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Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja na podlagi določil 62. in 64. 
člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 
26/14, 35/15, 27/2017) po uradni dolžnosti nosilki živilske dejavnosti, Klavdiji Began s.p., 
Pohorska ulica 30, 2000 Maribor, v inšpekcijski zadevi, splošne higienske zahteve, verifikacija 
dokumenta, nadzor nad škodljivci ter označevanja  nepredpakiranih in predpakiranih živil, 
naslednjo 
 
 

 

        O D L O Č B O 
 
 
1. Nosilka živilske dejavnosti Klavdija Began s.p., Pohorska ulica 30, Maribor je dolžna v 
živilskem obratu parna pekarna Began poskrbeti, da se bodo izvajali in vzdrževali stalni 
postopki, ki temeljijo na načelih HACCP-a. Ob vsaki spremembi proizvoda, postopka ali katere 
koli stopnje postopka mora nosilec revidirati postopek. Zagotoviti mora, da so vsi dokumenti, ki 
opisujejo postopke vedno osveženi. 
Rok ureditve: 01.09.2017 
 
 
2. Nosilka živilske dejavnosti Klavdija Began s.p., Pohorska ulica 30, Maribor je dolžna v 
živilskem obratu parna pekarna Began vzpostaviti ustrezne postopke za obvladovanje  
škodljivcev. 
Rok ureditve: 01.09.2017 
 
 
3. Nosilka živilske dejavnosti Klavdija Began s.p., Pohorska ulica 30, Maribor je dolžna v 
živilskem obratu parna pekarna Began proizvodne prostore, kakor tudi delovno opremo redno 
čistiti in vzdrževati.  
Rok ureditve: takoj od vročitve odločbe 
 
4. Nosilka živilske dejavnosti Klavdija Began s.p., Pohorska ulica 30, Maribor je dolžna v 
živilskem obratu parna pekarna Began v maloprodajnem delu, prodajne police, kjer se nahaja  
nepredpakiran kruh in pekovsko pecivo označiti z imenom izdelka, firmo in sedežem 
proizvajalca ter navesti podatke o alergenih. 
Rok ureditve: 01.09.2017 
 
5. Nosilka živilske dejavnosti Klavdija Began s.p., Pohorska ulica 30, Maribor je dolžna v 
živilskem obratu parna pekarna Began predpakirana živila – keksi, označiti kot neto količino, 
posebne pogoje hranjenja in/ali pogoje uporabe, seznam sestavin po padajočem vrstem redu 
glede na maso, alergene poudariti z vrsto pisave, ki se jasno razlikuje od preostalega seznama 
snovi, sestavino, ki se nahaja v imenu izraziti v %. Datum minimalne trajnosti označiti kot; 
uporabno najmanj do, kadar se datum navede z dnevom ali uporabno najmanj do konca 
Rok ureditve: 01.09.2017 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141069
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         6. O opravljenih ukrepih iz točke 1. do 5. mora zavezanka obvestiti organ, ki je izdal to odločbo, 

najkasneje v 7 dneh po  predpisanem roku.       
 
7. V postopku izdaje te odločbe ni bilo posebnih stroškov. 
 
8. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
 
 
          Inšpektorica za hrano, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OU Maribor, 

v nadaljevanju UVHVVR, je dne, 29.6.2017  pri nosilki živilske dejavnosti  parna pekarna 
Began, Klavdija Began s.p., Pohorska ulica 30, Maribor ( v nadaljevanju  NŽD), opravila redni 
inšpekcijski pregled. Namen inšpekcijskega pregleda je bilo preverjanje skladnosti opravljanja 
živilske dejavnosti z zakonodajo. 

 
1.točka izreka: Pri preverjanju dokumentacije se ugotovi, da imajo vzpostavljen lastni HACCP 
dokument od leta 2002. Procesi, kateri se v pekarni  izvajajo niso  popolnoma v skladu z 
dokumentom. V dokumentu so navedeni postopki, kateri se v pekarni ne izvajajo več. Na 
mestih, kjer je predpisano vodenje dokumentacije  se le-ta ne vodi. Uredba 852/04ES v 5. členu 
določa, da si mora nosilec dejavnosti vzpostaviti, izvajati in vzdrževati stalne postopke, ki 
temeljijo na načelih HACCP-a. Načela HACCP vključujejo: ugotavljanje vseh tveganj, ki jih je 
treba preprečiti, odpraviti ali znižati na sprejemljive ravni; vzpostavitev dokumentacije in 
evidenc, sorazmernih z vrsto in velikostjo živilske dejavnosti, ki dokazuje učinkovito uporabo 
ukrepov. Nosilec živilske dejavnosti mora pristojnemu organu predložiti dokazila o izvajanju 
postopkov, zagotoviti, da so vsi dokumenti, ki opisujejo postopke, razviti v skladu z navedenim, 
vedno osveženi .  

 
2.točka izreka: Po pregledu dokumentacije in prostorov se ugotovi, da se ne izvaja nadzor nad 
škodljivci. Na vpogled ni bilo nobenih zapisov o nadzoru. Uredba 852/2004/ES o higieni živil, v 
4.točki poglavja IX., priloge II, drugega odstavka 4.člena določa, da je v živilskem obratu 
potrebno vzpostaviti ustrezne postopke za obvladovanje škodljivcev. 
 
3.točka izreka: Pri pregledu prostorov in opreme je ugotovljeno, da le-ti v določenih delih niso 
bili ustrezno očiščeni in vzdrževani. Po hladilniku so ostanki hrane, hladilnik neočiščen, stenske 
obloge ( ploščice) v proizvodnem delu neočiščene. Avtomat za vlaganje testa v peč je bil 
neočiščen. Ob umivalniku za umivanje rok ni bilo nameščenih brisač za higienično brisanje rok. 

Uredba 852/2004/ES o higieni živil, v 1.točki poglavja I. navaja, da je potrebno prostore 

živilskega obrata čistiti in vzdrževati, v 4.točki istega poglavja NŽD med drugim nalaga, da 

morajo biti umivalniki opremljeni s sredstvi za higienično sušenje rok. V 1b.točki poglavja II., 

priloge II, drugega odstavka 4.člena določa, da je treba vzdrževati stenske površine v dobrem 

stanju( nepoškodovane), da je omogočeno enostavno čiščenje in po potrebi razkuževanje, kar 

zahteva uporabo nepropustnih, nevpojnih, pralnih in netoksičnih materialov ter gladke površine 

do višine, ki ustreza vrsti postopkov. V nadaljevanju Uredba 852/2004/ES o higieni živil, v 

1a.točki poglavja V., priloge II, drugega odstavka 4.člena določa, da morajo biti vsi predmeti, 

pribor in oprema, s katerimi so živila v stiku učinkovito očiščeni. Čiščenje je potrebno opravljati 

tako pogosto, da se prepreči tveganje za kontaminacijo. 
 
4.točka izreka: Predmet pregleda je bilo tudi preverjanje označevanja nepredpakiranega kruha 
in pekovskih izdelkov, kateri se nahajajo na prodajnih policah ter v postrežni vitrini. Ugotovi se, 
da kruh in pekovski izdelki, ki niso predpakirani, niso bili označeni v skladu z 2.točko 4.člena 
Pravilnika o kakovosti pekovskih izdelkov ( Ur.l.RS št.11/2017). Po določilih 58. člena Zakona o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št45/08, 57/12, 90/12 in 26/14) so lahko v prometu samo živila, ki so 
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skladna s predpisanimi zahtevami in označena na predpisan način. Označevanje živil v 
prometu, ki niso predpakirana ter živil, ki so predpakirana za neposredno prodajo ureja Pravilnik 
o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št.8/2017), ki v 4.členu  
določa obvezne informacije za nepredpakirana živila. Označba na nepredpakiranem živilu mora 
med drugim vsebovati podatke v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje 
predpakiranih živil. Slednje ureja Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom, ki v 1(a) točki 9. člena v povezavi s 17. členom navaja, da je ime živila njegovo 
predpisano prodajno ime. Označevanje kruha in pekovskega peciva ureja Pravilnik o kakovosti 
pekovskih izdelkov (Uradni list RS, št. 11/15), ki v 10. do 15. členu podrobneje opredeljuje 
njihovo poimenovanje glede na vrsto in odstotek uporabljenih surovin. Vsebovati mora tudi ime 
ali naziv in naslov ali sedež NŽD, ki je odgovoren za zagotavljanje informacij o živilu, pod čigar 
imenom se trži in podatke o alergenih iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU, navedene na označbi 
na živilu, neposredno ob živilu, na katerega se nanašajo, ali v zbirni obliki na mestih, kjer so 
nepredpakirana živila predstavljena (npr. katalog); navedba alergenov ne sme biti prekrita z 
drugim besedilnim ali slikovnim materialom. 
 
5.točka izreka: NŽD proizvaja in pakira  manjše količine keksov –pretežno po predhodnem 
naročilu strank. Pri preverjanju označevanja le-teh se ugotovi, da niso označeni v skladu z 
9.členom Uredbe (EU) št.1169/20111 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Seznam 
sestavin mora biti označen v skladu z 1.b) točko 9.člena v povezavi z 1.točko 18.člena Uredbe, 
ki predpisuje, da se morajo sestavine označiti z besedo sestavina in da morajo biti vse 
sestavine živila navedene v padajočem vrstnem redu glede na maso. Nadalje je potrebno vse 
sestavine ali pomožno tehnološko sredstvo, ki je navedeno na seznamu v Prilogi II ali 
pridobljeno iz snovi ali proizvoda iz seznama v prilogi II, ki povzroča alergije označiti tako, da se 
poudari z vrsto pisave, ki se jasno razlikuje od preostalega seznama snovi, na primer po črkah, 
stilu ali barvi ozadja, kar predpisuje 1c) točka 9.člena v povezavi z 1b) točko 21.člena zgoraj 
omenjene uredbe.  
V imenu izdelka se pojavlja ena od sestavin ( kokosovi rogljički). 2.točka 22.člena v 3.točki 
priloge VIII omenjene uredbe predpisuje, da mora biti količina sestavine, ki se uporablja v imenu 
živila izražena v %.  
Datum minimalne trajnosti ima NŽD označen kot “rok trajanja”. 2.točka 24.člena omenjene 
uredbe v prilogi X predpisuje, da se datum minimalne trajnosti navede; uporabno najmanj do, 
kadar se datum navede z dnevom, oz. uporabno najmanj do konca v drugih primerih.  
Nadalje je ugotovljeno, da nosilec dejavnosti označuje količino keksov v embalaži kot neto. 
23.člen uredbe v 1. in 2.točki  navaja, da je potrebno količino označiti kot neto količino, ali neto 
maso. 
 

Po določilih 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-uradno 

prečiščeno besedilo, 40/14) in določilih 17. člena Uredbe o izvajanju delov določenih uredb 

Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) ima 

pristojni inšpektor, kadar pri opravljanju nalog uradnega nadzor ugotovi neskladnost z 

zakonodajo o živilih, pravico odrediti ustrezne ukrepe tudi v skladu s 54. členom Uredbe 

882/2004/ES, ki med drugim določa tudi ukrepe v zvezi z uvedbo postopkov sanitarno 

zdravstvenih ukrepov ali kakršno koli drugo ukrepanje, da se zagotovi varnost živil ali skladnost 

z zakonodajo o živilih. Pristojni inšpektor odredi potrebne ukrepe z upravnim aktom.  
Za odpravo neskladij je bilo odločeno v skladu z 2(a) točko 54. člena Uredbe 882/2004/ES in 
drugim odstavkom 175. člena Zakona o kmetijstvu, kot je navedeno v izreku te odločbe.  
 
Rok za odpravo neskladja je določen v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07–UPB1 in 40/14), ki določa, da mora inšpektor 
pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti upoštevati težo kršitve, njene posledice za javni 
interes in okoliščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko zavezanec ob dolžni 
skrbnosti odpravi nepravilnosti. Inšpektorica za hrano je ob upoštevanju in tehtanju vseh 
zgornjih meril presodila, da mora zavezanec zaradi varovanja javnega zdravja nepravilnosti 
odpraviti v rokih, kot je razvidno iz izreka te odločbe.  
 
V primeru, ko inšpektor odredi odpravo nepravilnosti in določi rok za njihovo odpravo, je 
zavezanec v skladu z določili 29. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan o odpravljenih 
nepravilnostih takoj obvestiti inšpektorja.  
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Organ mora ob izdaji odločbe skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06, 126/07, 65/08, 82/13) odločiti tudi o 
posebnih stroških, ki so nastali v zvezi z odločanjem v upravnem postopku. V tem postopku 
posebni stroški postopka niso nastali. 
 
V skladu z določili 30. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru pritožba zoper odločbo 
inšpektorja ne zadrži njene izvršitve. 
 
S tem je odločba utemeljena. 
 
Ta odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po določilih 22. člena Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5) takse prosta. 
 
 
 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:  
 
Zoper to odločbo je možna pritožba v roku 15 dni po prejemu odločbe na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, Ljubljana. Pritožba se vloži pisno ali 
poda ustno na zapisnik pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni 
urad Maribor, Tržaška cesta 53, 2000 Maribor. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po 
tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah v znesku 18,12 EUR na račun št. SI56 01100-
1000315637, sklic SI 11 23370-7111002-049420717.  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- Klavdija Began s.p., Pohorska ulica 30, 2000 Maribor, obvezna osebna vročitev (ZUP). 
Vložiti: 

 v spis št. U06103-2263/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 


