






Za odpravo neskladij je bilo odloceno v skladu z drugo, trinajsto in osemnajsto alinejo 2. 
odstavka 175. clena Zakona o kmetijstvu, kot je navedeno v izreku te odlocbe. Rak za odpravo 
neskladja je bil dolocen v skladu s tretjim odstavkom 7. clena Zakona o inspekcijskem nadzoru 
(Uradni list RS, st. 43/07 - UPB1 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. 
lnspektorica za hrano je ob upostevanju in tehtanju vseh zgornjih meril presodila, da mora 
zavezanec zaradi zagotavljanja varnosti zivil nepravilnosti odpraviti v rokih, kot je razvidno iz 
izreka te odlocbe. 

Ob pregledu dne 15. 11. 2017 so bila ugotovljena tudi neskladja glede dokumentacije, ki se 
nanasa na izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za osebe, ki prihajajo v stik z zivili ter glede 
postopkov na nacelih HACCP. Zavezanec je ta neskladja odpravil pred izdajo te odlocbe, kar je 
bilo ugotovljeno ob kontrolnem pregledu dne 16. 11. 2017. 

Zakon o inspekcijskem nadzoru v 29. clenu doloca, da mora zavezanec, ce je inspektor odredil 
odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter zavezancu dolocil rok za njihovo odpravo, o 
odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti inspektorja. S tern je utemeljena 6. tocka izreka te 
odlocbe. 

V skladu z dolocili 118. clena Zakona o splosnem upravnem postopku organ v odlocbi odloci o 
stroskih postopka. Ugotovi se, da v tern postopku niso nastali posebni stroski. S tern je 
utemeljena 7. tocka izreka te odlocbe. 

V skladu z dolocili 30. clena Zakona o inspekcijskem nadzoru pritozba zoper odlocbo 
inspektorja ne zadrzi njene izvrsitve. S tern je utemeljena 8. 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 po prejemu 
odlocbe na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, Ljubljana. 
Pritozba se vlozi pisno ali poda ustno na zapisnik pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, Obmocni urad Ptuj, Miklosiceva ulica 5, 2250 Ptuj. Za pritozbo je potrebno 
placati upravno takso po tarifni st. 2 Zakona o upravnih taksah v znesku 18, 1 O EUR na racun st. 
Sl56 01100-1000315637, sklic:11 23370-7111002. 

Vrociti: 

- Simon PINTARIC s.p., Slovenska cesta 48, Sredisce ob Dravi, obvezno osebno

Stran 4 od 4 


