




One 17. 11. 2017 je inspektorica za hrano v Okrepcevalnici pri Havlasu opravila kontrolni 
inspekcijski pregled. Ugotovila je, da so prostori in oprema zivilskega obrata ustrezno cisti. 
Zivila, ki so bila dne 16. 11. 2017 hranjena neustrezno zascitena, so odvrgli med biolosko 
razgradljive kuhinjske odpadke. Zavezanec je 17. 11. 2017 opravil registracijo Okrepcevalnice 
pri Havlasu pri UVHVVR. Glede na navedeno je bilo ob kontrolnem pregledu ugotovljeno, da so 
neskladja, zaradi katerih je bil dne 16. 11. 2017 izrecen ukrep zacasne prekinitve obratovanja 
kuhinje, odpravljena. 

Pri pregledu 16. 11. 2017 je inspektorica tudi ugotovila, da je stenski in stropni oplesk v kuhinji 
in prirocnem skladiscu dotrajan, saj se ponekod tudi lusci oz. je umazan. Uredba 852/2004/ES o 
higieni zivil v Poglavju II. Priloge II. med ostalim doloca, da je treba vzdrzevati stenske

povrsine v dobrem stanju (neposkodovane), omogocati morajo enostavno ciscenje in po 
potrebi razkuzevanje. Stropi morajo biti izvedeni in izdelani tako, da se prepreci nabiranje 
umazanije, zmanjsa kondenzacija, nastanek nezelene plesni in luscenje delcev. Za odpravo 
opisanega neskladja je bilo odloceno v skladu z trinajsto alinejo 2. odstavka 175. clena ZKme, 
kot je navedeno v 2. tocki izreka te odlocbe. Rok 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. S tern je utemeljena 2. tocka izreka 
te odlocbe. 

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 3. tocka izreka te 
odlocbe. 

V skladu z dolocili 118. clena Zakona o splosnern upravnem postopku organ v odlocbi odloci o 
stroskih postopka. Ugotovi se, da v tern postopku niso nastali posebni stroski. S tern je 
utemeljena 4. 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 uterneljena 5. 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 prejernu 
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, Obrnocni 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, 10 EUR na racun st. 
Sl56 01100-1000315637, sklic:11 23370-7111002. 
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Vrociti: 
- ZAT d.o.o., Glavna ulica 73, Lendava, obvezno osebno
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