












Da je bil inspektor za hrano dolzan odrediti kot je navedeno v izreku te odlocbe, je 
uterneljeno v 17. clenu, 1. odstavek Uredbe o izvajanju delov dolocenih uredb 
Skupnosti glede zivil, higiene zivil in uradnega nadzora nad zivili (Ur. I. RS, st. 
72/2010), ki doloca, da kadar pri opravljanju nalog uradnega nadzora pristojni inspektor 
ugotovi neskladnost z zakonodajo o zivilih ob upostevanju narave neskladnosti in 
podatkov o preteklih neskladnostih pri zadevnem nosilcu zivilske dejavnosti odredi 
ustrezne ukrepe v skladu s 14. in 19. clenorn Uredbe 178/2002/ES, 18., 19., in 54. 
clenom uredbe 882/2004/ES ter s podrocnirni predpisi, predpisi, ki urejajo inspekcijski 
nadzor, in predpisi, ki dolocajo prekrske. 
Ternelj izdaje odlocbe je tudi dolocilo 32. clena Zakona o inspekcijskern nadzoru (Ur.I. 
RS, st. 43/07 - uradno precisceno besedilo) - v nadaljevanju ZIN, ki doloca, ce 
inspektor pri opravljanju nadzora ugotovi, da je krsen zakon ali drug predpis oziroma 
drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolznost odrediti ukrepe v skladu 
s tern zakonom ali drugim zakonorn, katerega izvajanje nadzoruje inspektor, za 
odpravo nepravilnosti in pornanjkljivosti, v roku, ki ga sam doloci. 
Roki, navedeni v tockah 1. do 12. izreka te odlocbe, so doloceni v skladu s tretjim 
odstavkorn 7. clena ZIN, ki doloca, da rnora inspektor pri dolocitvi roka za odpravo 
nepravilnosti upostevati tezo krsitve, njene posledice za javni interes in okoliscine, od 
katerih je odvisno, v koliksnern casu lahko zavezanec ob dolzni skrbnosti odpravi 
nepravilnosti. 
Trinajsta tocka izreka te odlocbe ternelji na petern odstavku 29. clena ZIN-a, ki doloca, 
da mora zavezanec o odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti inspektorja, ce je 
inspektor odredil njihovo odpravo ter zavezancu za to dolocil rok. 
Stirinajsta tocka izreka te odlocbe ternelji na petern odstavku 213. clena Zakona o 
splosnem upravnern postopku (Ur.I. RS, st. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08), ki 
doloca, da se v izreku odloci tudi o tern, ali so nastali stroski postopka. 
V skladu z dolocili 30. clena ZIN in 17. clena Uredbe, pritozba zoper upravni akt ne 
odlozi njegove izvrsitve. 

S tern je izrek odlocbe utemeljen. Odlocba je izdana po uradni dolznosti in je takse 
prosta po 22. clenu Zakona o upravnih taksah - uradno precisceno besedilo 5 (ZUT
UPB5, Uradni list RS, st. 106/10). 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 

Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba v roku 15 dni ad prejema na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Pritozba se vlozi pisno ali poda 
ustno na zapisnik pri organu, ki je odlocbo izdal na prvi stopnji - lnspekcija za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Obmocni urad Celje, Ljubljanska 1 a, 3000 
Celje, za katero se placa upravna taksa 18, 12 EUR (tarifna st. 2 ZUT-UPB5, Uradni list 
RS, st. 106/10). 
Upravno takso se placa na racun UVHWR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, stevilka SI 
56 0110 0100 0315 637, LJBASl2X, sklic 11 23370-7111002-03406317, z navedbo 
narnena placila - placilo upravne takse. Potrdilo o placani upravni taksi je potrebno 
priloziti pritozbi. 
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ELVIS PEK d.o.o., Trubarjevo nabrezje 3, 3270 Lasko - vrocitev po ZUP 

- zbirka dokurnentarnega gradiva




