 15 dni po 

razkužitvi in v tem času pod uradnim veterinarskim nadzorom. 
 
 
B) Vzdrževanje statusa odobrenega gojišča 
 
Veljajo enake zahteve kot v poglavju III.C Priloge B. 
 
C) Začasni odvzem, ponovna pridobitev in odvzem statusa odobrenega gojišča 
 
Veljajo enake zahteve kot v poglavju III. D  Priloge B. 
 
 
 
 
     


