




(nepo!lkodovane), ornogocati rnorajo enostavno l:iMenje in po potrebi razkuzevanje. S tern je 
uterneljena 3.tol:ka izreka te odlol:be. 

Pri pregledu so bila ugotovljena tudi !le neskladja vezana na izpolnjevanje splo!lnih higienskih 
zahtev -splo!lnih zahtev glede prostorov (v prostoru za proizvodnjo sladoleda je na rnestih 
pril:el odstopati oplesk, za zaposleno osebje ni bilo na razpolago ustreznega prostora za 
preoblal:enje (garderobnih ornaric za shranjevanje delovne in civilne obleke); izpolnjevanje 
zahtev glede ravnanja z zivili (vsa zivila v procesu shranjevanja niso bila ustrezno za!ll:itena 
pred kontarninacijo - odprte vrel:e surovin za pripravo sladoledne rnase); izpolnjevanje zahtev 
glede vzpostavitve postopkov, ki terneljijo na nal:elih HACCP (v HACCP dokurnentu niso bili 
opredeljeni kriteriji dolol:anja KKT in kriteriji dolol:anja kritil:nih rnejnih vrednosti; dolol:eni 
postopki za izvajanje verifikacije oz. preverjanje ul:inkovitosti notranjega nadzora; niso bila 
ustrezno prepoznana vsa tveganja in vzpostavljeni postopki za preprel:itev oz. odpravo tveganj
glede alergenov in v delu osebne higiene, ki se nana!la na zdravstveno stanje oseb, ki rokujejo 
z zivili ter niso bili opredeljeni postopki in frekvenca za lastno vzorl:enje na rnikrobiolo!lke 
dejavnike tveganja); izpolnjevanje zahtev glede osebne higiene (N2D ni vodila predpisane 
dokurnentacije o zdravstvenih zahtevah) in izpolnjevanje zahtev glede oznal:evanja alergenov ( 
v tabelo s podatki o alergenih ni bilo vkljul:enih pijal: in napitkov, ki so v ponudbi in vsebujejo 
alergene). 
Vsa neskladja vezana na izpolnjevanje splo!lnih higienskih zahtev - splo!lnih zahtev glede 
prostorov; izpolnjevanje zahtev glede ravnanja z zivili; izpolnjevanje zahtev glade vzpostavitve 
postopkov, ki terneljijo na nal:elih HACCP; izpolnjevanje zahtev glade osebne higiene in 
izpolnjevanje zahtev glede oznal:evanja alergenov je N2D odpravila, kar izhaja iz zapisnika !It.: 
U06106 - 714/2017 - 2 z dne 26.04.2017 (kontrolni in!lpekcijski pregled) in !It.: U06106 -
714/2017- 3 z dne 26.04.2017 (o zasli!lanju stranke na sedezu OU). 

V skladu z dolol:ili 30. l:lena Zakona o in!lpekcijskern nadzoru pritozba zoper odlol:bo 
in!lpektorja ne zadrzi njene izvr!litve. S tern je uterneljena 4. tol:ka izreka te odlol:be. 

Ta odlol:ba je izdana po uradni dolznosti in je po dolol:ilih 22. l:lena Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, !It. 106/10 - UPB, 14/15- ZUUJFO, 84/15- ZZelP-J in 32/16) takse prosta. 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 

Zoper to odlol:bo je dovoljena pritozba v roku 15 dni od dneva vrol:itve te odlol:be na Ministrstvo 
za krnetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pritozba se vlozi pisno ali ustno na zapisnik ali po e-po!lti 
z varnirn elektronskirn podpisorn pri organu, ki je odlol:bo izdal na prvi stopnji - Uprava 
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ln!lpekcija za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, Obrnol:ni urad Murska Sobota, Kocljeva ulica 10, 9000 Murska 
Sobota, za katero se plal:a upravna taksa 18, 10 EUR, kot to dolol:a tarifna !ltevilka 2 Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, !l :!,(l§/10, -UPB, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) 
na ral:un !It.: 01100-100031 ._::�1¢;.i(:�70-7111002-02071417 za UPRAVNE TAKSE. 
Pritozbi je potrebno priloziti ,,, �<'l)<Srai��:.,�isek potrdila banke) o plal:ani upravni taksi. 
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1. Sla!ll:il:arna MLADOST.S Su i -�. Kocljeva ul. 12, 9000 M.Sobota - osebna vrol:itev. 

Stran 3 od 3 


