
PRILOGA 5 

POGOJI ZA PRIDOBITEV, OHRANITEV OZIROMA ODVZEM ZDRAVSTVENEGA 
STATUSA PRI DROBNICI 

OVCE IN KOZE 

1. V tej prilogi uporabljena izraza pomenita: 

a. živali pomeni vso drobnico (ovce, koze...); 

b. test pomeni vsak test, ki je določen in opravljen v skladu s prilogo V.a 

2. Gospodarstvo, uradno prosto bruceloze (Brucella melitensis)

A. Odobritev statusa

Gospodarstvo je uradno prosto bruceloze (B. melitensis) v naslednjih primerih: 

a. če vsaj eno leto nobena žival, dovzetna za brucelozo (B. melitensis) ni kazala 
kliničnih ali drugih znakov bruceloze (B. melitensis);

b. če na gospodarstvu ni živali, ki so bile cepljene proti brucelozi (B. melitensis), razen 
če so bile cepljene z rev. 1 cepivom pred najmanj dvema letoma ali z drugim 
odobrenim cepivom; 

c. če so bile vse živali, starejše od šest mesecev, testirane; opravljena morata biti dva 
testa v razmaku najmanj šest mesecev; rezultati testov morajo biti negativni in 

d. če so na gospodarstvu po opravljenem testiranju iz prejšnje točke samo živali, ki so 
rojene na tem gospodarstvu ali živali, ki pridejo iz gospodarstva, uradno prostega ali 
prostega bruceloze (B. melitensis), v skladu z določili točke D in na katerem so, po 
kvalifikaciji, še naprej izpolnjeni pogoji iz točke B; 

e. če je država ali del države, v katerem se gospodarstvo nahaja, uradno prost 
bruceloze (B. melitensis).

B. Vzdrževanje statusa

1. Na gospodarstvih, uradno prostih bruceloze (B. melitensis), ki se ne nahajajo v delu države, 
uradno prostem bruceloze, in kjer po pridobitvi statusa vnašajo živali v skladu z zahtevami točke
2 d te priloge, je treba letno pregledati vzorčno število živali, starejših od šest mesecev; če so 
rezultati testov negativni, lahko gospodarstvo obdrži status gospodarstva, uradno prostega 
bruceloze. 

Vzorčno število živali, ki morajo biti testirane, sestavljajo: 

- vsi nekastrirani samci, starejši od šestih mesecev; 

- vse živali, ki so bile pripeljane na gospodarstvo po zadnjem testiranju; 

- 25 % samic, ki so dosegle reproduktivno starost (ki so spolno zrele) ali ki so v laktaciji; 
testira se najmanj 50 samic na vsakem gospodarstvu oziroma vse samice, če je na 
gospodarstvu manj kot 50 samic. 

V delu države, ki nima statusa dela države, uradno prostega bruceloze, vendarbje tam več kot 99 % 
gospodarstev uradno prostih bruceloze (B. melitensis), se lahko razmik med pregledi teh 
gospodarstev poveča na tri leta, pod pogojem, da so gospodarstva, ki niso uradno prosta bruceloze, 
pod uradnim nadzorom ali da se vključijo v program za izkoreninjenje te bolezni. 



C. Sumi oziroma dejanski primeri bruceloze:

1. Če na gospodarstvu, uradno prostem bruceloze: 

- obstaja sum, da ima ena ali več živali brucelozo (B. melitensis), se gospodarstvu 
odvzame status gospodarstva, uradno prostega bruceloze. Lahko pa se status le 
začasno razveljavi, če se živali takoj izločijo ali izolirajo, preden se uradno potrdi bolezen 
ali se uradno ovrže sum na to bolezen; 

- se uradno potrdi bruceloza (B. melitensis), začasna razveljavitev preneha, če se vse 
okužene živali ali vse živali, dovzetne za bolezen zakoljejo in so rezultati dveh testov v 
razmaku najmanj treh mesecev ali več, pri vseh živalih na gospodarstvu, starejših od 
šest mesecev, negativni. 

2. Če se v primeru iz prejšnjega odstavka gospodarstvo nahaja v delu države, uradno prostem 
bruceloze (B. melitensis), oziroma, če je država uradno prosta bruceloze (B. melitensis), se mora: 

- ukazati zakol vseh okuženih živali in vseh za bolezen dovzetnih živali na okuženem 
gospodarstvu; 

- opraviti epizootiološko poizvedbo; črede, ki so epizootiološko povezane z okuženo 
čredo, pa morajo biti testirane v skladu z drugo alineo prejšnjega odstavka. 

D. Vnos živali na gospodarstvo, uradno prosto bruceloze

Na gospodarstvo, uradno prosto bruceloze, ni dovoljeno vnašati živali, razen če živali prihajajo iz 
gospodarstva, uradno prostega bruceloze. 

E. Država ali del države uradno prost bruceloze

1. Država ali del države se lahko proglasi za uradno prost bruceloze (B. melitensis), v naslednjih 
primerih:

a. Če je vsaj 99,8 % gospodarstev uradno prostih bruceloze ali  

b. če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- bruceloza je obvezno prijavljiva že vsaj pet let; 

- najmanj pet let ni bil uradno potrjen noben primer bruceloze pri ovcah ali 
kozah; 

- vakcinacija je prepovedana vsaj tri leta. 

2. Status se obdrži, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in 

- če v prvem letu po priznanju države ali dela države kot uradno proste bruceloze 
(B. melitensis), naključno testiranje na gospodarstvih ali v klavnicah z 99 % zanesljivostjo 
pokažejo, da je manj kot 0,2 % gospodarstev okuženih, ali daje vsaj 10 % živali, starejših 
od šest mesecev, z negativnim rezultatom opravilo predpisan test, 

- če od drugega leta po priznanju države ali dela države, kot uradno proste bruceloze (B.
melitensis), naključno testiranje na gospodarstvih ali v klavnicah s 95 % zanesljivostjo 
pokažejo, da je manj kot 0,2 % gospodarstev okuženih, ali da je vsaj 5 % živali, starejših 
od šest mesecev, z negativnim rezultatom opravilo predpisan test. 



V.a TESTI NA BRUCELOZO (B. melitensis)

Da se gospodarstvo uvrsti med gospodarstva, uradno prosta bruceloze, se opravi preizkus na 
brucelozo (B. melitensis) z Rose bengal metodo ali z reakcijo vezanja komplementa (RVK). 

1. Rose bengal test 

Če ima pri opravljanju testa rose bengal več kot 5 % živali na gospodarstvu pozitivno reakcijo, se 
opravi nadaljnji test na vsaki živali iz gospodarstva z uporabo metode vezave komplementa. 

2. Reakcija vezanja komplementa (RVK) 

RVK se uporablja za teste na posameznih živalih pri določanju gospodarstev, uradno prostih 
bruceloze. 

Serum, ki vsebuje 20 ali več enot ICFT/ml (Intemational Complement Fixation Method), velja pri RVK 
za pozitivnega. 

Uporabljene antigene mora odobriti nacionalni laboratorij in morajo biti standardizirani glede na drugi 
mednarodni standardni serum proti 'brucelli abortus'. 




