






Dokumentacija mora biti vselej dostopna ob inspekcijskem pregledu. 

V zadevi nadzora podajanja informacij glede prisotnosti alergenov v zivilih, ki se nahajajo v hrani, ki jo 

nudijo, je bilo ugotovljeno, da so informacije pomanjkljive. Manjkajo informacije o alergenih, ki so v 

sladicah, ki jih nudijo, ter v pijaci ( capucino, toceno vino, kakav) 

Navedeno je v nasprotju z dolocili 1. in 2.odstavka 3.clena Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o 

zagotavljanju informacij o zivilih potrosnikom (Ur.I. RS, st. 6/14), ki doloca, da morajo biti podatki o 

alergenih iz Priloge II, Uredbe 1169/2011, v zivilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane navedeni 

najrnanj na enern rnestu, kjer je predstavljena ponudba jedi (npr. jedilni list, plakat, ekran). 

Obvezno porocanje o izvedbi odrejenih ukrepov iz izreka te odlocbe je utemeljeno v 5. odstavku 29. 

clena Zakona o inspekcijskern nadzoru ZIN-UPB1 (U.1.RS, st. 43/07 in 40/14). 

Drugi odstavek 172. clena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu(Zkme-1 B) (Ur.I. 

RS, st. 45/08 in 57/12, sprememba:Uradni list RS, st. 90/12 -ZdZPVHWR in 26/14) doloca, da nadzor 

nad izvajanjem dolocb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter predpisov Unije o 

varnosti in kakovosti zivil ne zivalskega izvora, kakovost zivil v distribuciji ter o varnosti in kakovosti zivil 

v gostinski dejavnosti, instiitucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu opravljajo 

inspektorji za hrano in uradni veterinarji. 

Prva, druga, tretja, cetrta, peta, sesta, sedma in osma tocka izreka te odlocbe so utemeljene v dvajseti 

alinei drugega odstavka 175. clena Zkme-1 B, ki pravi, pri opravljanju inspekcijskega nadzora lahko 

uradni veterinar poleg ukrepov, ki jih ima po splosnih predpisih, ki urejajo inspekcijo : odredi druge 

potrebne ukrepe in opravi dejanja za doseganje skladnosti s tern zakonorn in drugirni predpisi, izdanirni 

na njegovi podlagi. 

Zaradi ugotovljenih neskladnosti, ob upostevanju dolocil 32. clena Zakona o inspekcijskem nadzoru 

(Ur.I. RS, st.43/07 in 40/14), ki doloca, da ce inspektor pri opravljanju nalog inspekcijskega nadzora 

ugotovi, da je krsen zakon ali drug predpis ozirorna drugi akt, katerega izvajanje nadzoruje, irna pravico 

in dolznost; odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjklivosti v roku, ki ga sam doloci, je bilo 

odrejeno kot je navedeno v izreku odlocbe. 

Rak za odpravo neskladij je bil dolocen v skladu s 3. odstavkom 7. clena Zakona o inspekcijskem 

nadzoru (ZIN-UPB1, Uradni list RS, st. 43/07 in 40/14), ki doloca, da mora inspektor pri dolocitvi roka 

za odpravo nepravilnosti upostevati tezo krsitve, njene posledice za javni interes in okoliscine, od 

katerih je odvisno, v koliksnem casu lahko zavezanec ob dolzni skrbnosti odpravi nepravilnosti. 

lzrek, da pritozba ne zadrzi izvrsitve odrejenih ukrepov je utemeljen v 30. clenu Zakona o inspekcijskern 

nadzoru ZIN-UPB1 (U.1.RS, st. 43/07 in 40/14), ki doloca, da pritozba zoper odlocbo inspektorja ne 

zadrzi njene izvrsitve. 

S tern je odlocba utemeljena. 

Odlocba je izdana po uradni dolznosti in je na podlagi 22. clena ZUT-UPB5(Ur.l.RS,st. 106/2010), 

prosta takse. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba na Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, v roku 15 (petnajst) dni od dneva vrocitve. Pritozbo lahko stranka vlozi pisno ali 

ustno na zapisnik pri organu, ki je odlocbo izdal, UVHWR - Obmocni urad M. Sobota, Kocljeva ulica 

10, 9000 M. Sobota ali z varnim elektronskim podpisom. Pritozbi je potrebno v skladu z dolocili tarifne 

st. 2 ZUT-UPB 5 (Ur.I. RS, st. 106/2010) priloziti potrdilo o placani upravni taksi v znesku 18, 1 o €. 

Upravno takso je potrebno nakazati na naslov Upravne takse - drzavne, Slovenska cesta 54, 1000 

Ljubljana, na TRR 01100-1000315637, referenca 11 23370-7111002. 

Vrociti: 

I - Senekar Silva sp, Spodnji lvanjci 9, 9245 Spodnji lvanjci - osebno 
Vloziti: 

/ v zadevo 
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