








Za odpravo neskladij je bilo odloceno v skladu z 13. alineo 2. odstavka 175. clena Zakona o 
kmetijstvu (ZKme - 1) (Ur. list RS, st. 45/08, 57 /12, 90/12- ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), 
ki med drugim doloca, da pri opravljanju inspekcijskega nadzora lahko inspektor za hrano poleg 
ukrepov, ki jih ima po splosnih predpisih, ki urejajo inspekcijo odredi se naslednje ukrepe; med 
drugim odredi izpolnjevanje higienskih zahtev ali kakrsno koli drugo ukrepanje, da se zagotovi 
varnost zivil ali skladnost s predpisi, ki urejajo zivila in 1. alineo 1. odstavka 32. clena Zakona o 
inspekcijskern nadzoru (Ur. list RS, st. 43/07 - uradno precisceno besedilo in 40/14), ki pravi, ce 
inspektor pri opravljanju nadzora ugotovi, da je krsen zakon ali drug predpis oz. drug akt, 
katerega izvajanje nadzoruje, irna pravico in dolznost odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti 
in pornanjkljivosti v roku, ki ga sarn doloci. Rok za odpravo neskladij je bil dolocen v skladu s 3. 
odstavkorn 7. clena Zakona o inspekcijskern nadzoru (Ur. list RS, st. 43/07 - uradno precisceno 
besedilo in 40/14), 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. lnspektorica za 
hrano je ob upostevanju in tehtanju vseh zgornjih rneril presodila, da rnora zavezanec zaradi 
varovanja javnega zdravja nepravilnost odpraviti v roku, kot je razvidno iz izreka te odlocbe. 

Zakon o inspekcijskern nadzoru v 29. clenu doloca, da rnora zavezanec, ce je inspektor odredil 
odpravo nepravilnosti in pornanjkljivosti ter zavezancu dolocil rok za njihovo odpravo, o 
odpravljenih nepravilnostih obvestiti inspektorja. S tern je uterneljena 9. tocka izreka te odlocbe. 

V skladu z dolocili 30. clena Zakona o inspekcijskern nadzoru pritozba zoper odlocbo 
inspektorja ne zadrzi njene izvrsitve. S tern je uterneljena 10. tocka izreka te odlocbe. 

Ta odlocba je izdana po uradni dolznosti in je po dolocilih 22. clena Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, st. 106/10- UPB, 14/15- ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) takse prosta. 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 

Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba v roku 15 dni od dneva vrocitve te odlocbe na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pritozba se vlozi pisno ali ustno na zapisnik ali po e-posti 
z varnirn elektronskirn podpisorn pri organu, ki je odlocbo izdal na prvi stopnji - Uprava 
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lnspekcija za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, Obrnocni urad Murska Sobota, Kocljeva ulica 10, 9000 Murska 
Sobota, za katero se placa upravna taksa 18, 10 EUR, kot to doloca tarifna stevilka 2 Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, st. 106/10 -UPB, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) 
na racun st.: 01100-1000315637 sklic:11 23370-7111002-02188217 za UPRAVNE TAKSE. 
Pritozbi je potrebno priloziti potrdilo (.Qoloznica, izpisek potrdila banke) o placani upravni taksi. 
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