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UVODNA POJASNILA 
 
 
Strateški svet za pripravo boljših predpisov in odpravo administrativnih bremen se je v 
novembru 2007 seznanil z enotno metodologijo za merjenje administrativnih stroškov, hkrati 
pa je Vlada RS sprejela zavezo za znižanje administrativnih bremen na prioritetnih področjih 
za 25% do leta 2012. Eno izmed prioritetnih področij zmanjšanja administrativnih ovir je tudi 
področje zdravja.  
 
Skladno s pogodbo, sklenjeno z Ministrstvom za javno upravo dne 15.3.2011, je izvajalec 
IPMIT d.o.o. zadolžen za izvedbo merjenja Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov 
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS).    
 
Mapiranje in merjenje v skladu z Enotno metodologijo za merjenje administrativnih stroškov 
privzeto po mednarodni metodologiji SCM (EMMAS) je nakazalo 43 informacijskih 
obveznosti, za katere so se opravile meritve pri zavezancih. 
 
Za posamezno informacijsko obveznost in aktivnost v okviru obravnavanega zakona so se 
zbrali stroškovni in drugi parametri, ki so služili za izračun stroškov. Model vsebuje obvezne 
informacijske obveznosti, za katere se v zadnjem poglavju predlaga priporočila odprave.  
 
V tem končnem poročilu so predstavljeni rezultati opravljenega dela, pri katerem so bile 
upoštevane predpostavke in omejitve izračunom, ki so sestavni del takega projekta in v luči 
katerih se morajo analizirati rezultati. Podrobneje so predpostavke in omejitve navedene v 
delovnih različicah Excelovih tabel, ki so posredovane naročniku skupaj s poročilom. 
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1.0 OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 
 
Korak 1.1: Zakonodaja (http://zakonodaja.gov.si) 
 
Zakon o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) 

Ur.l. RS, št. 52/2000 

  
SOP: 2000-01-2452 
Naslov - ang.: Act Regulating the Sanitary Suitability of Foodstuff, 

Products and Materials Coming into Contact with 
Foodstuffs 

Organ sprejema: Državni zbor RS 
Datum sprejema: 31.05.2000 
Datum objave: 13.06.2000 
Datum začetka veljavnosti: 28.06.2000 
  
Številke objav v Uradnem listu RS: Ur.l. RS, št. 52/2000, 42/2002, 47/2004-ZdZPZ 
 
Seznam obravnavanih podrejenih predpisov opredeljenih v Registru predpisov RS: 

Naziv podrejenega predpisa Številka Uradnega lista  Obremenjujoč 
predpis 

Odločba o določitvi organizacij združenega dela, 
ki izpolnjujejo pogoje za sistematično 
preiskovanje kontaminacije z radioaktivnimi 
snovmi 

Ur.l. SFRJ, št. 40/1986 NE 

Odločba o pooblastilu Zavoda za zdravstveno 
varstvo Maribor 

Ur.l. RS, št. 58/2001 NE 

Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje 
zdravja Republike Slovenije 

Ur.l. RS, št. 9/2002 NE 

Odločba o zdravstvenih in drugih organizacijah 
združenega dela, ki izpolnjujejo pogoje za 
opravljanje superanaliz živil in predmetov splošne 
rabe 

Ur.l. SFRJ, št. 25/1980 

Odločba o dopolnitvi odločbe o zdravstvenih in 
drugih organizacijah združenega dela, ki 
izpolnjujejo pogoje za opravljanje superanaliz živil 
in predmetov splošne rabe 

Ur.l. SFRJ, št. 4/1983 

NE 

Odredba o določitvi organizacij združenega dela, 
ki preizkušajo živila 

Ur.l. SRS, št. 25/1988 

Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi 
organizacij združenega dela, ki preizkušajo živila 

Ur.l. SRS, št. 39/1988 

Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi 
organizacij združenega dela, ki preizkušajo živila 

Ur.l. SRS, št. 25/1989 

Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi 
organizacij združenega dela, ki preizkušajo živila 

Ur.l. SRS, št. 46/1990 

NE 

Pravilnik o aditivih za živila Ur.l. RS, št. 100/2010 NE 

http://zakonodaja.gov.si/�
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Naziv podrejenega predpisa Številka Uradnega lista  Obremenjujoč 
predpis 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o aditivih za živila 

Ur.l. RS, št. 17/2011 

Pravilnik o aromah Ur.l. RS, št. 77/2001 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o aromah 

Ur.l. RS, št. 31/2004 

NE 

Pravilnik o dehidriranem konzerviranem mleku Ur.l. RS, št. 31/2004 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
dehidriranem konzerviranem mleku 

Ur.l. RS, št. 23/2008 

NE 

Pravilnik o ekstrakcijskih topilih Ur.l. RS, št. 7/2001 

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o 
ekstrakcijskih topilih 

Ur.l. RS, št. 45/2004 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
ekstrakcijskih topilih 

Ur.l. RS, št. 120/2005 

NE 

Pravilnik o eruka kislini Ur.l. RS, št. 20/2004 

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o eruka kislini Ur.l. RS, št. 61/2004 

NE 

Pravilnik o higienskih zahtevah za ladijski prevoz 
posameznih živil po morju 

Ur.l. RS, št. 86/2003 

Pravilnik o spremembah pravilnika o higienskih 
zahtevah za ladijski prevoz posameznih živil po 
morju 

Ur.l. RS, št. 64/2004 

DA 

Pravilnik o kakovosti aditivov za živilske izdelke 
Ur.l. SFRJ, št. 39/1989 
(22/1990 popr.) 

NE 

Pravilnik o kazeinih in kazeinatih Ur.l. RS, št. 1/2011 NE 

Pravilnik o keramičnih izdelkih, namenjenih za 
stik z živili 

Ur.l. RS, št. 38/2006 DA 

Pravilnik o količinah pesticidov in drugih strupenih 
snovi, hormonov, antibiotikov in mikotoksinov, ki 
smejo biti v živilih 

Ur.l. SFRJ, št. 59/1983 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, 
hormonov, antibiotikov in mikotosinov, ki smejo 
biti v živilih 

Ur.l. SFRJ, št. 79/1987 

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o količinah 
pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, 
antibiotikov in mikotoksinov, ki smejo biti v živilih 

Ur.l. RS, št. 7/2010 

NE 

Pravilnik o konzervansih za površinsko obdelavo 
citrusov 

Ur.l. RS, št. 2/2004 NE 

Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za 
stik z živili 

Ur.l. RS, št. 36/2005 

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o 
materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili 

Ur.l. RS, št. 100/2006 

NE 

Pravilnik o merilih čistosti za aditive Ur.l. RS, št. 72/2010 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih Ur.l. RS, št. 17/2011 

NE 
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Naziv podrejenega predpisa Številka Uradnega lista  Obremenjujoč 
predpis 

čistosti za aditive 

Pravilnik o metodah mikrobioloških analiz in 
superanaliz živil 

Ur.l. SFRJ, št. 25/1980 NE 

Pravilnik o minimalni kakovosti "surovega masla I 
vrste" in o izvajanju Uredb Sveta (ES) in Uredb 
Komisije (ES) o določitvi standardov za mazave 
maščobe 

Ur.l. RS, št. 19/2007 NE 

Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in 
namizni vodi 

Ur.l. RS, št. 50/2004 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni 
vodi 

Ur.l. RS, št. 75/2005 

NE 

Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih 
in kmetijskih pridelkih 

Ur.l. RS, št. 84/2004 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih 

Ur.l. RS, št. 108/2007 

DA 

Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil Ur.l. RS, št. 60/2002 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o označevanju hranilne vrednosti živil 

Ur.l. RS, št. 117/2002 

Pravilnik o spremembah pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
označevanju hranilne vrednosti živil 

Ur.l. RS, št. 42/2003 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o označevanju hranilne vrednosti živil 

Ur.l. RS, št. 121/2004 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju 
hranilne vrednosti živil 

Ur.l. RS, št. 81/2007 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju 
hranilne vrednosti živil 

Ur.l. RS, št. 87/2009 

DA 

Pravilnik o pitni vodi Ur.l. RS, št. 19/2004 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o pitni vodi 

Ur.l. RS, št. 35/2004 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pitni vodi Ur.l. RS, št. 26/2006 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pitni vodi Ur.l. RS, št. 92/2006 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o pitni vodi 

Ur.l. RS, št. 25/2009 

DA 

Pravilnik o pogojih glede zdravstvene 
neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki smejo 
v promet 

Ur.l. SFRJ, št. 26/1983 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti 
predmetov splošne rabe, ki smejo v promet 

Ur.l. SFRJ, št. 61/1984 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti 

Ur.l. SFRJ, št. 56/1986 

NE 
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Naziv podrejenega predpisa Številka Uradnega lista  Obremenjujoč 
predpis 

predmetov splošne rabe, ki smejo v promet 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti 
predmetov splošne rabe, ki smejo v promet 

Ur.l. SFRJ, št. 50/1989 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti 
predmetov splošne rabe, ki smejo v promet 

Ur.l. SFRJ, št. 18/1991 

Pravilnik o polimernih materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili 

Ur.l. RS, št. 65/2008 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za 
stik z živili 

Ur.l. RS, št. 22/2010 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o polimernih 
materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili 

Ur.l. RS, št. 22/2011 

DA 

Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih 
metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov in 
ohratoksina A v živilih 

Ur.l. RS, št. 108/2002 

Pravilnik o spremembah pravilnika o postopkih 
vzorčenja in analitskih metodah za določanje 
vsebnosti aflatoksinov in ohratoksina A v živilih 

Ur.l. RS, št. 86/2003 

Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih 
metodah za določanje vsebnosti ohratoksina A v 
živilih 

Ur.l. RS, št. 93/2004 

Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih 
metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov v 
živilih 

Ur.l. RS, št. 95/2004 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za 
določanje vsebnosti aflatoksinov v živilih 

Ur.l. RS, št. 89/2005 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za 
določanje vsebnosti ohratoksina A v živilih 

Ur.l. RS, št. 28/2006 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov, ki 
določajo postopke vzorčenja in analitske metode 
na področju onesnaževal v živilih 

Ur.l. RS, št. 24/2009 

NE 

Pravilnik o prehranskih dopolnilih Ur.l. RS, št. 82/2003 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o prehranskih dopolnilih 

Ur.l. RS, št. 44/2004 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o prehranskih dopolnilih 

Ur.l. RS, št. 72/2005 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o prehranskih dopolnilih 

Ur.l. RS, št. 22/2007 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o prehranskih dopolnilih 

Ur.l. RS, št. 104/2010 

DA 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o Ur.l. RS, št. 54/2007 NE 
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Naziv podrejenega predpisa Številka Uradnega lista  Obremenjujoč 
predpis 

higieni živil 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o 
novih živilih 

Ur.l. RS, št. 38/2005 NE 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o 
onesnaževalcih v živilih 

Ur.l. RS, št. 17/2005 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti 9. člena 
Pravilnika o onesnaževalcih v živilih 

Ur.l. RS, št. 29/2007 

NE 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o 
označevanju živil in sestavin živil, ki vsebujejo 
aditive in arome, ki so gensko spremenjeni ali so 
izdelani iz gensko spremenjenih organizmov 

Ur.l. RS, št. 38/2005 NE 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o 
označevanju živil, izdelanih iz gensko 
spremenjene soje in gensko spremenjene koruze 

Ur.l. RS, št. 38/2005 NE 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati živila brez 
glutena ali živila z zelo nizko vsebnostjo glutena 

Ur.l. RS, št. 35/2009 NE 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o 
posebnih pogojih za uvoz čilija in izdelkov s 
čilijem, Pravilnika o posebnih pogojih za uvoz 
zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter 
izdelkov iz njih iz določenih držav in Pravilnika o 
posebnih pogojih za uvoz brazilskih orehov v 
lupini iz Brazilije 

Ur.l. RS, št. 52/2005 NE 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o 
uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili 

Ur.l. RS, št. 2/2006 NE 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o 
vsebnosti histamina v določenih vrstah rib 

Ur.l. RS, št. 14/2010 NE 

Pravilnik o preskušanju izdelkov in snovi, ki 
prihajajo v stik z živili 

Ur.l. RS, št. 131/2003 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik 
z živili 

Ur.l. RS, št. 65/2008 

NE 

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o postopkih 
izvajanja notranjega nadzora higiene v obratih za 
klanje in proizvodnjo mesa parkljerjev, kopitarjev 
in perutnine 

Ur.l. RS, št. 69/2005 NE 

Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin Ur.l. RS, št. 103/2008 DA 

Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih 
živil 

Ur.l. RS, št. 50/2004 
(58/2004 popr.) 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o splošnem označevanju predpakiranih živil 

Ur.l. RS, št. 43/2005 
(64/2005 popr.) 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o splošnem označevanju predpakiranih živil 

Ur.l. RS, št. 83/2005 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem 
označevanju predpakiranih živil 

Ur.l. RS, št. 115/2005 

NE 
(Do uveljavitve 
podzakonskih 

predpisov iz Zakona o 
kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 

45/08), in to je do 
24.5.2009, se 

uporablja ta predpis, 
če ni v nasprotju z 
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Naziv podrejenega predpisa Številka Uradnega lista  Obremenjujoč 
predpis 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju 
predpakiranih živil 

Ur.l. RS, št. 115/2005 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 
splošnem označevanju predpakiranih živil 

Ur.l. RS, št. 118/2007 

navedenim zakonom. 
Predpis tako ni 

obremenjujoč, saj je 
razveljavljen od 

24.5.2009. Vseeno pa 
v sklopu Zakona o 

kmetijstvu po našem 
vedenju še ni bil 

sprejet nadomestni 
predpis o splošnem 

označevanju 
predpakiranih živil, 

tako da je treba biti v 
prihodnje pozoren na 
to kdaj bo ustrezen 

predpis sprejet.) 

Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso 
predpakirana 

Ur.l. RS, št. 28/2004 

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o 
splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana 

Ur.l. RS, št. 10/2005 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o splošnem 
označevanju živil, ki niso predpakirana 

Ur.l. RS, št. 57/2005 

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 
splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana 

Ur.l. RS, št. 115/2006 

NE 

Pravilnik o uradnem nadzoru temperature 
zamrznjenih živil 

Ur.l. RS, št. 63/2002 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil 

Ur.l. RS, št. 117/2002 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil 

Ur.l. RS, št. 46/2006 

NE 

Pravilnik o varnosti zamrznjenih živil 
(Pravilnik o razvrstitvi zamrznjene hrane – 
popolnoma identičen pravilnik) 

Ur.l. RS, št. 63/2002 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o varnosti zamrznjenih živil 

Ur.l. RS, št. 117/2002 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o varnosti zamrznjenih živil 

Ur.l. RS, št. 46/2006 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o varnosti hitro zamrznjenih živil 

Ur.l. RS, št. 53/2007 

DA 

Pravilnik o vsebnosti histamina v določenih vrstah 
rib 

Ur.l. RS, št. 42/2003 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o 
vsebnosti histamina v določenih vrstah rib 

Ur.l. RS, št. 14/2010 

NE 

Pravilnik o začetnih formulah za dojenčke in 
nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne 
otroke 

Ur.l. RS, št. 54/2007 
(2/2008 popr.) 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Ur.l. RS, št. 8/2010 

DA 
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Naziv podrejenega predpisa Številka Uradnega lista  Obremenjujoč 
predpis 

o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih 
formulah za dojenčke in majhne otroke 

Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri 
delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v 
stik z živili 

Ur.l. RS, št. 82/2003 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zdravstvenih 
zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in 
prometu z živili prihajajo v stik z živili 

Ur.l. RS, št. 25/2009 

DA 

Pravilnik o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in 
majhne otroke 

Ur.l. RS, št. 25/2009 NE 

Pravilnik o živilih za posebne prehranske namene Ur.l. RS, št. 46/2002 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o živilih za posebne prehranske namene 

Ur.l. RS, št. 117/2002 

Pravilnik o spremembi pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah pravilnika o živilih za posebne 
prehranske namene 

Ur.l. RS, št. 42/2003 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o živilih za posebne prehranske namene 

Ur.l. RS, št. 41/2004 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o živilih za posebne prehranske namene 

Ur.l. RS, št. 65/2006 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o živilih za posebne prehranske namene 

Ur.l. RS, št. 57/2007 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o živilih za posebne prehranske namene 

Ur.l. RS, št. 22/2010 

DA 

Pravilnik o živilih za posebne zdravstvene 
namene 

Ur.l. RS, št. 46/2002 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o živilih za 
posebne zdravstvene namene 

Ur.l. RS, št. 54/2007 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o živilih za 
posebne zdravstvene namene 

Ur.l. RS, št. 2/2009 

DA 

Pravilnik o živilih, namenjenih za uporabo v 
energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne 
teže 

Ur.l. RS, št. 90/2000 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko 
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže 

Ur.l. RS, št. 142/2004 

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o živilih, namenjenih za 
uporabo v energijsko omejenih dietah za 
zmanjšanje telesne teže 

Ur.l. RS, št. 24/2005 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko 
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže 

Ur.l. RS, št. 70/2007 

NE 

Pravilnik o živilih, obsevanih z ionizirajočim 
sevanjem 

Ur.l. RS, št. 71/2002 DA 
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Naziv podrejenega predpisa Številka Uradnega lista  Obremenjujoč 
predpis 

Pravilnik o spremembi pravilnika o živilih, 
obsevanih z ionizirajočim sevanjem 

Ur.l. RS, št. 86/2003 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem 

Ur.l. RS, št. 51/2004 

Resolucija o nacionalnem programu prehranske 
politike 2005 - 2010 /ReNPPP/ 

Ur.l. RS, št. 39/2005 NE 

Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih 
ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi 
rastlinskega in živalskega izvora 

Ur.l. RS, št. 16/2009 

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o 
mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na 
hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora 

Ur.l. RS, št. 40/2010 

NE 

Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb 
Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil 
in krme 

Ur.l. RS, št. 52/2006 

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o 
izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) 
o radioaktivnem onesnaženju živil in krme 

Ur.l. RS, št. 38/2010 

NE 

Uredba o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) 
o onesnaževalih v živilih 

Ur.l. RS, št. 27/2007 

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb 
Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih 

Ur.l. RS, št. 38/2010 

NE 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega 
parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, 
mineralov in nekaterih drugih snovi živilom 

Ur.l. RS, št. 80/2007 

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe 
(ES) Evropskega parlamenta in Sveta o 
dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih 
drugih snovi živilom 

Ur.l. RS, št. 38/2010 

NE 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega 
parlamenta in Sveta o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih 

Ur.l. RS, št. 80/2007 

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o 
izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in 
Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na 
živilih 

Ur.l. RS, št. 38/2010 

DA 

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila Ur.l. RS, št. 12/2011  

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za 
živila 

Ur.l. RS, št. 12/2011 NE 

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o 
sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten 

Ur.l. RS, št. 35/2009 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi in 

Ur.l. RS, št. 50/2010 

NE 
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Naziv podrejenega predpisa Številka Uradnega lista  Obremenjujoč 
predpis 

označevanju živil, primernih za ljudi s 
preobčutljivostjo na gluten 

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 
1895/2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi 
derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za 
stik z živili 

Ur.l. RS, št. 121/2006 NE 

Uredba o obvezni registraciji in ravnanju podjetij, 
ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet 
materiale in izdelke, namenjene za stik z živili 

Ur.l. RS, št. 57/2008 DA 

 
Zakonodaja ES povezana s predpisom (Register predpisov RS) 
21994A0103(52) Agreement on the European Economic Area - Annex II - Technical Regulations, 

standards, testing and certification - List provided for in Article 23 

31965L0469 DIREKTIVA SVETA z dne 25. oktobra 1965 o spremembi Direktive Sveta o 
približevanju zakonodaj držav članic o barvilih, ki se smejo uporabiti v živilih, 
namenjenih za prehrano ljudi (65/469/EGS) 

31967L0653 DIREKTIVA SVETA z dne 24. oktobra 1967 o spremembi Direktive Sveta o 
približevanju zakonodaj držav članic o barvilih, ki se smejo uporabiti v živilih, 
namenjenih za prehrano ljudi (67/653/EGS)  

31968L0419 DIREKTIVA SVETA z dne 20. decembra 1968 o tretji spremembi Direktive 
Sveta o približevanju zakonodaj držav članic o barvilih, ki se smejo uporabiti v 
živilih, namenjenih za prehrano ljudi (68/419/EGS)  

31970L0358 DIREKTIVA SVETA z dne 13. julija 1970 o četrti spremembi Direktive Sveta z 
dne 23. oktobra 1962 o približevanju zakonodaj držav članic o barvilih, ki se 
smejo uporabiti v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (70/358/EGS)  

31974L0556 DIREKTIVA SVETA z dne 4. junija 1974 o podrobni določitvi prehodnih ukrepov 
na področju dejavnosti trgovine in distribucije strupenih proizvodov in 
dejavnosti, ki zadevajo profesionalno uporabo teh proizvodov, vključno s 
posredniškimi dejavnostmi (74/556/EGS)  

31974L0557 DIREKTIVA SVETA z dne 4. junija 1974 o doseganju svobode ustanavljanja in 
svobode opravljanja storitev v zvezi z dejavnostmi samozaposlenih oseb in 
posrednikov, ki se ukvarjajo s trgovino in distribucijo strupenih proizvodov 
(74/557/EGS)  

31976L0399 DIREKTIVA SVETA z dne 6. aprila 1976 o peti spremembi Direktive Sveta z 
dne 23. oktobra 1962 o približevanju zakonodaj držav članic o barvilih, ki se 
smejo uporabiti v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (76/399/EGS)  

31976L0621 DIREKTIVA SVETA z dne 20. julija 1976 o določitvi zgornje mejne vrednosti 
eruka kisline v oljih in masteh, namenjenih prehrani ljudi, ter v živilih, ki so jim 
dodana olja in masti (76/621/EGS)  

31976L0895 DIREKTIVA SVETA 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določanju 
najvišjih dovoljenih ravni za ostanke pesticidov v in na sadju in zelenjavi  

31978L0142 DIREKTIVA SVETA z dne 30. januarja 1978 o približevanju zakonodaje držav 
članic o materialih in izdelkih, ki vsebujejo monomere vinilklorida in so 
namenjeni za stik z živili (78/142/EGS)  

31978L0144 DIREKTIVA SVETA z dne 30. januarja 1978 o šesti spremembi Direktive Sveta 
z dne 23. oktobra 1962 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z barvili, 
ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (78/144/EGS)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A0103%2852%29:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31965L0469:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0653:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31968L0419:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31970L0358:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31974L0556:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31974L0557:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0399:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0621:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0895:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0142:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0144:SL:NOT�
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31980L0428 DIREKTIVA KOMISIJE z dne 28. marca 1980, o spremembi Priloge II Direktive 
Sveta 76/895/EGS o določanju najvišjih vrednosti ostankov pesticidov v in na 
sadju in zelenjavi 80/428/EGS  

31980L0766 DIREKTIVA KOMISIJE z dne 8. julija 1980 o določitvi analiznih metod 
Skupnosti za uradni nadzor vsebnosti monomera vinilklorida v materialih in 
izdelkih, namenjenih za stik z živili (80/766/EGS)  

31981L0020 DIREKTIVA SVETA z dne 20. januarja 1981 o sedmi spremembi Direktive 
Sveta z dne 23. oktobra 1962 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z 
barvili, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi 
(81/20/EGS)  

31981L0036 DIREKTIVA SVETA z dne 9. februarja 1981, o spremembi Priloge II Direktive 
76/895/EGS o določanju najvišjih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in 
zelenjavi 81/36/EGS  

31981L0432 DIREKTIVA KOMISIJE z dne 29. aprila 1981 o določitvi analiznih metod 
Skupnosti za uradni nadzor vinilklorida, ki prehaja iz materialov in izdelkov v 
živila (81/432/EGS)  

31982L0504 DIREKTIVA SVETA z dne 12. julija 1982 o spremembi Direktive 78/663/EGS o 
določitvi posebnih meril čistosti za emulgatorje, stabilizatorje, sredstva za 
zgostitev in želirna sredstva, ki se smejo uporabiti v živilih (82/504/EGS)  

31982L0528 DIREKTIVA SVETA 82/528/EGS z dne 19. julija 1982 o spremembi Priloge II k 
Direktivi 76/895/EGS glede določanja mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in 
na sadju in zelenjavi  

31982L0711 DIREKTIVA SVETA z dne 18. oktobra 1982 o določitvi temeljnih pravil za 
preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih 
za stik z živili (82/711/EGS)  

31983L0417 DIREKTIVA SVETA z dne 25. julija 1983 o približevanju zakonov držav članic v 
zvezi z nekaterimi beljakovinami v mleku (kazeini in kazeinati) za prehrano ljudi 
(83/417/EGS)  

31984L0261 Council Directive 84/261/EEC of 7 May 1984 amending for the 21st time 
Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
concerning the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for 
human consumption  

31984L0500 DIREKTIVA SVETA z dne 15. oktobra 1984 o približevanju zakonodaje držav 
članic, ki se nanaša na keramične izdelke, namenjene za stik z živili 
(84/500/EGS)  

31985L0572 DIREKTIVA SVETA z dne 19. decembra 1985 o določitvi seznama modelnih 
raztopin za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, 
namenjenih za stik z živili (85/572/EGS)  

31986L0362 DIREKTIVA SVETA z dne 24. julija 1986 o določanju mejnih vrednostiostankov 
pesticidov v in na žitih  

31986L0363 DIREKTIVA SVETA 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih 
vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora  

31987R3954 UREDBA SVETA (EURATOM) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji 
dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali 
kateri koli drugi radiološki nevarnosti  

31988L0298 DIREKTIVA SVETA z dne 16. maja 1988, o spremembi Priloge II direktive 
76/895/EGS in 86/362/EGS o določanju najvišjih vrednosti ostankov pesticidov 
v in na sadju in zelenjavi ter v in na žitih (88/298/EGS)  

31989L0108 DIREKTIVA SVETA z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L0428:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L0766:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31981L0020:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31981L0036:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31981L0432:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31982L0504:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31982L0528:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31982L0711:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983L0417:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0261:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0500:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0572:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0362:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0363:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987R3954:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0298:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0108:SL:NOT�
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članic o hitro zamrznjenih živilih za prehrano ljudi (89/108/EGS)  

31989L0186 DIREKTIVA SVETA z dne 6. marca 1989 o spremembi Priloge II Direktive 
76/895/EGS o določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na 
sadju in zelenjavi (89/186/EGS)  

31989L0394 Council Directive 89/394/EEC of 14 June 1989 amending for the third time 
Directive 75/726/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
concerning fruit juices and certain similar products  

31989R2219 UREDBA SVETA (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 o posebnih pogojih za 
izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti  

31990L0612 DIREKTIVA KOMISIJE z dne 26. oktobra 1990 o spremembi Direktive Sveta 
78/663/EGS o določitvi posebnih meril čistosti za emulgatorje, stabilizatorje, 
gostila in želirna sredstva za uporabo v živilih (90/612/EGS)  

31990L0642 DIREKTIVA SVETA z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih 
vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih kmetijskega izvora, 
vključno s sadjem in zelenjavo (90/642/EGS)  

31992L0002 DIREKTIVA KOMISIJE 92/2/EGS z dne 13. januarja 1992 o postopku vzorčenja 
in metodi analize Skupnosti za uradni nadzor temperature hitro zamrznjenih 
živil, namenjenih prehrani ljudi  

31992L0004 DIREKTIVA KOMISIJE 92/4/EGS z dne 10. februarja 1992 o spremembi 
Direktive Sveta 78/663/EGS o določitvi posebnih meril čistosti za emulgatorje, 
stabilizatorje, gostila in želirna sredstva za uporabo v živilih  

31992L0052 DIREKTIVA SVETA 92/52/EGS z dne 18. junija 1992 o začetnih in 
nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke, namenjenih za izvoz v 
tretje države  

31993L0005 DIREKTIVA SVETA 93/5/EGS z dne 25. februarja 1993 o pomoči Komisiji in 
sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili  

31993L0008 DIREKTIVA KOMISIJE 93/8/EGS z dne 15. marca 1993 o spremembi Direktive 
Sveta 82/711/EGS o določitvi temeljnih pravilih za preskušanje migracije 
sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili  

31993L0011 DIREKTIVA KOMISIJE 93/11/EGS z dne 15. marca 1993 o sprocanju N-
nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz dud in tolailnih dud iz elastomera ali 
gume  

31993L0045 DIREKTIVA KOMISIJE 93/45/EGS z dne 17. junija 1993 o pridobivanju nektarja 
brez dodatka sladkorja ali medu  

31993L0057 Direktiva Sveta 93/57/EGS z dne 29. junija 1993 o spremembi prilog k 
Direktivam 86/362/EGS in 86/363/EGS o določanju najvišjih mejnih vrednosti 
ostankov pesticidov v in na žitu oziroma živilih živalskega izvora  

31993L0058 DIREKTIVA SVETA 93/58/EGS z dne 29. junija 1993 o spremembi Priloge II k 
Direktivi 76/895/EGS o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na 
sadju in zelenjavi ter Priloge k Direktivi 90/642/EGS o določitvi mejnih vrednosti 
ostankov pesticidov v in na nekaterih rastlinskih proizvodih, vključno s sadjem 
in zelenjavo, in o izdelavi prvega seznama mejnih vrednosti  

31993L0111 DIREKTIVA KOMISIJE 93/111/ES z dne 10. decembra 1993 o spremembi 
Direktive 93/10/EGS o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, 
namenjenih za stik z živili  

31993R0315 UREDBA SVETA (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi 
postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani  

31994D0134 94/134/EC: Commission Decision of 8 February 1994 concerning an application 
for the refund of anti-dumping duties collected on certain imports of certain 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0186:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0394:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989R2219:SL:NOT�
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polyester yarns (man-made staple fibres) originating in Indonesia (Pax Yarns 
Ltd) (Only the English text is authentic)  

31994D0458 ODLOČBA KOMISIJE z dne 29. junija 1994 o upravnem poslovodenju 
sodelovanja v znanstvenem preučevanju vprašanj v zvezi z živili (94/458/ES)  

31994D0652 ODLOČBA KOMISIJE z dne 20. septembra 1994 o popisu in porazdelitvi nalog, 
ki jih prevzemajo države članice v okviru sodelovanja pri znanstvenem 
proučevanju vprašanj v zvezi z živili (94/652/ES)  

31994L0029 Direktiva Sveta 94/29/ES z dne 23. junija 1994 o spremembi Prilog k Direktivam 
86/362/EGS in 86/363/EGS o določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov 
pesticidov v in na žitih in živilih živalskega izvora  

31994L0030 DIREKTIVA SVETA 94/30/ES z dne 23. junija 1994 o spremembi Priloge II k 
Direktivi 90/642/EGS o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v 
in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo in 
o določitvi seznama najvišjih mejnih vrednosti  

31995L0038 Direktiva Sveta 95/38/ES z dne 17. julija 1995 o spremembi prilog I in II 
Direktive 90/642/EGS o določitvi najvišjih mejnih vrednostih ostankov pesticidov 
v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo, 
in določitvi seznama najvišjih mejnih vrednosti ostankov  

31995L0039 Direktiva Sveta 95/39/ES z dne 17. julija 1995 o spremembi prilog k direktivama 
86/362/EGS in 86/363/EGS o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov 
pesticidov v in na žitu in živilih živalskega izvora  

31995L0045 DIREKTIVA KOMISIJE 1999/75/ES z dne 22. julija 1999 o spremembi Direktive 
Komisije 95/45/ES o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo 
v živilih  

31995L0061 DIREKTIVA SVETA 95/61/ES z dne 29. novembra 1995, o spremembi Priloge 
II Direktive 90/642/EGS o določitvi najvišjih vrednosti ostankov pesticidov v in 
na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

31996L0008 DIREKTIVA KOMISIJE 96/8/ES z dne 26. februarja 1996 o živilih, namenjenih 
za uporabo pri energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže  

31996L0021 DIREKTIVA SVETA 96/21/ES z dne 29. marca 1996 o spremembi Direktive 
Komisije 94/54/ES o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg 
tistih, določenih v Direktivi 79/112/EGS  

31996L0023 DIREKTIVA SVETA 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje 
nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter 
razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 
91/664/EGS  

31996L0032 DIREKTIVA SVETA 96/32/ES z dne 21. maja 1996 o spremembah Priloge II 
Direktive 76/895/EGS o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na 
sadju in zelenjavi ter Priloge II Direktive 90/642/EGS o določitvi mejnih 
vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih izdelkih rastlinskega izvora, 
vključno s sadjem in zelenjavo, in vzpostavitvi seznama mejnih vrednosti  

31996L0033 DIREKTIVA SVETA 96/33/ES z dne 21. maja 1996 o spremembi Prilog k 
Direktivama 86/362/EGS in 86/363/EGS o določanju najvišjih mejnih vrednosti 
ostankov pesticidov v in na žitih in živilih živalskega izvora  

31996R2232 UREDBA (ES) št. 2232/96 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 28. 
oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, uporabljene 
ali namenjene za uporabo v ali na živilih  

31997H0618 97/618/EC: Commission Recommendation of 29 July 1997 concerning the 
scientific aspects and the presentation of information necessary to support 
applications for the placing on the market of novel foods and novel food 
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ingredients and the preparation of initial assessment reports under Regulation 
(EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA 
relevance)  

31997L0041 DIREKTIVA SVETA 97/41/ES z dne 25. junija 1997 o spremembah direktiv 
76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS v zvezi z določitvijo 
mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in zelenjavi, žitih, živilih 
živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem 
in zelenjavo  

31997L0048 Direktiva Komisije 97/48/ES z dne 29. julija 1997 o drugi spremembi Direktive 
Komisije 82/711/EGS o določitvi temeljnih pravil za preskušanje migracije 
sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili  

31997L0063 DIREKTIVA 97/63/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 24. 
novembra 1997 o spremembi Direktiv 76/116/EGS, 80/876/EGS, 89/284/EGS 
in 89/530/EGS o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z gnojili  

31997L0071 DIREKTIVA KOMISIJE 97/71/ES z dne 15. decembra 1997 o spremembi prilog 
k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določitvi mejnih 
vrednosti ostankov pesticidov v ali na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih 
proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

31997R0258 UREDBA (ES) št. 258/97 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. 
januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami  

31997X0618 97/618/EC: Commission Recommendation of 29 July 1997 concerning the 
scientific aspects and the presentation of information necessary to support 
applications for the placing on the market of novel foods and novel food 
ingredients and the preparation of initial assessment reports under Regulation 
(EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA 
relevance)  

31998L0028 DIREKTIVA KOMISIJE 98/28/ES z dne 29. aprila 1998 o odstopanju od 
nekaterih določb Direktive Sveta 93/43/EGS o higieni živil pri morskem prevozu 
razsutega neprečiščenega sladkorja  

31998L0036 DIREKTIVA KOMISIJE 98/36/ES z dne 2. junija 1998 o spremembi Direktive 
Sveta 96/5/ES o žitnih kašicah ter živilih za dojenčke in majhne otroke  

31998L0082 DIREKTIVA KOMISIJE 98/82/ES z dne 27. oktobra 1998 o spremembi Prilog 
Direktiv Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določitvi mejnih 
vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih 
proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

31998L0082R(01) CORRIGENDUM TO: 
Commission Directive 98/82/EC of 27 October 1998 amending the Annexes to 
Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of 
maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal 
origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables 
respectively (Text with EEA relevance)  

31999D0217 ODLOČBA KOMISIJE z dne 23. februarja 1999 o registru aromatičnih snovi, ki 
se uporabljajo v živilih ali na njih, pripravljenem skladno z Uredbo (ES) št. 
2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996  

31999L0002 DIREKTIVA 1999/2/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. 
februarja 1999 o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih 
sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem  

31999L0003 DIREKTIVA 1999/3/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. 
februarja 1999 o izdelavi seznama Skupnosti za živila in živilske sestavine, 
obsevane z ionizirajočim sevanjem  
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31999L0021 DIREKTIVA KOMISIJE 1999/21/ES z dne 25. marca 1999 o živilih za posebne 
zdravstvene namene  

31999L0065 DIREKTIVA KOMISIJE 1999/65/ES z dne 24. junija 1999 o spremembi Direktiv 
Sveta 86/362/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih vrednosti ostankov 
pesticidov v in na žitih in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s 
sadjem in zelenjavo  

31999L0071 DIREKTIVA KOMISIJE 1999/71/ES z dne 14. julija 1999 o spremembi prilog k 
Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določitvi najvišjih 
mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in 
nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

31999L0075 DIREKTIVA KOMISIJE 1999/75/ES z dne 22. julija 1999 o spremembi Direktive 
Komisije 95/45/ES o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo 
v živilih  

32000L0024 Direktiva Komisije 2000/24/ES z dne 28. aprila 2000 o spremembi Priloge k 
Direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih 
vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih 
proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32000L0042 Direktiva Komisije 2000/42/ES z dne 22. junija 2000 o spremembi Priloge k 
Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o mejnih vrednostih 
ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih 
rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32000L0048 Direktiva Komisije 2000/48/ES z dne 25. julija 2000 o spremembi prilog k 
Direktivi Sveta 86/362/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih vrednosti 
ostankov pesticidov v in na žitih in nekaterih živilih rastlinskega izvora, vključno 
s sadjem in zelenjavo  

32000L0057 Direktiva Komisije 2000/57/ES z dne 22. septembra 2000 o spremembi prilog 
direktiv Sveta 76/895/EGS in 90/642/EGS o določitvi mejnih vrednosti ostankov 
pesticidov v in na sadju in zelenjavi ter nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, 
vključno s sadjem in zelenjavo  

32000L0058 Direktiva Komisije 2000/58/ES z dne 22. septembra 2000 o spremembi Prilog k 
Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih 
vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih 
proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32000L0081 Direktiva Komisije 2000/81/ES z dne 18. decembra 2000 o spremembi Prilog k 
Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih 
vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih 
proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32000L0082 DIREKTIVA KOMISIJE 2000/82/ES z dne 20. decembra 2000 o spremembi 
Prilog k Direktivam Sveta 76/895/GGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 
90/642/EGS o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na 
sadju in zelenjavi, žitu, živilih živalskega izvora ter nekaterih proizvodih 
rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32001L0035 DIREKTIVA KOMISIJE 2001/35/ES z dne 11. maja 2001 o spremembi prilog k 
Direktivi Sveta 90/642/EGS o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in 
na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32001L0039 DIREKTIVA KOMISIJE 2001/39/ES z dne 23. maja 2001 o spremembi Prilog k 
Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih 
vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora ter nekaterih 
proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32001L0048 Direktiva Komisije 2000/48/ES z dne 25. julija 2000 o spremembi prilog k 
Direktivi Sveta 86/362/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih vrednosti 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0021:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0065:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0071:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0075:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0024:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0042:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0048:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0057:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0058:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0081:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0082:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0035:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0039:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0048:SL:NOT�


Končno poročilo – ZZUZIS              

 18

ostankov pesticidov v in na žitih in nekaterih živilih rastlinskega izvora, vključno 
s sadjem in zelenjavo  

32001L0050 DIREKTIVA KOMISIJE 2001/50/ES z dne 3. julija 2001 o spremembi Direktive 
95/45/ES o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih  

32001L0057 DIREKTIVA KOMISIJE 2001/57/ES z dne 25. julija 2001 o spremembi prilog k 
Direktivam Sveta 86/362/EGS , 86/363/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih 
vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, v in na živilih živalskega izvora ter v 
in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32001L0111 DIREKTIVA SVETA 2001/111/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih 
sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi  

32002L0005 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/5/ES z dne 30. januarja 2002 o spremembi 
Priloge II k Direktivi Sveta 90/642/EGS o določitvi najvišjih mejnih vrednosti 
ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s 
sadjem in zelenjavo  

32002L0023 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/23/ES z dne 26. februarja 2002 o spremembi 
prilog k Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS v zvezi z 
določitvijo najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih 
živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem 
in zelenjavo  

32002L0042 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/42/ES z dne 17. maja 2002 o spremembah prilog 
k Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določanju 
mejnih vrednosti ostankov pesticidov (bentazona in piridata) v in na žitih, živilih 
živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem 
in zelenjavo  

32002L0042R(02) Corrigendum to Commission Directive 2002/42/EC of 17 May 2002 amending 
the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC 
as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues (bentazone and 
pyridate) in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of 
plant origin, including fruit and vegetables (OJ L 134 of 22.5.2002)  

32002L0046 DIREKTIVA 2002/46/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 10. 
junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih  

32002L0063 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod 
vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih 
rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 
79/700/EGS  

32002L0066 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/66/ES z dne 16. julija 2002 o spremembi prilog k 
direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede 
določanja mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in zelenjavi, žitih, 
živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s 
sadjem in zelenjavo  

32002L0071 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/71/ES z dne 19. avgusta 2002 o spremembah 
prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 
90/642/EGS glede določanja mejnih vrednosti ostankov pesticidov (formotion, 
dimetoat in oksidemeton-metil) v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih 
proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32002L0076 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/76/ES z dne 6. septembra 2002 o spremembi 
prilog k Direktivi Sveta 86/362/EGS in 90/642/EGS o določitvi mejnih vrednosti 
ostankov pesticidov (metsulfuron metil) v in na žitih ter določenih proizvodih 
rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32002L0079 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/79/ES z dne 2. oktobra 2002 o spremembi Prilog 
k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o 
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določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov nekaterih pesticidov v in na žitih, 
živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s 
sadjem in zelenjavo  

32002L0097 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/97/ES z dne 16. decembra 2002 o spremembi 
prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določanju 
najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov (2,4-D, triasulfuron in 
tifensulfuron-metil) v in na žitih, živilskih izdelkih živalskega izvora in nekaterih 
izdelkih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo  

32002L0100 DIREKTIVA KOMISIJE 2002/100/ES z dne 20. decembra 2002 o spremembi 
Direktive Sveta 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov azoksistrobina  

32003L0060 DIREKTIVA KOMISIJE 2003/60/ES z dne 18. junija 2003 o spremembi prilog k 
direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede 
določitve najvišjih mejnih vrednosti ostankov nekaterih pesticidov v in na žitih, 
živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s 
sadjem in zelenjavo  

32003L0062 DIREKTIVA KOMISIJE 2003/62/ES z dne 20. junija 2003 o spremembi direktiv 
Sveta 86/362/EGS in 90/642/EGS glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za 
heksakonazol, klofentezin, miklobutanil in prokloraz  

32003L0069 DIREKTVA KOMISIJE 2003/69/ES z dne 11. julija 2003 o spremembi Priloge k 
Direktivi Sveta 90/642/EGS glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za 
klormekvat, lambdacihalotrin, kresoksimmetil, azoksistrobin in nekatere 
ditiokarbamate  

32003L0113 DIREKTIVA KOMISIJE 2003/113/ES z dne 3. decembra 2003 o spremembi 
prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede 
določitve najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih 
živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem 
in zelenjavo  

32003L0118 Direktiva Komisije 2003/118/ES z dne 5. decembra 2003 o spremembi prilog k 
direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede 
najvišjih mejnih vrednosti ostankov za acefat, 2,4-D in paration-metil  

32003L0120 DIREKTIVA KOMISIJE 2003/120/ES z dne 5. decembra 2003 o spremembi 
Direktive 90/496/EGS o označevanju hranilne vrednosti živil  

32004L0001 DIREKTIVA KOMISIJE 2004/1/ES z dne 6. januarja 2004 o spremembi 
Direktive 2002/72/ES glede opustitve uporabe azodikarbonamida kot penilca  

32004L0002 DIREKTIVA KOMISIJE 2004/2/ES z dne 9. januarja 2004 o spremembi direktiv 
Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede najvišje mejne vrednosti 
ostankov za fenamifos  

32004L0013 DIREKTIVA KOMISIJE 2004/13/ES z dne 29. januarja 2004 o spremembi 
Direktive 2002/16/ES o uporabi nekaterih epoksi derivatov v materialih in 
izdelkih, namenjenih za stik z živili  

32004L0014 DIREKTIVA KOMISIJE 2004/14/ES z dne 29. januarja 2004 o spremembi 
Direktive 93/10/EGS o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, 
namenjenih za stik z živili  

32004L0019 DIREKTIVA KOMISIJE 2004/19/ES z dne 1. marca 2004 o spremembi 
Direktive 2002/72/ES o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z 
živili  

32004L0044 Direktiva Komisije 2004/44/ES z dne 13. aprila 2004 o spremembi Direktive 
2002/69/ES o določitvi postopkov vzorčenja in analitskih metod za uradni 
nadzor dioksinov in določanje dioksinu podobnih polikloriranih bifenilov v živilih  

32004L0047 DIREKTIVA KOMISIJE 2004/47/ES z dne 16. aprila 2004 o spremembi 
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Direktive 95/45/ES v zvezi z mešanimi karoteni (E 160 a (i)) in beta-karotenom 
(E 160 a (ii))  

32004L0059 DIREKTIVA KOMISIJE 2004/59/ES z dne 23. aprila 2004 o spremembah 
Direktive Sveta 90/642/EGS glede v njej določenih najvišji dovoljenih vrednosti 
ostankov bromopropilata  

32004L0061 DIREKTIVA KOMISIJE 2004/61/ES z dne 26. aprila 2004 o spremembah Prilog 
k Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede najvišjih 
mejnih vrednosti ostankov za določene pesticide, ki so prepovedani za uporabo 
v Evropski skupnosti  

32004L0095 Direktiva Komisije 2004/95/ES z dne 24. septembra 2004 o spremembi 
Direktive Sveta 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov bifentrina in 
famoksadona, določenih v omenjeni direktivi  

32004L0115 Direktiva Komisije 2004/115/ES z dne 15. decembra 2004 o spremembi 
Direktive Sveta 90/642/EGS glede mejnih vrednosti nekaterih ostankov 
pesticidov, določenih s to direktivoBesedilo velja za EGP  

32005L0004 Direktiva Komisije 2005/4/ES z dne 19. januarja 2005 o spremembi Direktive 
2001/22/ES o določitvi postopkov vzorčenja in analiznih metod za uradni 
nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih  

32005L0005 Direktiva Komisije 2005/5/ES z dne 26. januarja 2005 o spremembi Direktive 
2002/26/ES glede metod vzorčenja in metod analize za uradni nadzor vrednosti 
ohratoksina A v nekaterih živilih  

32005L0010 Direktiva Komisije 2005/10/ES z dne 4. februarja 2005 o določitvi metod 
vzorčenja in metod analize za uradni nadzor vrednosti benzo-a-pirena v živilih  

32005L0031 Direktiva Komisije 2005/31/ES z dne 29. aprila 2005 o spremembi Direktive 
Sveta 84/500/EGS glede izjave o skladnosti in meril učinkovitosti analizne 
metode za keramične izdelke, namenjene za stik z živili 

 
 
Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti – IO 
 
S področja ZZUZIS smo po pregledu zakona in podrejenih predpisov določili 43 informacijski 
obveznosti (IO). Zavezanci za posamezne informacijske obveznosti, katerih nabor tudi 
definira pridobivanje podatkov, so naslednji: 

• Nosilci živilske dejavnosti (proizvajalci živil, uvozniki živil in tisti, ki dajejo v promet 
živila): 39 IO 

• Kapitani ladij, ki prevažajo živila: 2 IO 
• Rafinerije sladkorja: 1 IO 
• Objekti za obsevanje živil: 1 IO 

 
Pri obravnavanem zakonu se najpogosteje pojavljajo informacijske obveznosti tip 5 – 
Posredovanje informacij za tretje osebe, tip 6 – Zahtevek za posamezno aktivnost, 
oprostitev, povračilo in tip 1 – Vodenje evidenc. Informacijske obveznosti so razvidne iz 
tabele 1. 
 
 
Korak 1.3: Določitev administrativnih aktivnosti 
 
S področja ZZUZIS smo po pregledu zakona in podrejenih predpisov določili 126 
administrativnih aktivnosti (AA). 
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Pri obravnavanem zakonu se najpogosteje pojavljajo administrativne aktivnosti tip 1 – 
Seznanjanje z informacijsko obveznostjo, tip 10 - Poročanje/oddajanje informacij, tip 5 – 
Oblikovanje ustreznih podatkov in tip 3 – Priprava potrebnih informacij iz obstoječih podatkov 
ali preračunavanje, preoblikovanje obstoječih podatkov za namen. Administrativne aktivnosti 
so razvidne iz tabele 1. 
 
Tabela 1: Informacijske obveznosti in pripadajoče administrativne aktivnosti 
Informacijske obveznosti Administrativne aktivnosti 

AA 1.1. Seznanjanje z IO 
IO - 1 

Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo in prometom živil, so dolžne 

skrbeti za stalno usposabljanje delavcev, ki 
prihajajo pri delu v stik z živili. 

AA 1.2. Načrtovanje in realizacija usposabljanj 

AA 2.1. Seznanjanje z IO 

AA 2.2. Priprava sestavnih delov zahtevka za pridobitev 
dovoljenja 

IO - 2 
Nosilec živilske dejavnosti pridobi 

dovoljenje za dajanje novega živila v 
promet. 

AA 2.3. Pošiljanje zahtevka pristojnemu organu 

AA 3.1. Seznanjanje z IO 

AA 3.2. 
Priprava oznake za označitev novega živila 
(dodatne označbe na deklaraciji glede na splošne 
predpise) - priprava interno IO - 3 

Nosilci živilske dejavnosti morajo nova 
živila označiti na način, ki ga predpiše 

minister, pristojen za zdravje, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za kmetijstvo, 

prehrano in veterinarstvo, in ministrom, 
pristojnim za varstvo okolja. AA 3.3. 

Priprava oznake za označitev novega živila 
(dodatne označbe na deklaraciji glede na splošne 
predpise) - zunanji izvajalec 

AA 4.1. Seznanjanje z IO 

AA 4.2. Priprava sestavnih delov zahtevka za pridobitev 
dovoljenja 

IO - 4 Nosilec živilske dejavnosti pridobi 
dovoljenje za uporabo novih aditivov. 

AA 4.3. Pošiljanje zahtevka Uradu za živila in prehrano 

AA 5.1. Seznanjanje z IO 
IO - 5 

Pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali 
dajejo v promet živila in izdelke ter snovi, ki 

prihajajo v stik z živili, izvajajo notranji 
nadzor. 

AA 5.2. Vodenje dokumentacije o obsegu in načinu 
izvajanja notranjega nadzora 

AA 6.1. Seznanjanje z IO 

AA 6.2. Priprava obvestila za pristojno inšpekcijo  

IO - 6 

Če pravna ali fizična oseba iz 1. odstavka 
ugotovi, utemeljeno sumi ali je obveščena s 
strani pristojne inšpekcije, da živilo, ki ga je 
uvozila, proizvedla, predelala, izdelala ali 

dala v promet, ni v skladu z zahtevami 
zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti 

živil iz 6. in 7. člena ZZUZIS, mora to živilo 
takoj umakniti iz proizvodnje in prometa, za 
katerega je odgovorna v okviru notranjega 

nadzora, in o tem obvestiti pristojno 
inšpekcijo. 

AA 6.3. Pošiljanje obvestila pristojni inšpekciji 

AA 7.1. Seznanjanje z IO 
IO - 7 

Fizične in pravne osebe, ki proizvajajo, ali 
dajejo v promet živila in izdelke ter snovi, ki 

prihajajo v stik z živili, sodelujejo pri 
uradnem zdravstvenem nadzoru. 

AA 7.2. Sodelovanje pri nadzoru vseh faz proizvodnje 
oziroma prometa proizvodov 

AA 8.1. Seznanjanje z IO 

AA 8.2. Pridobitev obrazca 

AA 8.3. Priprava zahteve 

AA 8.4. Priprava prilog 

AA 8.5. Plačilo takse 

AA 8.6. Pošiljanje zahteve pristojnemu inšpektorju 

IO - 8 

Uvoznik živil ali izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili, mora ob vložitvi 
carinske deklaracije za uvoz vložiti pri 

pristojnem zdravstvenem inšpektorju, za 
živila živalskega izvora pa pri pristojnem 
veterinarskem inšpektorju, zahtevo za 

pregled pošiljke, ki jo uvaža, da se ugotovi 
njena zdravstvena ustreznost. 

AA 8.7. Sodelovanje pri odvzemu vzorca iz pošiljke 

AA 9.1. Seznanjanje z IO 

AA 9.2. 
Priprava zahteve za carinsko dovoljeno rabo ali 
uporabo, razen tranzita, brez potrdila o zdravstveni 
ustreznosti pošiljke IO - 9 

Uvoznik poda zahtevo za carinsko 
dovoljeno rabo ali uporabo, razen tranzita, 

brez potrdila o zdravstveni ustreznosti 
pošiljke, če je bila pošiljka dana na analizo, 

izid analize pa še ni znan in če se s tem 
strinja pristojni inšpektor, ki je opravil 

pregled pošiljke. AA 9.3. 
Pošiljanje zahteve za carinsko dovoljeno rabo ali 
uporabo, razen tranzita, brez potrdila o zdravstveni 
ustreznosti pošiljke 
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Informacijske obveznosti Administrativne aktivnosti 

AA 10.1. Seznanjanje z IO 

AA 10.2. 
Vodenje dokumentacije o treh predhodnih tovorih, 
ki so se prevažali v omenjenih cisternah in o 
učinkovitosti postopkov čiščenja cisterne med 
posameznimi tovori 

IO - 10 

Kapitan ladje (nosilec živilske dejavnosti v 
prometu), ki v cisternah prevaža 

neembalirano tekoče olje in maščobe, ki so 
namenjene za uporabo v prehranske 

namene, mora voditi dokumentacijo o treh 
predhodnih tovorih, ki so se prevažali v 
omenjenih cisternah in o učinkovitosti 

postopkov čiščenja cisterne med 
posameznimi tovori, če je bil tovor 

pretovorjen, pa mora kapitan ladje, ki je 
prevzela blago, poleg prejšnje 

dokumentacije voditi tudi dokumentacijo, iz 
katere je razvidno, da je bil predhodni 

ladijski prevoz neembaliranega tekočega 
olja in maščob v skladu z določbami 2. 
člena tega pravilnika, in dokumentacijo o 

učinkovitosti postopka čiščenja med 
navedenima tovoroma na prvi ladji. 

AA 10.3. 

Vodenje dokumentacije iz katere je razvidno, da je 
bil predhodni ladijski prevoz v skladu z določbami 2. 
člena tega pravilnika, in vodenje dokumentacije o 
učinkovitosti postopka čiščenja med navedenima 
tovoroma na prvi ladji, če je bil tovor pretovorjen 

AA 11.1. Seznanjanje z IO 

IO - 11 

Kapitan ladje (nosilec živilske dejavnosti v 
prometu), ki je odgovoren za prevoz 

neprečiščenega sladkorja, mora voditi 
dokumentacijo o natančnem opisu 

predhodnega ladijskega tovora, ki se je 
prevažal v cisterni, ter vrsti in učinkovitosti 

postopka čiščenja pred prevozom 
neprečiščenega sladkorja. 

AA 11.2. 
Vodenje dokumentacijo o natančnem opisu 
predhodnega ladijskega tovora, ki se je prevažal v 
cisterni, ter vrsti in učinkovitosti postopka čiščenja 
pred prevozom neprečiščenega sladkorja 

AA 12.1. Seznanjanje z IO 
IO - 12 Rafinerija hrani kopije spremnih dokazil o 

pošiljki. AA 12.2. Hranjenje kopij spremnih dokazil o pošiljki 

AA 13.1. Seznanjanje z IO 

IO - 13 

Proizvajalec ali prodajalec, s sedežem v 
Skupnosti, za keramične izdelke, ki še niso 

v stiku z živili, v fazah trženja, vključno s 
prodajo na drobno, izda pisno izjavo v 

skladu s 16. členom Uredbe 1935/2004/ES.
AA 13.2. Priprava pisne izjave o skladnosti 

AA 14.1. Seznanjanje z IO 

AA 14.2. Pridobitev ustrezne dokumentacije - za izdelke 
proizvedene v RS IO - 14 

Proizvajalec ali uvoznik, v Skupnosti, na 
zahtevo zdravstvenega inšpektorja predloži 
ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da so 

keramični izdelki v skladu z mejnimi 
vrednostmi za migracijo svinca in kadmija. AA 14.3. Pridobitev ustrezne dokumentacije - za uvožene 

izdelke 
AA 15.1. Seznanjanje z IO 

IO - 15 

Poslovni subjekti sodelujejo pri izvajanju 
uradnega nadzora nad pravilno uporabo 

fitofarmacevtskih sredstev v skladu z 
domačimi predpisi in predpisi EU, ki urejajo 

fitofarmacevtska sredstva in uradni 
zdravstveni nadzor, v skladu s predpisi, ki 

urejajo uradni zdravstveni nadzor nad živili, 
za namen ugotavljanja skladnosti vsebnosti 

pesticidov v živilih oziroma kmetijskih 
pridelkih. 

AA 15.2. Sodelovanje pri uradnem nadzoru 

AA 16.1. Seznanjanje z IO 

AA 16.2. Priprava pisnih podatkov o hranilni vrednosti živila IO - 16 
Proizvajalec oziroma prodajalec mora na 

zahtevo kupca oziroma končnega 
potrošnika posredovati pisno podatke o 

hranilni vrednosti živila. AA 16.3. Posredovanje pisnih podatkov o hranilni vrednosti 
živila 

AA 17.1. Seznanjanje z IO 

AA 17.2. Priprava pisne izjave o skladnosti 

AA 17.3. Pridobitev potrdila o opravljeni analizi polimernih 
materialov in izdelkov - proizvedeni v RS 

IO - 17 

Nosilec dejavnosti v prometu, razen v 
prometu na drobno, polimernim materialom, 

izdelkom ter snovem, namenjenim za 
njihovo proizvodnjo ter za materiale in 
izdelke iz regenerirane celulozne folije, 
namenjene za stik z živili, priloži pisno 

izjavo o skladnosti v skladu s 16. členom 
Uredbe 1935/2004/ES. 

AA 17.4. Pridobitev potrdila o opravljeni analizi polimernih 
materialov in izdelkov - uvoženi 

AA 18.1. Seznanjanje z IO 

IO - 18 

Nosilec dejavnosti na zahtevo 
zdravstvenega inšpektorja da na voljo 

ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da so 
materiali in izdelki ter snovi, namenjene za 
proizvodnjo teh materialov in izdelkov, v 

skladu z zahtevami tega pravilnika. 

AA 18.2. 

Priprava ustrezne dokumentacije, , ki dokazuje, da 
so materiali in izdelki ter snovi, namenjene za 
proizvodnjo teh materialov in izdelkov, v skladu z 
zahtevami tega pravilnika (dokumentacija: pogoji in 
rezultati preskušanj, izračuni, druge analize ter 
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dokazi o varnosti ali utemeljitve, ki dokazujejo 
navedeno skladnost materiala oziroma izdelka) 

AA 19.1. Seznanjanje z IO 

AA 19.2. 

Priprava prijave, da se prvič daje v promet 
prehransko dopolnilo na območju Republike 
Slovenije (vsebina prijave: spremni dopis, izvirno 
označbo, če izdelek ni proizveden v Republiki 
Sloveniji ali proizvodno specifikacijo, če je izdelek 
proizveden v Republiki Sloveniji in predlog označbe 
v slovenskem jeziku, pripravljen v skladu z 
določbami 7., 8., 9. in 10. člena tega pravilnika, 
vključno z informacijami v zvezi s prehranskimi 
dopolnili, ki so na voljo končnemu potrošniku) 

AA 19.3. Plačilo takse 

IO - 19 
Nosilec živilske dejavnosti mora obvestiti 

ministrstvo, pristojno za zdravje, kadar prvič 
daje v promet prehransko dopolnilo na 

območju Republike Slovenije. 

AA 19.4. Pošiljanje prijave ministrstvu, pristojnemu za 
zdravje 

AA 20.1. Seznanjanje z IO 

AA 20.2. 
Priprava obvestila o spremembi podatkov o 
prehranskem dopolnilu, za katerega je bila dana 
prva prijava IO - 20 

Nosilec živilske dejavnosti ministrstvu, 
pristojnemu za zdravje, sporoči spremembo 

podatkov o prehranskem dopolnilu, za 
katerega je bila dana prva prijava. 

AA 20.3. 
Pošiljanje obvestila o spremembi podatkov o 
prehranskem dopolnilu, za katerega je bila dana 
prva prijava, ministrstvu, pristojnemu za zdravje 

AA 21.1. Seznanjanje z IO 

AA 21.2. 
Priprava obvestila o prenehanju prometa s 
prehranskim dopolnilom, za katerega je bila dana 
prva prijava IO - 21 

Nosilec živilske dejavnosti obvesti 
ministrstvo, pristojno za zdravje v primeru 

prenehanja prometa s prehranskim 
dopolnilom, za katerega je bila dana prva 

prijava. AA 21.3. 
Pošiljanje obvestila o prenehanju prometa s 
prehranskim dopolnilom, za katerega je bila dana 
prva prijava, ministrstvu, pristojnemu za zdravje 

AA 22.1. Seznanjanje z IO 

AA 22.2. Priprava vloge za razvrstitev izdelka 

AA 22.3. Plačilo pristojbnine za obravnavo vloge 
IO - 22 

Predlagatelj, preden da izdelek (zdravilno 
rastlino kategorije H, ki se lahko uporabljajo 

tudi kot živilo) prvič v promet v Republiki 
Sloveniji, vloži vlogo za razvrstitev izdelka. 

AA 22.4. Pošiljanje vloge za razvrstitev izdelka 

AA 23.1. Seznanjanje z IO 

IO - 23 

Nosilci živilske dejavnosti morajo 
temperaturo, ki jo zagotavlja oprema, ki se 

uporablja za hitro zamrzovanje, 
shranjevanje, prevoz in razdeljevanje 
zamrznjenih živil ter v zamrzovalnih 

razstavnih omarah v prometu na drobno, 
dokumentirati in dokumentacijo o meritvah 

predložiti ob uradnem nadzoru. 

AA 23.2. Vodenje evidence o merjenju temperature, ki jo 
zagotavlja oprema 

AA 24.1. Seznanjanje z IO 

AA 24.2. Priprava prijave, da se prvič daje v promet začetno 
formulo IO - 24 

Nosilec živilske dejavnosti mora najpozneje 
v sedmih dneh od dne, ko da začetno 

formulo prvič v promet na območju 
Republike Slovenije, to prijaviti ministrstvu, 

pristojnemu za zdravje. AA 24.3. Pošiljanje prijave ministrstvu, pristojnemu za 
zdravje 

AA 25.1. Seznanjanje z IO 

AA 25.2. Priprava obvestila o prenehanju prometa začetne 
formule IO - 25 

Nosilec živilske dejavnosti mora v primeru 
prenehanja prometa začetne formule o tem 
obvestiti ministrstvo, pristojno za zdravje. 

AA 25.3. Pošiljanje obvestila o prenehanju ministrstvu, 
pristojnemu za zdravje 

AA 26.1. Seznanjanje z IO 

IO - 26 

Pisna ali avdiovizualna sporočila in 
izobraževalna gradiva, ki obravnavajo 
hranjenje dojenčkov in so namenjena 

nosečim ženskam ter materam dojenčkov 
in majhnih otrok, morajo vsebovati 

zahtevane informacije.  

AA 26.2. 

Priprava zahtevanih informacij za pisna ali 
avdiovizualna sporočila in izobraževalna gradiva, ki 
obravnavajo hranjenje dojenčkov in so namenjena 
nosečim ženskam ter materam dojenčkov in 
majhnih otrok, in vključitev v gradivo 

AA 27.1. Seznanjanje z IO IO - 27 Proizvajalci ali distributerji pridobijo soglasje 
ministra, pristojnega za zdravje, da lahko 
podarjajo informativno ali izobraževalno AA 27.2. Priprava vloge za pridobitev soglasja za podarjanje 

informativne ali izobraževalne opreme ali gradiva 
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opremo ali gradivo. AA 27.3. Pošiljanje vloge za pridobitev soglasja ministrstvu, 

pristojenmu za zdravje 
AA 28.1. Seznanjanje z IO 

IO - 28 

Oseba mora nosilcu dejavnosti pred 
nastopom dela podpisati soglasje iz Priloge 

1 in izpolniti individualno izjavo o 
bolezenskih znakih iz Priloge 2, ki sta 

sestavni del tega pravilnika. 
AA 28.2. Podpis soglasja iz Priloge 1 in izpolnitev 

individualne izjave o bolezenskih znakih iz Priloge 2

AA 29.1. Seznanjanje z IO 

IO - 29 

Oseba je dolžna v primeru zdravstvenih 
težav iz Priloge 1 izpolniti individualno 
izjavo o bolezenskih znakih osebe iz 

Priloge 2 in jo takoj posredovati nosilcu 
živilske dejavnosti oziroma njegovi 

odgovorni osebi. 

AA 29.2. Izpolnitev individualne izjave o bolezenskih znakih 
osebe iz Priloge 2 

AA 30.1. Seznanjanje z IO 

AA 30.2. Priprava obvestila o epidemioloških indikacijah IO - 30 
Nosilec živilske dejavnosti mora, ob 

epidemioloških indikacijah iz 7. člena 
Pravilnika, o tem obvestiti izvajalca 

pregledov in napotiti osebo na pregled. AA 30.3. Pošiljanje obvestila izvajalcu pregledov 

AA 31.1. Seznanjanje z IO 

IO - 31 

Nosilec živilske dejavnosti, ki zaposluje 
osebe iz 5. člena tega pravilnika, vodi 

dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev v 
skladu s tem pravilnikom, ki mora biti vselej 

dostopna ob inšpekcijskem pregledu. 
AA 31.2. 

Vodenje dokumentacije o izpolnjevanju 
zdravstvenih zahtev za osebe, ki pri delu v 
proizvodnji in prometu z živili, vključno s pitno vodo, 
prihajajo stalno ali občasno v stik z živili 

AA 32.1. Seznanjanje z IO 

AA 32.2. 
Priprava obvestila o prvem dajanju v promet v 
Republiki Sloveniji živila za posebne prehranske 
namene, ki ne spada v eno izmed skupin iz 
seznama Priloge I 

AA 32.3. Priprava prilog (originalna embalaža z oznako, 
kopija originalnega potrdila o prvi prijavi) 

IO - 32 

Proizvajalec ali uvoznik živil iz tretjih držav 
mora, kadar se živilo za posebne 

prehranske namene, ki ne spada v eno 
izmed skupin iz seznama Priloge I, prvič 
daje v promet v Republiki Sloveniji, o tem 

obvestiti Ministrstvo za zdravje.  

AA 32.4. Posredovanje obvestila in zahtevanih prilog na 
Ministrstvo za zdravje 

AA 33.1. Seznanjanje z IO 

AA 33.2. 
Priprava obvestila, da se živilo za posebne 
zdravstvene namene prvič daje v promet v 
Republiki Sloveniji 

AA 33.3. 
Priprava prilog (oznaka, pod katero bo živilo dano v 
promet v Republiki Sloveniji, originalna tuja oznaka 
in kopija originalnega potrdila o prvi prijavi v drugi 
državi) 

IO - 33 

Proizvajalec ali uvoznik mora, kadar se 
živilo za posebne zdravstvene namene 

prvič daje v promet v Republiki Sloveniji, o 
tem obvestiti Zdravstveni inšpektorat 

Republike Slovenije in posredovati oznako, 
pod katero bo živilo dano v promet (prva 

prijava-notifikacija). Če je živilo že v 
prometu v katerikoli drugi državi, mora 

uvoznik, poleg oznake v slovenskem jeziku, 
posredovati še originalno oznako in kopijo 

originalnega potrdila o prvi prijavi v skladu s 
predpisom, ki ureja živila za posebne 

prehranske namene. 

AA 33.4. Posredovanje obvestila in zahtevanih prilog na 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije 

AA 34.1. Seznanjanje z IO 
IO - 34 

Objekti za obsevanje morajo voditi 
evidenco o uporabljenih virih ionizirajočega 
sevanja in dokumentacijo hraniti najmanj 

pet let. 
AA 34.2. Vodenje in hranjenje evidence o uporabljenih virih 

ionizirajočega sevanja 

AA 35.1. Seznanjanje z IO 

IO - 35 
Uvoznik obsevanih živil mora predložiti 
dokumentacijo, ki vsebuje ime in naslov 
objekta za obsevanje in podatke iz 12. 

člena pravilnika.  
AA 35.2. 

Priprava zahtevanih podatkov in dokumentacije 
(dokumentacija: vsebuje ime in naslov objekta za 
obsevanje) 

AA 36.1. Seznanjanje z IO 

AA 36.2. 

Priprava vloge za odobritev trditev v zvezi z 
zmanjšanjem tveganja za bolezen in trditev v zvezi 
z razvojem in zdravjem otrok (vsebina: ime in 
naslov vlagatelja, hranilo ali drugo snov ali živilo ali 
kategorijo živila, kopije študij, navedbo, kateri 
podatek velja za zakonsko zaščitenega, kopije 
drugih znanstvenih študij, predlog besedila 
zdravstvene trditve, povzetek vloge) 

IO - 36 

Nosilec živilske dejavnosti poda vlogo za 
odobritev trditev v zvezi z zmanjšanjem 
tveganja za bolezen in trditev v zvezi z 

razvojem in zdravjem otrok v skladu s 15. 
členom Uredbe 1924/2006/ES na 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

AA 36.3. Podaja vloge na Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AA 37.1. Seznanjanje z IO IO - 37 Nosilec živilske dejavnosti pošlje vlogo za 
vključitev zdravstvenih trditev, ki se ne 
nanašajo na zmanjšanje tveganja za AA 37.2. Priprava vloge za vključitev zdravstvenih trditev, ki 
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se ne nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezni 
(vsebina: ime in naslov vlagatelja, hranilo ali drugo 
snov ali živilo ali kategorijo živila, kopije študij, 
navedbo, kateri podatek velja za zakonsko 
zaščitenega, kopije drugih znanstvenih študij, 
predlog besedila zdravstvene trditve, povzetek 
vloge) 

bolezni v seznam iz 13. člena Uredbe 
1924/2006/ES, na Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano v skladu z 18. 
členom Uredbe 1924/2006/ES. 

AA 37.3. Podaja vloge na Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AA 38.1. Seznanjanje z IO 

AA 38.2. Priprava obvestila o dajanju živila z zdravstvenimi 
trditvami v promet 

AA 38.3. Priprava vzorca označbe za živilo 
IO - 38 

Nosilec živilske dejavnosti mora za namen 
spremljanja živil z zdravstvenimi trditvami o 

dajanju živila z zdravstvenimi trditvami v 
promet obvestiti Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano in mu poslati vzorec 
označbe za živilo.  AA 38.4. Pošiljanje obvestila in vzorca na Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
AA 39.1. Seznanjanje z IO 

AA 39.2. 
Obvestitev po najhitrejši poti (telefon, elektronska 
pošta) podjetjem, ki jim je dobavilo material ali 
izdelek, ki ni v skladu s 3. členom Uredbe 
1935/2004/ES 

AA 39.3. 
Priprava dopisa podjetjem, ki jim je dobavilo 
material ali izdelek, ki ni v skladu s 3. členom 
Uredbe 1935/2004/ES IO - 39 

Če podjetje, ki je proizvedlo, uvozilo, 
predelalo ali prvo dalo v promet v Republiki 
Sloveniji material ali izdelek, namenjen za 

stik z živili, utemeljeno sumi, da material ali 
izdelek, namenjen za stik z živili, ni v skladu 

s 3. členom Uredbe 1935/2004/ES, takoj 
sproži postopke za umik iz prometa, če 
material ali izdelek ni več pod njegovim 
neposrednim nadzorom, in sicer med 

drugim obvesti po najhitrejši poti (telefon, 
elektronska pošta) in nato še z dopisom 
podjetja, ki jim je dobavilo material ali 

izdelek, ki ni v skladu s 3. členom Uredbe 
1935/2004/ES, naj ga umaknejo iz prometa 

in o tem nemudoma obvestijo morebitna 
druga podjetja, ki so jim ta material ali 

izdelek dobavila. 

AA 39.4. 
Posredovanje dopisa podjetjem, ki jim je dobavilo 
material ali izdelek, ki ni v skladu s 3. členom 
Uredbe 1935/2004/ES 

AA 40.1. Seznanjanje z IO 

AA 40.2. Priprava obvestil za potrošnike o razlogih za umik IO - 40 

Podjetje, ki je proizvedlo, uvozilo, predelalo 
ali prvo dalo v promet v Republiki Sloveniji 

material ali izdelek, namenjen za stik z 
živili, mora, če je material ali izdelek, 

namenjen za stik z živili, že pri potrošniku, 
obvestiti potrošnike o razlogih za umik. 

AA 40.3. Objava in posredovanje obvestil o razlogih za umik 

AA 41.1. Seznanjanje z IO 

AA 41.2. Priprava obvestila o neskladnosti materiala ali 
izdelka 

IO - 41 

Podjetje, ki je proizvedlo, uvozilo, predelalo 
ali prvo dalo v promet v Republiki Sloveniji 

material ali izdelek, namenjen za stik z 
živili, mora o neskladnosti materiala ali 

izdelka iz 3. člena Uredbe 1935/2004/ES 
ter postopkih iz drugega odstavka 2. člena 
Uredbe in ukrepih iz prvega odstavka tega 
člena takoj obvestiti Zdravstveni inšpektorat 

Republike Slovenije. 

AA 41.3. Pošiljanje obvestila na Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije 

AA 42.1. Seznanjanje z IO 

AA 42.2. 
Priprava obvestila, da material ali izdelek, namenjen 
za stik z živili, ni v skladu s 3. členom Uredbe 
1935/2004/ES 

AA 42.3. Posredovanje obvestila ZIRS IO - 42 

Če podjetje, razen podjetij, ki so proizvedla, 
uvozila, predelala ali prva dala v promet v 

Republiki Sloveniji material ali izdelek, 
namenjen za stik z živili, dobi informacijo, 
da material ali izdelek, namenjen za stik z 

živili, ni v skladu s 3. členom Uredbe 
1935/2004/ES, mora o tem obvestiti ZIRS 

in podjetje, ki je proizvedlo, uvozilo, 
predelalo ali prvo dalo v promet v Republiki 
Sloveniji material ali izdelek, namenjen za 

stik z živili. 

AA 42.4. 
Posredovanje obvestila podjetju, ki je proizvedlo, 
uvozilo, predelalo ali prvo dalo v promet v Republiki 
Sloveniji material ali izdelek, namenjen za stik z 
živili 

AA 43.1. Seznanjanje z IO 

AA 43.2. Izpolnitev vloge (elektronskega obrazca) za 
registracijo podjetja IO - 43 

Podjetja, ki so proizvedla, uvozila, predelala 
ali prva dala v promet v Republiki Sloveniji 

material ali izdelek, namenjen za stik z 
živili, in podjetja, ki se ukvarjajo s spletno 
prodajo, kataloško prodajo ali TV-prodajo 

materialov in izdelkov, namenjenih za stik z 
živili, se morajo registrirati pri ZIRS. 

AA 43.3. Posredovanje vloge (elektronskega obrazca) za 
registracijo podjetja 
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Korak 1.3 a: Možnost uporabe elektronske poti 
 
Pri ugotovljenih informacijskih obveznostih se je ugotavljalo ali je pri posameznih 
administrativnih aktivnostih možno uporabiti elektronsko pot za njeno izpolnjevanje ali ne. V 
nekaterih primerih je to možno, v nekaterih pa ne, kot je za posamezne vrste aktivnosti 
pojasnjeno v nadaljevanju. 
 
Podatke o ugotovljenih informacijskih obveznostih (seznanjanje z informacijskimi 
obveznostmi) je v elektronski obliki možno pridobiti za vse informacijske obveznosti, in sicer 
glede na pristojnosti na spletnih straneh odgovornih organov (Ministrstvo za zdravje, 
Zdravstveni inšpektorat RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Veterinarska uprava RS). Na spletnih straneh so 
objavljeni tudi napotki nosilcem živilske dejavnosti za uporabo dobre higienske prakse. 
Dodatne informacije pa so na voljo še na spletnih straneh Evropske komisije, ki se nanašajo 
na varnost živil. 
 
Povsod, kjer je za izpolnjevanje informacijske obveznosti potrebno pridobiti nek obrazec, je 
možno te obrazce pridobiti elektronsko na spletnih straneh pristojnih organov. Za 
informacijski obveznosti IO-8: Uvoz pošiljke in IO-43: Registracija podjetja pa je na voljo 
spletni obrazec. Obrazci niso na voljo za informacijske obveznosti z relativno nizko 
populacijo oziroma za tiste pri katerih za izpolnitev obveznosti zadostuje spremni dopis. 
 
Ugotovljeno je bilo, da je pošiljanje zahtevkov in vlog možno izvesti po elektronski poti za vse 
informacijske obveznosti, kjer je populacija relativno visoka, razen prijave pri IO-19: Prvo 
dajanje prehranskega dopolnila v promet, ki mora vsebovati zahtevane priloge in je relativno 
obsežna. Pri informacijskih obveznostih, kjer je populacija relativno nizka in je treba 
pristojnim organom pošiljati dokumente in obvestila z zahtevanimi prilogami, elektronska pot 
ni možna. Elektronsko, po e-pošti pa je možno na pristojne organe pošiljati obvestila in 
sporočila, katerim ni treba prilagati obsežnejših prilog. 
 
Od ostalih aktivnosti, ki so označene, da jih ni možno izpolnjevati po elektronski poti, so v 
večini takšne, pri katerih je to odvisno predvsem od razvitosti informacijskega sistema 
posameznega poslovnega subjekta (npr. priprava podatkov za posamezno informacijsko 
obveznost ali vodenje evidenc) ali pa so aktivnosti takšnega tipa, da njihovo elektronsko 
izpolnjevanje ne more obstajati (npr. sodelovanje pri nadzoru, izvedba analize izdelka ali 
priložitev pisne izjave izdelku). 
 
Možnost uporabe elektronske poti za administrativne aktivnosti je razvidna iz tabele 2. 
 
Tabela 2: Izpolnjevanje posamezne IO preko elektronskih poti 

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje 
aktivnosti (da ali ne) 

AA 1.1. DA IO - 1 
AA 1.2. NE 
AA 2.1. DA 
AA 2.2. NE IO - 2 

AA 2.3. NE 
AA 3.1. DA 
AA 3.2. NE IO - 3 

AA 3.3. NE 
AA 4.1. DA IO - 4 

AA 4.2. NE 
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IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje 
aktivnosti (da ali ne) 

AA 4.3. NE 
AA 5.1. DA IO - 5 
AA 5.2. DA 
AA 6.1. DA 
AA 6.2. NE IO - 6 

AA 6.3. NE 
AA 7.1. DA IO - 7 
AA 7.2. NE 
AA 8.1. DA 
AA 8.2. DA 
AA 8.3. DA 
AA 8.4. DA 
AA 8.5. DA 
AA 8.6. DA 

IO - 8 

AA 8.7. NE 
AA 9.1. DA 
AA 9.2. NE IO - 9 

AA 9.3. NE 
AA 10.1. DA 
AA 10.2. NE IO - 10 

AA 10.3. NE 
AA 11.1. DA IO - 11 
AA 11.2. NE 
AA 12.1. DA IO - 12 
AA 12.2. NE 
AA 13.1. DA IO - 13 
AA 13.2. NE 
AA 14.1. DA 
AA 14.2. NE IO - 14 

AA 14.3. NE 
AA 15.1. DA IO - 15 
AA 15.2. NE 
AA 16.1. DA 
AA 16.2. NE IO - 16 

AA 16.3. NE 
AA 17.1. DA 
AA 17.2. NE 
AA 17.3. NE 

IO - 17 

AA 17.4. NE 

AA 18.1. NE IO - 18 
AA 18.2. NE 
AA 19.1. DA 
AA 19.2. NE 

IO - 19 

AA 19.3. DA 
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IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje 
aktivnosti (da ali ne) 

AA 19.4. NE 
AA 20.1. DA 
AA 20.2. DA IO - 20 

AA 20.3. DA 
AA 21.1. DA 
AA 21.2. DA IO - 21 

AA 21.3. DA 

AA 22.1. DA 

AA 22.2. DA 

AA 22.3. DA 
IO - 22 

AA 22.4. DA 
AA 23.1. DA IO - 23 
AA 23.2. NE 
AA 24.1. DA 
AA 24.2. NE IO - 24 

AA 24.3. NE 
AA 25.1. DA 
AA 25.2. NE IO - 25 

AA 25.3. NE 
AA 26.1. DA IO - 26 
AA 26.2. DA 

AA 27.1. DA 

AA 27.2. NE IO - 27 

AA 27.3. NE 
AA 28.1. DA IO - 28 
AA 28.2. NE 

AA 29.1. DA IO - 29 
AA 29.2. NE 
AA 30.1. DA 
AA 30.2. NE IO - 30 

AA 30.3. NE 
AA 31.1. DA IO - 31 
AA 31.2. DA 

AA 32.1. DA 

AA 32.2. NE 

AA 32.3. NE 
IO - 32 

AA 32.4. NE 

AA 33.1. DA 

AA 33.2. NE 

AA 33.3. NE 
IO - 33 

AA 33.4. NE 

AA 34.1. DA IO - 34 
AA 34.2. DA 

IO - 35 AA 35.1. DA 
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IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje 
aktivnosti (da ali ne) 

AA 35.2. NE 
AA 36.1. DA 
AA 36.2. DA IO - 36 

AA 36.3. DA 
AA 37.1. DA 
AA 37.2. DA IO - 37 

AA 37.3. DA 
AA 38.1. DA 
AA 38.2. DA 
AA 38.3. DA 

IO - 38 

AA 38.4. DA 

AA 39.1. DA 

AA 39.2. DA 

AA 39.3. NE 
IO - 39 

AA 39.4. NE 

AA 40.1. DA 

AA 40.2. DA IO - 40 

AA 40.3. DA 

AA 41.1. DA 

AA 41.2. NE IO - 41 

AA 41.3. NE 
AA 42.1. DA 
AA 42.2. NE 
AA 42.3. NE 

IO - 42 

AA 42.4. NE 

AA 43.1. DA 

AA 43.2. DA IO - 43 

AA 43.3. DA 

 
 
Korak 1.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Podobno kot v podpoglavju Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti – IO, kjer so 
opredeljeni zavezanci za informacijske obveznosti je tudi populacija opredeljenih 
informacijskih obveznosti ZZUZIS raznolika. Gledano v praksi ima v večini vsaka 
informacijska obveznost svojo populacijo. V nekaterih primerih pa imajo tudi znotraj 
posamezne informacijske obveznosti različne administrativne aktivnosti različne populacije. 
Razlog za takšno raznolikost je med drugim tudi v tem,  da večinoma ne gre za redne 
informacijske obveznosti, temveč za informacijske obveznosti po odločitvi zavezanca, ker 
želi pridobiti nek status. Pri takih obveznostih se v populaciji zato navaja število določenih 
vlog, obvestil in podobno, ne pa števila zavezancev. 
 
Podatki o populaciji so bili pridobljeni pri naslednjih virih: 

• Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje:  
o IO – 2 
o IO – 4  
o IO – 12  
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o IO – 19  
o IO – 20  
o IO – 21  
o IO – 24  
o IO – 25  
o IO – 27  
o IO – 32  
o IO – 34  

• Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije:  
o IO – 1  
o IO – 5  
o IO – 6  
o IO – 7  
o IO – 8  
o IO – 9  
o IO – 10  
o IO – 11  
o IO – 14  
o IO – 18  
o IO – 23  
o IO – 26  
o IO – 33  
o IO – 39  
o IO – 40  
o IO – 41  
o IO – 42  
o IO – 43  

• Ministrstvo za kmetijstvo, Direktorat za varno hrano:  
o IO – 36  
o IO – 37  
o IO – 38  

• Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano:  
o IO – 1  
o IO – 5  
o IO – 6  
o IO – 7  
o IO – 8  
o IO – 15  

• Veterinarska uprava Republike Slovenije: 
o IO – 8  
o IO – 9  
o IO – 35  

• Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke 
o IO – 22 

• Nosilci živilske dejavnosti:  
o IO – 3 
o IO – 13  
o IO – 16  
o IO – 17  
o IO – 28  
o IO – 29  
o IO – 30  
o IO – 31  
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Pri določitvi populacije je bilo treba upoštevati tudi dejstvo, da se ne vodijo evidence za vse 
vrste populacije. V primeru, da določene populacije ni bilo možno pridobiti iz ustrezne 
evidence, je bila s strani virov podatkov podana njihova najboljša strokovna ocena o 
populaciji, kar pomeni, da obstaja možnost, da v nekaterih primerih ocenjena populacija ni 
enaka dejanski, temveč je njen najboljši približek. 
 
Večina pridobljenih podatkov je za leto 2010, razen za IO-9: Uvoznik poda zahtevo za 
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, razen tranzita, brez potrdila o zdravstveni ustreznosti 
pošiljke, če je bila pošiljka dana na analizo, izid analize pa še ni znan in če se s tem strinja 
pristojni inšpektor, ki je opravil pregled pošiljke, IO-10: Kapitan ladje (nosilec živilske 
dejavnosti v prometu), ki v cisternah prevaža neembalirano tekoče olje in maščobe, ki so 
namenjene za uporabo v prehranske namene, mora voditi dokumentacijo o treh predhodnih 
tovorih, ki so se prevažali v omenjenih cisternah in o učinkovitosti postopkov čiščenja 
cisterne med posameznimi tovori, če je bil tovor pretovorjen pa mora kapitan ladje, ki je 
prevzela blago, poleg prejšnje dokumentacije voditi tudi dokumentacijo, iz katere je razvidno, 
da je bil predhodni ladijski prevoz neembaliranega tekočega olja in maščob v skladu z 
določbami 2. člena tega pravilnika, in dokumentacijo o učinkovitosti postopka čiščenja med 
navedenima tovoroma na prvi ladji. Na zahtevo zdravstvenega inšpektorja mora kapitan ladje 
predložiti dokumentacijo in IO-11: Kapitan ladje (nosilec živilske dejavnosti v prometu), ki je 
odgovoren za prevoz neprečiščenega sladkorja, mora voditi dokumentacijo o natančnem 
opisu predhodnega ladijskega tovora, ki se je prevažal v cisterni, ter vrsti in učinkovitosti 
postopka čiščenja pred prevozom neprečiščenega sladkorja in mora na zahtevo 
zdravstvenega inšpektorja predložiti dokumentacijo, ki so za leto 2009. 
 
Populacija in njena segmentacija sta razvidni iz tabele 3. 
 
 
Korak 1.5: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti 
 
Izhajajoč iz opredelitve populacije v predhodnem koraku je frekvenca administrativnih 
aktivnosti vedno ena (1). 
 
Frekvenca administrativnih aktivnosti je razvidna iz tabele 3. 
 
Tabela 3: Opredelitev IO in AA za populacijo in frekvenco 

IO AA populacija število populacije frekvenca 

AA 1.1. 
Število pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo in prometom živil 19749 1 IO - 1 

AA 1.2. 
Število pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo in prometom živil 19749 1 

AA 2.1. 
Število vlog za pridobitev dovoljenja za dajanje 
novega živila v promet, v enem letu ALI število 
izdanih dovoljenj za dajanje novega živila v promet, 
v enem letu 0 1 

AA 2.2. 
Število vlog za pridobitev dovoljenja za dajanje 
novega živila v promet, v enem letu ALI število 
izdanih dovoljenj za dajanje novega živila v promet, 
v enem letu 0 1 

IO - 2 

AA 2.3. 
Število vlog za pridobitev dovoljenja za dajanje 
novega živila v promet, v enem letu ALI število 
izdanih dovoljenj za dajanje novega živila v promet, 
v enem letu 0 1 

AA 3.1. Število novih vrst živilskih izdelkov, v enem letu 4000 1 

AA 3.2. Število novih vrst živilskih izdelkov, v enem letu - 
priprava interno 3500 1 

IO - 3 

AA 3.3. Število novih vrst živilskih izdelkov, v enem letu - 500 1 
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IO AA populacija število populacije frekvenca 
zunanji izvajalec 

AA 4.1. 
Število zahtevkov za pridobitev dovoljenja za 
uporabo novih aditivov, v enem letu ALI število 
izdanih dovoljenj za uporabo novih aditivov, v enem 
letu 0 1 

AA 4.2. 
Število zahtevkov za pridobitev dovoljenja za 
uporabo novih aditivov, v enem letu ALI število 
izdanih dovoljenj za uporabo novih aditivov, v enem 
letu 0 1 

IO - 4 

AA 4.3. 
Število zahtevkov za pridobitev dovoljenja za 
uporabo novih aditivov, v enem letu ALI število 
izdanih dovoljenj za uporabo novih aditivov, v enem 
letu 0 1 

AA 5.1. 
Število pravnih ali fizičnih oseb, ki proizvajajo ali 
dajejo v promet živila in izdelke ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili 20199 1 IO - 5 

AA 5.2. 
Število pravnih ali fizičnih oseb, ki proizvajajo ali 
dajejo v promet živila in izdelke ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili 20199 1 

AA 6.1. 

Število živil, ki so umaknjena iz proizvodnje in 
prometa, v enem letu ALI število obvestil pristojni 
inšpekciji, v enem letu, da živilo, ki ga je pravna ali 
fizična oseba uvozila, proizvedla, predelala, izdelala 
ali dala v promet, ni v skladu z zahtevami 
zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil 56 1 

AA 6.2. 

Število živil, ki so umaknjena iz proizvodnje in 
prometa, v enem letu ALI število obvestil pristojni 
inšpekciji, v enem letu, da živilo, ki ga je pravna ali 
fizična oseba uvozila, proizvedla, predelala, izdelala 
ali dala v promet, ni v skladu z zahtevami 
zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil 56 1 

IO - 6 

AA 6.3. 

Število živil, ki so umaknjena iz proizvodnje in 
prometa, v enem letu ALI število obvestil pristojni 
inšpekciji, v enem letu, da živilo, ki ga je pravna ali 
fizična oseba uvozila, proizvedla, predelala, izdelala 
ali dala v promet, ni v skladu z zahtevami 
zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil 56 1 

AA 7.1. 
Število uradnih zdravstvenih nadzorov pri fizičnih in 
pravnih osebah, ki proizvajajo, ali dajejo v promet 
živila in izdelke ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, v 
enem letu 14790 1 IO - 7 

AA 7.2. 
Število uradnih zdravstvenih nadzorov pri fizičnih in 
pravnih osebah, ki proizvajajo, ali dajejo v promet 
živila in izdelke ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, v 
enem letu 14790 1 

AA 8.1. 

Število vloženih zahtev (pri pristojnem 
zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega 
izvora pa pri pristojnem veterinarskem inšpektorju) 
za pregled pošiljke, ki se uvaža, da se ugotovi 
zdravstvena ustreznost živil ali izdelkov, v enem 
letu 33735 1 

AA 8.2. 

Število vloženih zahtev (pri pristojnem 
zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega 
izvora pa pri pristojnem veterinarskem inšpektorju) 
za pregled pošiljke, ki se uvaža, da se ugotovi 
zdravstvena ustreznost živil ali izdelkov, v enem 
letu 33735 1 

AA 8.3. 

Število vloženih zahtev (pri pristojnem 
zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega 
izvora pa pri pristojnem veterinarskem inšpektorju) 
za pregled pošiljke, ki se uvaža, da se ugotovi 
zdravstvena ustreznost živil ali izdelkov, v enem 
letu 33735 1 

IO - 8 

AA 8.4. 

Število vloženih zahtev (pri pristojnem 
zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega 
izvora pa pri pristojnem veterinarskem inšpektorju) 
za pregled pošiljke, ki se uvaža, da se ugotovi 
zdravstvena ustreznost živil ali izdelkov, v enem 
letu 33735 1 
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IO AA populacija število populacije frekvenca 

AA 8.5. 

Število vloženih zahtev (pri pristojnem 
zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega 
izvora pa pri pristojnem veterinarskem inšpektorju) 
za pregled pošiljke, ki se uvaža, da se ugotovi 
zdravstvena ustreznost živil ali izdelkov, v enem 
letu 33735 1 

AA 8.6. 

Število vloženih zahtev (pri pristojnem 
zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega 
izvora pa pri pristojnem veterinarskem inšpektorju) 
za pregled pošiljke, ki se uvaža, da se ugotovi 
zdravstvena ustreznost živil ali izdelkov, v enem 
letu 33735 1 

AA 8.7. Število vzorčenih pošiljk v enem letu 1350 1 

AA 9.1. 
Število zahtev za carinsko dovoljeno rabo ali 
uporabo, razen tranzita, brez potrdila o zdravstveni 
ustreznosti pošiljke, če je bila pošiljka dana na 
analizo, izid analize pa še ni znan, v enem letu 22 1 

AA 9.2. 
Število zahtev za carinsko dovoljeno rabo ali 
uporabo, razen tranzita, brez potrdila o zdravstveni 
ustreznosti pošiljke, če je bila pošiljka dana na 
analizo, izid analize pa še ni znan, v enem letu 22 1 

IO - 9 

AA 9.3. 
Število zahtev za carinsko dovoljeno rabo ali 
uporabo, razen tranzita, brez potrdila o zdravstveni 
ustreznosti pošiljke, če je bila pošiljka dana na 
analizo, izid analize pa še ni znan, v enem letu 22 1 

AA 10.1. 
Število ladijskih prevozov neembaliranega tekočega 
olja in maščobe, ki so namenjene za uporabo v 
prehranske namene, v Republiki Sloveniji, v enem 
letu 0 1 

AA 10.2. 
Število ladijskih prevozov neembaliranega tekočega 
olja in maščobe, ki so namenjene za uporabo v 
prehranske namene, v Republiki Sloveniji, v enem 
letu 0 1 

IO - 10 

AA 10.3. 
Število pretovorjenih tovorov pri ladijskih prevozih 
neembaliranega tekočega olja in maščobe, ki so 
namenjene za uporabo v prehranske namene, v 
Republiki Sloveniji, v enem letu 0 1 

AA 11.1. Število ladijskih prevozov neprečiščenega 
sladkorja, v Republiki Sloveniji, v enem letu 0 1 IO - 11 

AA 11.2. Število ladijskih prevozov neprečiščenega 
sladkorja, v Republiki Sloveniji, v enem letu 0 1 

AA 12.1. 
Število rafinerij v Republiki Sloveniji * povprečno 
število pošiljk, ki jih posamezna rafinerija prejme v 
enem letu 0 1 IO - 12 

AA 12.2. 
Število rafinerij v Republiki Sloveniji * povprečno 
število pošiljk, ki jih posamezna rafinerija prejme v 
enem letu 0 1 

AA 13.1. 

Število novih pisnih izjav (v skladu s 16. členom 
Uredbe 1935/2004/ES) proizjalcev ali prodajalcev 
za keramične izdelke, ki še niso v stiku z živili, v 
fazah trženja, vključno s prodajo na drobno, v enem 
letu ALI število proizvajalcev ali prodajalcev * 
povprečno število vrst keramičnih izdelkov, ki še 
niso v stiku z živili, v fazah trženja, vključno s 
prodajo na drobno, pri enem proizvajalcu ali 
prodajalcu ALI število novih keramičnih izdelkov, ki 
še niso v stiku z živili, v Republiki Slovenij, v enem 
letu 11 1 IO - 13 

AA 13.2. 

Število novih pisnih izjav (v skladu s 16. členom 
Uredbe 1935/2004/ES) proizjalcev ali prodajalcev 
za keramične izdelke, ki še niso v stiku z živili, v 
fazah trženja, vključno s prodajo na drobno, v enem 
letu ALI število proizvajalcev ali prodajalcev * 
povprečno število vrst keramičnih izdelkov, ki še 
niso v stiku z živili, v fazah trženja, vključno s 
prodajo na drobno, pri enem proizvajalcu ali 
prodajalcu ALI število novih keramičnih izdelkov, ki 
še niso v stiku z živili, v Republiki Slovenij, v enem 
letu 11 1 



Končno poročilo – ZZUZIS              

 34

IO AA populacija število populacije frekvenca 

AA 14.1. Število novih in uvoženih keramičnih izdelkov 
proizvedenih v Sloveniji, v enem letu 11 1 

AA 14.2. Število novih keramičnih izdelkov proizvedenih v 
Sloveniji, v enem letu 4 1 

IO - 14 

AA 14.3. Število novih keramičnih izdelkov uvoženih v 
Slovenijo, v enem letu 7 1 

AA 15.1. 
Število uradnih nadzorov nad pravilno uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev za namen ugotavljanja 
skladnosti vsebnosti pesticidov v živilih oziroma 
kmetijskih pridelkih, v enem letu 909 1 IO - 15 

AA 15.2. 
Število uradnih nadzorov nad pravilno uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev za namen ugotavljanja 
skladnosti vsebnosti pesticidov v živilih oziroma 
kmetijskih pridelkih, v enem letu 909 1 

AA 16.1. 
Število zahtev kupcev oziroma končnih potrošnikov 
za posredovanje podatkov o hranilni vrednosti 
živila, v enem letu 0 1 

AA 16.2. 
Število zahtev kupcev oziroma končnih potrošnikov 
za posredovanje podatkov o hranilni vrednosti 
živila, v enem letu 0 1 

IO - 16 

AA 16.3. 
Število zahtev kupcev oziroma končnih potrošnikov 
za posredovanje podatkov o hranilni vrednosti 
živila, v enem letu 0 1 

AA 17.1. 

Število novih pisnih izjav nosilcev dejavnosti v 
prometu, razen v prometu na drobno, v enem letu 
ALI število nosilcev dejavnosti v prometu, razen v 
prometu na drobno * povprečno število vrst 
polimernih materialov, izdelkov ter snovi, 
namenjenih za njihovo proizvodnjo ter za materiale 
in izdelke iz regenerirane celulozne folije, 
namenjene za stik z živili, pri enem nosilcu 
dejavnosti v prometu, razen v prometu na drobno 
ALI Število novih vrst polimernih materialov, 
izdelkov ter snovi, namenjenih za njihovo 
proizvodnjo ter za materiale in izdelke iz 
regenerirane celulozne folije, namenjene za stik z 
živili, v enem letu 39 1 

AA 17.2. 

Število novih pisnih izjav nosilcev dejavnosti v 
prometu, razen v prometu na drobno, v enem letu 
ALI število nosilcev dejavnosti v prometu, razen v 
prometu na drobno * povprečno število vrst 
polimernih materialov, izdelkov ter snovi, 
namenjenih za njihovo proizvodnjo ter za materiale 
in izdelke iz regenerirane celulozne folije, 
namenjene za stik z živili, pri enem nosilcu 
dejavnosti v prometu, razen v prometu na drobno 
ALI Število novih vrst polimernih materialov, 
izdelkov ter snovi, namenjenih za njihovo 
proizvodnjo ter za materiale in izdelke iz 
regenerirane celulozne folije, namenjene za stik z 
živili, v enem letu 39 1 

AA 17.3. Število novih polimernih materialov in izdelkov 
proizvedenih v Sloveniji, v enem letu 16 1 

IO - 17 

AA 17.4. Število novih uvoženih polimernih materialov in 
izdelkov, v enem letu 23 1 

AA 18.1. 

Število zahtev zdravstvenega inšpektorja, da da 
nosilec dejavnosti na voljo ustrezno dokumentacijo, 
ki dokazuje, da so materiali in izdelki ter snovi, 
namenjene za proizvodnjo teh materialov in 
izdelkov, v skladu z zahtevami tega pravilnika 40 1 IO - 18 

AA 18.2. 

Število zahtev zdravstvenega inšpektorja, da da 
nosilec dejavnosti na voljo ustrezno dokumentacijo, 
ki dokazuje, da so materiali in izdelki ter snovi, 
namenjene za proizvodnjo teh materialov in 
izdelkov, v skladu z zahtevami tega pravilnika 40 1 

IO - 19 AA 19.1. 
Število prijav nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnim za zdravje, da se prvič daje v 
promet prehransko dopolnilo na območju Republike 
Slovenije, v enem letu 900 1 
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AA 19.2. 
Število prijav nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnim za zdravje, da se prvič daje v 
promet prehransko dopolnilo na območju Republike 
Slovenije, v enem letu 900 1 

AA 19.3. 
Število prijav nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnim za zdravje, da se prvič daje v 
promet prehransko dopolnilo na območju Republike 
Slovenije, v enem letu 900 1 

AA 19.4. 
Število prijav nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnim za zdravje, da se prvič daje v 
promet prehransko dopolnilo na območju Republike 
Slovenije, v enem letu 900 1 

AA 20.1. 
Število obvestil nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnem za zdravje, o spremembi 
podatkov o prehranskem dopolnilu, za katerega je 
bila dana prva prijava, v enem letu 50 1 

AA 20.2. 
Število obvestil nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnem za zdravje, o spremembi 
podatkov o prehranskem dopolnilu, za katerega je 
bila dana prva prijava, v enem letu 50 1 

IO - 20 

AA 20.3. 
Število obvestil nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnem za zdravje, o spremembi 
podatkov o prehranskem dopolnilu, za katerega je 
bila dana prva prijava, v enem letu 50 1 

AA 21.1. 
Število obvestil nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnem za zdravje, o prenehanju 
prometa s prehranskim dopolnilom, za katerega je 
bila dana prva prijava, v enem letu 2 1 

AA 21.2. 
Število obvestil nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnem za zdravje, o prenehanju 
prometa s prehranskim dopolnilom, za katerega je 
bila dana prva prijava, v enem letu 2 1 

IO - 21 

AA 21.3. 
Število obvestil nosilcev živilske dejavnosti 
ministrstvu, pristojnem za zdravje, o prenehanju 
prometa s prehranskim dopolnilom, za katerega je 
bila dana prva prijava, v enem letu 2 1 

AA 22.1. 

Število vlog za razvrstitev izdelka (zdravilna rastlina 
kategorije H, ki se lahko uporabljajo tudi kot živilo) 
preden se da izdelek prvič v promet v Republiki 
Sloveniji, v enem letu 1 1 

AA 22.2. 

Število vlog za razvrstitev izdelka (zdravilna rastlina 
kategorije H, ki se lahko uporabljajo tudi kot živilo) 
preden se da izdelek prvič v promet v Republiki 
Sloveniji, v enem letu 1 1 

AA 22.3. 

Število vlog za razvrstitev izdelka (zdravilna rastlina 
kategorije H, ki se lahko uporabljajo tudi kot živilo) 
preden se da izdelek prvič v promet v Republiki 
Sloveniji, v enem letu 1 1 

IO - 22 

AA 22.4. 

Število vlog za razvrstitev izdelka (zdravilna rastlina 
kategorije H, ki se lahko uporabljajo tudi kot živilo) 
preden se da izdelek prvič v promet v Republiki 
Sloveniji, v enem letu 1 1 

AA 23.1. 
Število nosilcev živilske dejavnosti, ki uporablja 
opremo za hitro zamrzovanje, shranjevanje, prevoz 
in razdeljevanje zamrznjenih živil ter v zamrzovalne 
razstavne omare v prometu na drobno 16785 1 IO - 23 

AA 23.2. 
Število nosilcev živilske dejavnosti, ki uporablja 
opremo za hitro zamrzovanje, shranjevanje, prevoz 
in razdeljevanje zamrznjenih živil ter v zamrzovalne 
razstavne omare v prometu na drobno 16785 1 

AA 24.1. 
Število prijav nosilcev živilske dejavnosti da dajejo 
začetno formulo prvič v promet na območju 
Republike Slovenije, ministrstvu, pristojnemu za 
zdravje, v enem letu 6 1 

IO - 24 

AA 24.2. 
Število prijav nosilcev živilske dejavnosti da dajejo 
začetno formulo prvič v promet na območju 
Republike Slovenije, ministrstvu, pristojnemu za 
zdravje, v enem letu 6 1 
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AA 24.3. 
Število prijav nosilcev živilske dejavnosti da dajejo 
začetno formulo prvič v promet na območju 
Republike Slovenije, ministrstvu, pristojnemu za 
zdravje, v enem letu 6 1 

AA 25.1. Število obvestil na ministrstvo, pristojno za zdravje 
o prenehanju prometa začetne formule, v enem letu 0 1 

AA 25.2. Število obvestil na ministrstvo, pristojno za zdravje 
o prenehanju prometa začetne formule, v enem letu 0 1 IO - 25 

AA 25.3. Število obvestil na ministrstvo, pristojno za zdravje 
o prenehanju prometa začetne formule, v enem letu 0 1 

AA 26.1. 

Število novih pisnih ali avdiovizualnih sporočil in 
izobraževalnih gradiv, ki obravnavajo hranjenje 
dojenčkov in so namenjena nosečim ženskam ter 
materam dojenčkov in majhnih otrok, v enem letu 
ALI Število pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo in prometom začetnih formul za 
dojenčke in nadaljevalnih formul za dojenčke in 
majhne otroke * povprečno število sporočil in gradiv 
pri posameznem podjetju, v enem letu 18 1 IO - 26 

AA 26.2. 

Število novih pisnih ali avdiovizualnih sporočil in 
izobraževalnih gradiv, ki obravnavajo hranjenje 
dojenčkov in so namenjena nosečim ženskam ter 
materam dojenčkov in majhnih otrok, v enem letu 
ALI Število pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo in prometom začetnih formul za 
dojenčke in nadaljevalnih formul za dojenčke in 
majhne otroke * povprečno število sporočil in gradiv 
pri posameznem podjetju 18 1 

AA 27.1. 

Število vlog proizvajalcev ali distributerjev za 
pridobitev soglasja ministra, pristojnega za zdravje, 
da lahko podarjajo informativno ali izobraževalno 
opremo ali gradivo, v enem letu ALI število soglasij 
ministra, pristojnega za zdravje, da lahko 
proizvajalci ali distributerji podarjajo informativno ali 
izobraževalno opremo ali gradivo, v enem letu 0 1 

AA 27.2. 

Število vlog proizvajalcev ali distributerjev za 
pridobitev soglasja ministra, pristojnega za zdravje, 
da lahko podarjajo informativno ali izobraževalno 
opremo ali gradivo, v enem letu ALI število soglasij 
ministra, pristojnega za zdravje, da lahko 
proizvajalci ali distributerji podarjajo informativno ali 
izobraževalno opremo ali gradivo, v enem letu 0 1 

IO - 27 

AA 27.3. 

Število vlog proizvajalcev ali distributerjev za 
pridobitev soglasja ministra, pristojnega za zdravje, 
da lahko podarjajo informativno ali izobraževalno 
opremo ali gradivo, v enem letu ALI število soglasij 
ministra, pristojnega za zdravje, da lahko 
proizvajalci ali distributerji podarjajo informativno ali 
izobraževalno opremo ali gradivo, v enem letu 0 1 

AA 28.1. 

Število novih nastopov dela pri nosilcih živilske 
dejavnosti, v enem letu ALI Število pravnih in 
fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 
prometom živil * povprečno število novih nastopov 
dela pri posameznem podjetju, v enem letu 350 1 IO - 28 

AA 28.2. 

Število novih nastopov dela pri nosilcih živilske 
dejavnosti, v enem letu ALI Število pravnih in 
fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 
prometom živil * povprečno število novih nastopov 
dela pri posameznem podjetju, v enem letu 350 1 

AA 29.1. 

Število zdravstvenih težav zaposlenih iz Priloge 1, v 
enem letu ALI Število pravnih in fizičnih oseb, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil * 
povprečno število zdravstvenih težav zaposlenih iz 
Priloge 1 pri posameznem podjetju, v enem letu 800 1 IO - 29 

AA 29.2. 

Število zdravstvenih težav zaposlenih iz Priloge 1, v 
enem letu ALI Število pravnih in fizičnih oseb, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil * 
povprečno število zdravstvenih težav zaposlenih iz 
Priloge 1 pri posameznem podjetju, v enem letu 800 1 
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AA 30.1. 

Število obvestil izvajalcem pregledov o 
epidemioloških indikacijah iz 7. člena Pravilnika, v 
enem letu ALI Število pravnih in fizičnih oseb, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil * 
povprečno število napotitev oseb na pregled ob 
epidemioloških indikacijah iz 7. člena Pravilnika iz 
posameznega podjetja, v enem letu 800 1 

AA 30.2. 

Število obvestil izvajalcem pregledov o 
epidemioloških indikacijah iz 7. člena Pravilnika, v 
enem letu ALI Število pravnih in fizičnih oseb, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil * 
povprečno število napotitev oseb na pregled ob 
epidemioloških indikacijah iz 7. člena Pravilnika iz 
posameznega podjetja, v enem letu 800 1 

IO - 30 

AA 30.3. 

Število obvestil izvajalcem pregledov o 
epidemioloških indikacijah iz 7. člena Pravilnika, v 
enem letu ALI Število pravnih in fizičnih oseb, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil * 
povprečno število napotitev oseb na pregled ob 
epidemioloških indikacijah iz 7. člena Pravilnika iz 
posameznega podjetja, v enem letu 800 1 

AA 31.1. 
Število novih nastopov dela pri nosilcih živilske 
dejavnosti, v enem letu + Število zdravstvenih težav 
zaposlenih iz Priloge 1, v enem letu 1150 1 IO - 31 

AA 31.2. 
Število novih nastopov dela pri nosilcih živilske 
dejavnosti, v enem letu + Število zdravstvenih težav 
zaposlenih iz Priloge 1, v enem letu 1150 1 

AA 32.1. 

Število obvestil proizvajalcev ali uvoznikov živil iz 
tretjih držav mora, da se živilo za posebne 
prehranske namene, ki ne spada v eno izmed 
skupin iz seznama Priloge I, prvič daje v promet v 
Republiki Sloveniji, ministrstvu za zdravje, v enem 
letu ALI število novih živil za posebne prehranske 
namene, ki ne spadajo v eno izmed skupin iz 
seznama Priloge I in se dajejo v promet v Republiki 
Sloveniji, v enem letu 4 1 

AA 32.2. 

Število obvestil proizvajalcev ali uvoznikov živil iz 
tretjih držav mora, da se živilo za posebne 
prehranske namene, ki ne spada v eno izmed 
skupin iz seznama Priloge I, prvič daje v promet v 
Republiki Sloveniji, ministrstvu za zdravje, v enem 
letu ALI število novih živil za posebne prehranske 
namene, ki ne spadajo v eno izmed skupin iz 
seznama Priloge I in se dajejo v promet v Republiki 
Sloveniji, v enem letu 4 1 

AA 32.3. 

Število obvestil proizvajalcev ali uvoznikov živil iz 
tretjih držav mora, da se živilo za posebne 
prehranske namene, ki ne spada v eno izmed 
skupin iz seznama Priloge I, prvič daje v promet v 
Republiki Sloveniji, ministrstvu za zdravje, v enem 
letu ALI število novih živil za posebne prehranske 
namene, ki ne spadajo v eno izmed skupin iz 
seznama Priloge I in se dajejo v promet v Republiki 
Sloveniji, v enem letu 4 1 

IO - 32 

AA 32.4. 

Število obvestil proizvajalcev ali uvoznikov živil iz 
tretjih držav mora, da se živilo za posebne 
prehranske namene, ki ne spada v eno izmed 
skupin iz seznama Priloge I, prvič daje v promet v 
Republiki Sloveniji, ministrstvu za zdravje, v enem 
letu ALI število novih živil za posebne prehranske 
namene, ki ne spadajo v eno izmed skupin iz 
seznama Priloge I in se dajejo v promet v Republiki 
Sloveniji, v enem letu 4 1 

AA 33.1. 

Število obvestil proizvajalca ali uvoznika 
Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, 
da se živilo za posebne zdravstvene namene prvič 
daje v promet v Republiki Sloveniji, v enem letu 30 1 

IO - 33 

AA 33.2. Število obvestil proizvajalca ali uvoznika 
Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, 
da se živilo za posebne zdravstvene namene prvič 

30 1 
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daje v promet v Republiki Sloveniji, v enem letu 

AA 33.3. 

Število obvestil proizvajalca ali uvoznika 
Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, 
da se živilo za posebne zdravstvene namene prvič 
daje v promet v Republiki Sloveniji, v enem letu 30 1 

AA 33.4. 

Število obvestil proizvajalca ali uvoznika 
Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, 
da se živilo za posebne zdravstvene namene prvič 
daje v promet v Republiki Sloveniji, v enem letu 30 1 

AA 34.1. Število objektov za obsevanje v Republiki Sloveniji 0 1 IO - 34 
AA 34.2. Število objektov za obsevanje v Republiki Sloveniji 0 1 
AA 35.1. Število uvoženih obsevanih živil, v enem letu 0 1 IO - 35 
AA 35.2. Število uvoženih obsevanih živil, v enem letu 0 1 

AA 36.1. 

Število vlog nosilcev živilske dejavnosti za odobritev 
trditev v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen 
in trditev v zvezi z razvojem in zdravjem otrok v 
skladu s 15. členom Uredbe 1924/2006/ES na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 
enem letu 0 1 

AA 36.2. 

Število vlog nosilcev živilske dejavnosti za odobritev 
trditev v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen 
in trditev v zvezi z razvojem in zdravjem otrok v 
skladu s 15. členom Uredbe 1924/2006/ES na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 
enem letu 0 1 

IO - 36 

AA 36.3. 

Število vlog nosilcev živilske dejavnosti za odobritev 
trditev v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen 
in trditev v zvezi z razvojem in zdravjem otrok v 
skladu s 15. členom Uredbe 1924/2006/ES na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 
enem letu 0 1 

AA 37.1. 

Število vlog nosilcev živilske dejavnosti za vključitev 
zdravstvenih trditev, ki se ne nanašajo na 
zmanjšanje tveganja za bolezni v seznam iz 13. 
člena Uredbe 1924/2006/ES, na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v enem letu 0 1 

AA 37.2. 

Število vlog nosilcev živilske dejavnosti za vključitev 
zdravstvenih trditev, ki se ne nanašajo na 
zmanjšanje tveganja za bolezni v seznam iz 13. 
člena Uredbe 1924/2006/ES, na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v enem letu 0 1 

IO - 37 

AA 37.3. 

Število vlog nosilcev živilske dejavnosti za vključitev 
zdravstvenih trditev, ki se ne nanašajo na 
zmanjšanje tveganja za bolezni v seznam iz 13. 
člena Uredbe 1924/2006/ES, na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v enem letu 0 1 

AA 38.1. 
Število obvestil nosilcev živilske dejavnosti o 
dajanju živila z zdravstvenimi trditvami v promet na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 
enem letu 7 1 

AA 38.2. 
Število obvestil nosilcev živilske dejavnosti o 
dajanju živila z zdravstvenimi trditvami v promet na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 
enem letu 7 1 

AA 38.3. 
Število živil z zdravstvenimi trditvami, ki se dajo v 
promet v enem letu in za katera so podana 
obvestila nosilcev živilske dejavnosti na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15 1 

IO - 38 

AA 38.4. 
Število obvestil nosilcev živilske dejavnosti o 
dajanju živila z zdravstvenimi trditvami v promet na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 
enem letu 7 1 

AA 39.1. 

Število materialov ali izdelekov, namenjenih za stik 
z živili se umakne iz prometa v Republiki Sloveniji v 
enem letu 23 1 

IO - 39 

AA 39.2. Število materialov ali izdelekov, namenjenih za stik 23 1 
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z živili se umakne iz prometa v Republiki Sloveniji v 
enem letu 

AA 39.3. 

Število materialov ali izdelekov, namenjenih za stik 
z živili se umakne iz prometa v Republiki Sloveniji v 
enem letu 23 1 

AA 39.4. 

Število materialov ali izdelekov, namenjenih za stik 
z živili se umakne iz prometa v Republiki Sloveniji v 
enem letu 23 1 

AA 40.1. 

Število materialov ali izdelekov, namenjenih za stik 
z živili, ki so že pri potrošnikih, se umakne iz 
prometa v Republiki Sloveniji v enem letu 23 1 

AA 40.2. 

Število materialov ali izdelekov, namenjenih za stik 
z živili, ki so že pri potrošnikih, se umakne iz 
prometa v Republiki Sloveniji v enem letu 23 1 

IO - 40 

AA 40.3. 

Število materialov ali izdelekov, namenjenih za stik 
z živili, ki so že pri potrošnikih, se umakne iz 
prometa v Republiki Sloveniji v enem letu 23 1 

AA 41.1. 

Število obvestil podjetij, ki so proizvedla, uvozila, 
predelala ali prva dala v promet v Republiki 
Sloveniji material ali izdelek, namenjen za stik z 
živili, Zdravstvenemu inšpektoratu Republike 
Slovenije o neskladnosti materiala ali izdelka iz 3. 
člena Uredbe 1935/2004/ES, v enem letu 3 1 

AA 41.2. 

Število obvestil podjetij, ki so proizvedla, uvozila, 
predelala ali prva dala v promet v Republiki 
Sloveniji material ali izdelek, namenjen za stik z 
živili, Zdravstvenemu inšpektoratu Republike 
Slovenije o neskladnosti materiala ali izdelka iz 3. 
člena Uredbe 1935/2004/ES, v enem letu 3 1 

IO - 41 

AA 41.3. 

Število obvestil podjetij, ki so proizvedla, uvozila, 
predelala ali prva dala v promet v Republiki 
Sloveniji material ali izdelek, namenjen za stik z 
živili, Zdravstvenemu inšpektoratu Republike 
Slovenije o neskladnosti materiala ali izdelka iz 3. 
člena Uredbe 1935/2004/ES, v enem letu 3 1 

AA 42.1. 
Število obvestil podjetij Zdravstvenemu inšpektoratu 
Republike Slovenije, da material ali izdelek, 
namenjen za stik z živili, ni v skladu s 3. členom 
Uredbe 1935/2004/ES, v enem letu 0 1 

AA 42.2. 
Število obvestil podjetij Zdravstvenemu inšpektoratu 
Republike Slovenije, da material ali izdelek, 
namenjen za stik z živili, ni v skladu s 3. členom 
Uredbe 1935/2004/ES, v enem letu 0 1 

AA 42.3. 
Število obvestil podjetij Zdravstvenemu inšpektoratu 
Republike Slovenije, da material ali izdelek, 
namenjen za stik z živili, ni v skladu s 3. členom 
Uredbe 1935/2004/ES, v enem letu 0 1 

IO - 42 

AA 42.4. 
Število materialov ali izdelekov, namenjenih za stik 
z živili, ki ni bilo v skladu s 3. členom Uredbe 
1935/2004/ES, v enem letu 0 1 

AA 43.1. 

Število registracij podjetij, ki so proizvedla, uvozila, 
predelala ali prva dala v promet v Republiki 
Sloveniji material ali izdelek, namenjen za stik z 
živili, in podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo, 
kataloško prodajo ali TV-prodajo materialov in 
izdelkov, namenjenih za stik z živili, pri 
Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije, v 
enem letu 450 1 

AA 43.2. 

Število registracij podjetij, ki so proizvedla, uvozila, 
predelala ali prva dala v promet v Republiki 
Sloveniji material ali izdelek, namenjen za stik z 
živili, in podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo, 
kataloško prodajo ali TV-prodajo materialov in 
izdelkov, namenjenih za stik z živili, pri 
Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije, v 
enem letu 450 1 

IO - 43 

AA 43.3. 

Število registracij podjetij, ki so proizvedla, uvozila, 
predelala ali prva dala v promet v Republiki 
Sloveniji material ali izdelek, namenjen za stik z 450 1 
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IO AA populacija število populacije frekvenca 
živili, in podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo, 
kataloško prodajo ali TV-prodajo materialov in 
izdelkov, namenjenih za stik z živili, pri 
Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije, v 
enem letu 

 
Korak 1.6: Določitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Pri večini opredeljenih informacijskih obveznosti stroški za zunanje izvajalce ne nastajajo. 
Zunanji stroški nastajajo pri informacijskih obveznostih: 

- IO-3, za pripravo dodatnih označb na etiketah pri tiskarju, 
- IO-3, IO-14 in IO-17, za izvedbo analize v laboratoriju, 
- IO-30, za strošek zdravstvenega pregleda ob epidemioloških indikacijah in 
- IO-40, za strošek tiskanega oglasa v medijih. 

 
Ostale informacijske obveznosti lahko zavezanci opravijo sami, pri tem pa imajo samo 
manjše izdatke za pisarniški material in poštne stroške. 
 
Stroški zunanjih izvajalcev so razvidni iz tabele 4. 
 
Tabela 4: Tabela stroškov zunanjih izvajalcev 

IO Strošek zunanjega izvajalca (opisno) Strošek zunanjega 
izvajalca 

IO - 3 Priprava dodatnih označb na etiketah pri tiskarju 50,00 EUR 
IO - 8 Strošek analize vzorca pošiljke 250,00 EUR 

IO - 14 Strošek analize keramičnih izdelkov 450,00 EUR 

IO - 17 
Strošek analize polimernih materialov, izdelkov ter snovi, 
namenjenih za njihovo proizvodnjo ter za materiale in 
izdelke iz regenerirane celulozne folije, namenjene za 
stik z živili 

450,00 EUR 

IO - 30 Strošek zdravstvenega pregleda 50,00 EUR 
IO - 40 Strošek tiskanega oglasa 300,00 EUR 
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2.0 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 
 
Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov 
 
Stroškovni parametri so razvidni iz tabele 4. 
 
Tabela 5: Stroškovni parametri 
urna postavka;    
PODJETJE - bruto bruto plača v RS / zaposlenega  9,37 € 
DRŽAVLJANI - neto plača v RS / posameznika 5,28 € 
A4 papir / list 0,02 € 
črno bela fotokopija A4 format / enoto 0,05 € 
barvna fotokopija A4 format / enoto 0,60 € 
plastificiranje A4 format / enoto 1,00 € 
vezava 100 strani A4 format 2,00 € 
standardno pismo 0,26 € 
navadno pismo    
do 20 g  0,30 € 
od 500 g do 1000 g  2,70 € 
priporočeno pismo   
 do 20 g  0,92 € 
od 500 g do 1000 g 4,10 € 
pismo v pravdnem, upravnem in kazenskem postopku   
osebno  1,87 € 
od 500 g do 1000 g 5,38 € 
kuverta A5 0,07 € 
kuverta po ZUP-u 0,19 € 
 
Viri:  
Pošta Slovenije – www.posta.si 
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije – www.apek.si 
DZS – Državna založba Slovenije (komerciala: 01 / 306 98 50) 
Državni portal Republike Slovenije - http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ 

 
 
Korak 2.2: Določitev vira podatkov 
 
Viri podatkov pri določitvi potrebnega časa, izdatkov, stroškov zunanjih izvajalcev in 
korekcijskega faktorja so zavezanci za posamezne informacijske obveznosti. Z zavezanci za 
posamezne informacijske obveznosti so mišljeni nosilci živilske dejavnosti (podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil, kapitani ladij…) oziroma zaposleni pri nosilcih 
živilske dejavnosti. 

 
Viri podatkov o populaciji so že podani v Koraku 1.4: Populacija in njenga segmentacija. 
 
V razpredelnici Seznam intervjujev in anket, ki je priloga tega poročila, smo navedli seznam 
vseh pridobljenih anket in izvedenih intervjujev.  
 

http://www.posta.si/�
http://www.apek.si/�
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/�
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Korak 2.3: Preveritev reprezentativnosti populacije, vključene v intervju 
 
Intervjuji in anketiranje so bili opravljeni na vzorcu poslovnih subjektov, ki so bili ocenjeni kot 
normalno učinkoviti oziroma tipični predstavniki populacije. Ali so izbrani poslovni subjekti 
reprezentativni se je določilo na podlagi pridobljenih rezultatov. V primeru, da so bili rezultati 
pri večini intervjuvanih oziroma anketiranih subjektih enaki, se je upoštevalo te rezultate. V 
primeru, da so se rezultati razlikovali, pri čemer ni šlo za pomembna odstopanja, se je 
upoštevalo aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru, da je znotraj vzorca 
prihajalo do bistvenih odstopanj pa se je vzorec razširil, da se je lahko pridobilo ustrezne 
rezultate. 
 
Pred izvedbo intervjujev se je intervjuvance seznanilo z namenom intervjuja, definicijo 
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave 
in kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili 
dodatne informacije o samem projektu. Tekom intervjuja se je s strani intervjuvancev 
pridobilo podatke o času, porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in 
stroškov zunanjih izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. Enako se je podatke 
pridobivalo tudi s poslanimi anketami. Intervjuvanci oziroma anketiranci so podali tudi njihove 
poglede glede zmanjševanja bremen obravnavanega zakona in podzakonskih predpisov. 
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3.0 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 
Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena 
 
Tabela 6: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih aktivnosti 
Predpis IO AA Čas (h) Izdatki 

(€) 
Zunanji 

stroški (€) Cena (€) Frekvenca Populacija Količina Korek. 
faktor Admin. stroški (€) Admin. breme (€) 

AA 1.1. 0,17     1,59 1 19749 19749 0,3 31.458,18 9.437,45 IO - 1 
AA 1.2. 32,00     299,84 1 19749 19749 0,3 5.921.540,16 1.776.462,05 
AA 2.1. 1,00     9,37 1 0 0 0,8 0,00 0,00 
AA 2.2. 12,00 1,00    113,44 1 0 0 0,8 0,00 0,00 IO - 2 

AA 2.3. 0,50 2,18    6,87 1 0 0 0,8 0,00 0,00 
AA 3.1. 0,17     1,59 1 4000 4000 0,5 6.371,60 3.185,80 
AA 3.2. 1,00     9,37 1 3500 3500 0,5 32.795,00 16.397,50 IO - 3 
AA 3.3. 0,50   50,00  54,69 1 500 500 0,5 27.342,50 13.671,25 
AA 4.1. 0,50     4,69 1 0 0 0,9 0,00 0,00 
AA 4.2. 4,00 0,40    37,88 1 0 0 0,9 0,00 0,00 IO - 4 

AA 4.3. 0,50 1,02    5,71 1 0 0 0,9 0,00 0,00 
AA 5.1. 1,00     9,37 1 20199 20199 0,2 189.264,63 37.852,93 IO - 5 
AA 5.2. 52,00     487,24 1 20199 20199 0,2 9.841.760,76 1.968.352,15 
AA 6.1. 0,50     4,69 1 56 56 0,8 262,36 209,89 
AA 6.2. 4,00 0,04    37,52 1 56 56 0,8 2.101,12 1.680,90 IO - 6 

AA 6.3. 0,50 0,99    5,68 1 56 56 0,8 317,80 254,24 
AA 7.1. 0,17     1,59 1 14790 14790 0,4 23.558,99 9.423,60 IO - 7 
AA 7.2. 2,50     23,43 1 14790 14790 0,4 346.455,75 138.582,30 
AA 8.1. 0,17     1,59 1 33735 33735 0,9 53.736,48 48.362,83 
AA 8.2. 0,17     1,59 1 33735 33735 0,9 53.736,48 48.362,83 
AA 8.3. 1,00     9,37 1 33735 33735 0,9 316.096,95 284.487,26 
AA 8.4. 1,00     9,37 1 33735 33735 0,9 316.096,95 284.487,26 
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AA 8.5. 0,17     1,59 1 33735 33735 0,9 53.736,48 48.362,83 

  

IO - 8 

AA 8.6. 0,17     1,59 1 33735 33735 0,9 53.736,48 48.362,83 
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Predpis IO AA Čas (h) Izdatki 
(€) 

Zunanji 
stroški (€) Cena (€) Frekvenca Populacija Količina Korek. 

faktor Admin. stroški (€) Admin. breme (€) 

  AA 8.7. 0,25   250,00  252,34 1 1350 1350 0,9 340.662,38 306.596,14 

  AA 9.1. 0,25     2,34 1 22 22 0,1 51,54 5,15 

  AA 9.2. 0,50 0,02    4,71 1 22 22 0,1 103,51 10,35 

  

IO - 9 
AA 9.3. 0,50 0,99    5,68 1 22 22 0,1 124,85 12,49 

  AA 10.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,2 0,00 0,00 

  AA 10.2. 10,00     93,70 1 0 0 0,2 0,00 0,00 

  

IO - 10 
AA 10.3. 3,00     28,11 1 0 0 0,2 0,00 0,00 

  AA 11.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,2 0,00 0,00 

  

IO - 11 
AA 11.2. 10,00     93,70 1 0 0 0,2 0,00 0,00 

  AA 12.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,1 0,00 0,00 

  

IO - 12 
AA 12.2. 12,00     112,44 1 0 0 0,1 0,00 0,00 

  AA 13.1. 0,50     4,69 1 11 11 0,3 51,54 15,46 

  

IO - 13 
AA 13.2. 1,00 0,02    9,39 1 11 11 0,3 103,29 30,99 

  AA 14.1. 0,17     1,59 1 11 11 0,9 17,52 15,77 

  AA 14.2. 0,50   450,00  454,69 1 4 4 0,9 1.818,74 1.636,87 

  

IO - 14 
AA 14.3. 0,17     1,59 1 7 7 0,9 11,15 10,04 

  AA 15.1. 0,17     1,59 1 909 909 0,5 1.447,95 723,97 

  

IO - 15 
AA 15.2. 2,50     23,43 1 909 909 0,5 21.293,33 10.646,66 

  AA 16.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,3 0,00 0,00 

  AA 16.2. 0,50 0,04    4,73 1 0 0 0,3 0,00 0,00 

  

IO - 16 

AA 16.3. 0,50 0,99    5,68 1 0 0 0,3 0,00 0,00 

  AA 17.1. 0,50     4,69 1 39 39 0,3 182,72 54,81 

  AA 17.2. 1,00 0,02    9,39 1 39 39 0,3 366,21 109,86 

  AA 17.3. 0,50   450,00  454,69 1 16 16 0,9 7.274,96 6.547,46 

  

IO - 17 

AA 17.4. 0,17     1,59 1 23 23 0,9 36,64 32,97 

  AA 18.1. 0,50     4,69 1 40 40 0,9 187,40 168,66 

  

IO - 18 
AA 18.2. 2,00     18,74 1 40 40 0,9 749,60 674,64 

  AA 19.1. 1,00     9,37 1 900 900 0,9 8.433,00 7.589,70 

  

IO - 19 

AA 19.2. 3,00 0,40    28,51 1 900 900 0,9 25.659,00 23.093,10 
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Predpis IO AA Čas (h) Izdatki 
(€) 

Zunanji 
stroški (€) Cena (€) Frekvenca Populacija Količina Korek. 

faktor Admin. stroški (€) Admin. breme (€) 

  AA 19.3. 0,17     1,59 1 900 900 0,9 1.433,61 1.290,25 

  AA 19.4. 0,50 1,02    5,71 1 900 900 0,9 5.134,50 4.621,05 

  AA 20.1. 0,17     1,59 1 50 50 0,9 79,65 71,68 

  AA 20.2. 0,50     4,69 1 50 50 0,9 234,25 210,83 

  

IO - 20 
AA 20.3. 0,17     1,59 1 50 50 0,9 79,65 71,68 

  AA 21.1. 0,17     1,59 1 2 2 0,9 3,19 2,87 

  AA 21.2. 0,50     4,69 1 2 2 0,9 9,37 8,43 

  

IO - 21 
AA 21.3. 0,17     1,59 1 2 2 0,9 3,19 2,87 

  AA 22.1. 0,17     1,59 1 1 1 0,9 1,59 1,43 

  AA 22.2. 2,00     18,74 1 1 1 0,9 18,74 16,87 

  AA 22.3. 0,17  300   301,59 1 1 1 0,9 301,59 271,43 

  

IO - 22 

AA 22.4. 0,17     1,59 1 1 1 0,9 1,59 1,43 

  AA 23.1. 0,17     1,59 1 16785 16785 0,2 26.736,83 5.347,37 

  

IO - 23 
AA 23.2. 26,00     243,62 1 16785 16785 0,2 4.089.161,70 817.832,34 

  AA 24.1. 0,17     1,59 1 6 6 0,9 9,56 8,60 

  AA 24.2. 0,75 0,20    7,23 1 6 6 0,9 43,37 39,03 

  

IO - 24 

AA 24.3. 0,50 0,99    5,68 1 6 6 0,9 34,05 30,65 

  AA 25.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,9 0,00 0,00 

  AA 25.2. 0,50 0,02    4,71 1 0 0 0,9 0,00 0,00 

  

IO - 25 
AA 25.3. 0,50 0,99    5,68 1 0 0 0,9 0,00 0,00 

  AA 26.1. 0,17     1,59 1 18 18 0,7 28,67 20,07 

  

IO - 26 
AA 26.2. 8,00     74,96 1 18 18 0,7 1.349,28 944,50 

  AA 27.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,9 0,00 0,00 

  AA 27.2. 0,50 0,02    4,71 1 0 0 0,9 0,00 0,00 

  

IO - 27 

AA 27.3. 0,50 0,99    5,68 1 0 0 0,9 0,00 0,00 

  AA 28.1. 0,17     0,90 1 350 350 0,3 314,16 94,25 

  

IO - 28 
AA 28.2. 0,17 0,04    0,94 1 350 350 0,3 328,16 98,45 

  AA 29.1. 0,17     0,90 1 800 800 0,8 718,08 574,46 

  

IO - 29 
AA 29.2. 0,17 0,02    0,92 1 800 800 0,8 734,08 587,26 
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Predpis IO AA Čas (h) Izdatki 
(€) 

Zunanji 
stroški (€) Cena (€) Frekvenca Populacija Količina Korek. 

faktor Admin. stroški (€) Admin. breme (€) 

  AA 30.1. 0,17     1,59 1 800 800 0,9 1.274,32 1.146,89 

  AA 30.2. 0,50 0,02  50,00  54,71 1 800 800 0,9 43.764,00 39.387,60 

  

IO - 30 

AA 30.3. 0,50 0,99    5,68 1 800 800 0,9 4.540,00 4.086,00 

  AA 31.1. 0,25     2,34 1 1150 1150 0,4 2.693,88 1.077,55 

  

IO - 31 
AA 31.2. 0,50     4,69 1 1150 1150 0,4 5.387,75 2.155,10 

  AA 32.1. 0,17     1,59 1 4 4 0,9 6,37 5,73 

  AA 32.2. 0,50 0,02    4,71 1 4 4 0,9 18,82 16,94 

  AA 32.3. 0,17 0,10    1,69 1 4 4 0,9 6,77 6,09 

  

IO - 32 

AA 32.4. 0,50 0,99    5,68 1 4 4 0,9 22,70 20,43 

  AA 33.1. 0,17     1,59 1 30 30 0,9 47,79 43,01 

  AA 33.2. 0,50 0,02    4,71 1 30 30 0,9 141,15 127,04 

  AA 33.3. 0,25 0,10    2,44 1 30 30 0,9 73,28 65,95 

  

IO - 33 

AA 33.4. 0,50 0,99    5,68 1 30 30 0,9 170,25 153,23 

  AA 34.1. 0,50     4,69 1 0 0 0,3 0,00 0,00 

  

IO - 34 
AA 34.2. 2,00     18,74 1 0 0 0,3 0,00 0,00 

  AA 35.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,9 0,00 0,00 

  

IO - 35 
AA 35.2. 0,25 0,04    2,38 1 0 0 0,9 0,00 0,00 

  AA 36.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,6 0,00 0,00 

  AA 36.2. 1,50     14,06 1 0 0 0,6 0,00 0,00 

  

IO - 36 

AA 36.3. 0,17     1,59 1 0 0 0,6 0,00 0,00 

  AA 37.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,6 0,00 0,00 

  AA 37.2. 1,50     14,06 1 0 0 0,6 0,00 0,00 

  

IO - 37 

AA 37.3. 0,17     1,59 1 0 0 0,6 0,00 0,00 

  AA 38.1. 0,17     1,59 1 7 7 0,5 11,15 5,58 

  AA 38.2. 0,50     4,69 1 7 7 0,5 32,80 16,40 

  AA 38.3. 2,00     18,74 1 15 15 0,5 281,10 140,55 

  

IO - 38 

AA 38.4. 0,17     1,59 1 7 7 0,5 11,15 5,58 

  AA 39.1. 0,17     1,59 1 23 23 0,2 36,64 7,33 

  

IO - 39 

AA 39.2. 0,50     4,69 1 23 23 0,2 107,76 21,55 
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Predpis IO AA Čas (h) Izdatki 
(€) 

Zunanji 
stroški (€) Cena (€) Frekvenca Populacija Količina Korek. 

faktor Admin. stroški (€) Admin. breme (€) 

  AA 39.3. 1,00 0,04    9,41 1 23 23 0,7 216,43 151,50 

  AA 39.4. 0,50 1,98    6,67 1 23 23 0,7 153,30 107,31 

  AA 40.1. 0,17     1,59 1 23 23 0,3 36,64 10,99 

  AA 40.2. 2,00     18,74 1 23 23 0,3 431,02 129,31 

  

IO - 40 

AA 40.3. 1,00   300,00  309,37 1 23 23 0,3 7.115,51 2.134,65 

  AA 41.1. 0,17     1,59 1 3 3 0,8 4,78 3,82 

  AA 41.2. 0,50 0,02    4,71 1 3 3 0,8 14,12 11,29 

  

IO - 41 

AA 41.3. 0,50 0,99    5,68 1 3 3 0,8 17,03 13,62 

  AA 42.1. 0,17     1,59 1 0 0 0,3 0,00 0,00 

  AA 42.2. 1,00 0,04    9,41 1 0 0 0,3 0,00 0,00 

  AA 42.3. 0,50 0,99    5,68 1 0 0 0,3 0,00 0,00 

  

IO - 42 

AA 42.4. 0,50 0,99    5,68 1 0 0 0,3 0,00 0,00 

  AA 43.1. 1,00     9,37 1 450 450 0,7 4.216,50 2.951,55 

  AA 43.2. 2,50     23,43 1 450 450 0,7 10.541,25 7.378,88 

  

IO - 43 

AA 43.3. 0,17     1,59 1 450 450 0,7 716,81 501,76 

  SKUPAJ   4094,81   369.605,00   21.887.793,84 5.989.941,99 
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Tabela 7: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih bremen za vse IO  za vse 
administrativne aktivnosti znotraj informacijskih obveznosti 

IO Administrativni strošek Administrativno breme 
IO - 1 5.952.998,34 € 1.785.899,50 € 
IO - 2 0,00 € 0,00 € 
IO - 3 66.509,10 € 33.254,55 € 
IO - 4 0,00 € 0,00 € 
IO - 5 10.031.025,39 € 2.006.205,08 € 
IO - 6 2.681,28 € 2.145,02 € 
IO - 7 370.014,74 € 148.005,90 € 
IO - 8 1.187.802,20 € 1.069.021,98 € 
IO - 9 279,90 € 27,99 € 

IO - 10 0,00 € 0,00 € 
IO - 11 0,00 € 0,00 € 
IO - 12 0,00 € 0,00 € 
IO - 13 154,83 € 46,45 € 
IO - 14 1.847,41 € 1.662,67 € 
IO - 15 22.741,27 € 11.370,64 € 
IO - 16 0,00 € 0,00 € 
IO - 17 7.860,52 € 6.745,11 € 
IO - 18 937,00 € 843,30 € 
IO - 19 40.660,11 € 36.594,10 € 
IO - 20 393,54 € 354,19 € 
IO - 21 15,74 € 14,17 € 
IO - 22 323,52 € 291,17 € 
IO - 23 4.115.898,53 € 823.179,71 € 
IO - 24 86,97 € 78,28 € 
IO - 25 0,00 € 0,00 € 
IO - 26 1.377,95 € 964,57 € 
IO - 27 0,00 € 0,00 € 
IO - 28 642,32 € 192,70 € 
IO - 29 1.452,16 € 1.161,73 € 
IO - 30 49.578,32 € 44.620,49 € 
IO - 31 8.081,63 € 3.232,65 € 
IO - 32 54,66 € 49,20 € 
IO - 33 432,46 € 389,22 € 
IO - 34 0,00 € 0,00 € 
IO - 35 0,00 € 0,00 € 
IO - 36 0,00 € 0,00 € 
IO - 37 0,00 € 0,00 € 
IO - 38 336,20 € 168,10 € 
IO - 39 514,12 € 287,69 € 
IO - 40 7.583,17 € 2.274,95 € 
IO - 41 35,92 € 28,73 € 
IO - 42 0,00 € 0,00 € 
IO - 43 15.474,56 € 10.832,19 € 

SKUPAJ 21.887.793,84 € 5.989.941,99 € 
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Po naši oceni ZZUZIS povzroča 21.887.793,84 EUR administrativnih stroškov, od česar 
5.989.941,99 EUR znašajo administrativna bremena. Relativno visoki administrativni stroški 
posameznih informacijskih obveznosti večinoma niso posledica velikih obremenitev za 
posameznega nosilca živilske dejavnosti, temveč visokih populacij pri nekaterih informacijskih 
obveznostih. 
 
Kot vidimo je razlika med skupnimi administrativnimi stroški in skupnim administrativnim 
bremenom velika, kar je posledica dejstva, da bi nosilci živilske dejavnosti večino obveznosti, ki 
povzročajo največ administrativnih stroškov, v veliki meri izvajali kljub temu, da tega ne bi 
določal zakon. Gre namreč za obveznosti, ki so v interesu nosilcev živilske dejavnosti, kot so 
usposabljanje zaposlenih, izvajanje notranjega nadzora, sodelovanje pri uradnih nadzorih in 
vodenje nekaterih evidenc. 
 
V tabeli 8 so predstavljeni administrativni stroški in breme posamezne informacijske obveznosti 
ter deleži posamezne informacijske obveznosti v celotnih stroških in bremenu.  
 
Največje skupno administrativno breme povzročajo informacijske obveznost IO – 5: Pravne ali 
fizične osebe, ki proizvajajo ali dajejo v promet živila in izdelke ter snovi, ki prihajajo v stik z 
živili, izvajajo notranji nadzor, IO-1: Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 
prometom živil, so dolžne skrbeti za stalno usposabljanje delavcev, ki prihajajo pri delu v stik z 
živili in IO-23: Nosilci živilske dejavnosti morajo temperaturo, ki jo zagotavlja oprema, ki se 
uporablja za hitro zamrzovanje, shranjevanje, prevoz in razdeljevanje zamrznjenih živil ter v 
zamrzovalnih razstavnih omarah v prometu na drobno, dokumentirati in dokumentacijo o 
meritvah predložiti ob uradnem nadzoru. Pri vseh navedenih obveznostih je populacija med 
najvišjimi, prav tako pa nosilci živilske dejavnosti na letni ravni porabijo kar nekaj časa za 
izvajanje posameznih aktivnosti, saj gre za aktivnosti, ki so načeloma že del notranjega procesa 
nosilcev živilske dejavnosti. 
 
Relativno visoko skupno administrativno breme povzroča tudi IO-8: Uvoznik živil ali izdelkov ter 
snovi, ki prihajajo v stik z živili, mora ob vložitvi carinske deklaracije za uvoz vložiti pri 
pristojnem zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega izvora pa pri pristojnem veterinarskem 
inšpektorju, zahtevo za pregled pošiljke, ki jo uvaža, da se ugotovi njena zdravstvena 
ustreznost, pri katerem so administrativni stroški skoraj enaki administrativnim bremenom, kar 
pomeni, da nosilci živilske dejavnosti te obveznosti ne bi izvajali, če to ne bi bilo potrebno. 
Visoko breme je posledica velike populacije, ki zajema uvoze pošiljk v pristojnosti 
Zdravstvenega inšpektorata RS, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter 
Veterinarske uprave RS. Nosilcem živilske dejavnosti tako posamezen uvoz pošiljke ne 
povzroča velikega bremena, razen v primeru, da je pošiljka izbrana za vzorčenja, ko nastane 
strošek za izvedbo analize pošiljke. 
 
Vse ostale informacijske obveznosti predstavljajo zanemarljiv del administrativnega bremena, 
kar je v večini predvsem posledica njihove majhne populacije ali nizkega korekcijskega faktorja. 
 
Tabela 8: Delež IO v celotnih stroških in bremenih 

IO Administrativni stroški Administrativno breme Delež IO-ja v 
celotnih stroških 

Delež IO-ja v 
celotnem bremenu 

IO - 1 5.952.998,34 € 1.785.899,50 € 27,28% 29,98% 

IO - 2 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 3 66.509,10 € 33.254,55 € 0,30% 0,56% 

IO - 4 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 5 10.031.025,39 € 2.006.205,08 € 45,97% 33,68% 

IO - 6 2.681,28 € 2.145,02 € 0,01% 0,04% 
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IO Administrativni stroški Administrativno breme Delež IO-ja v 
celotnih stroških 

Delež IO-ja v 
celotnem bremenu 

IO - 7 370.014,74 € 148.005,90 € 1,70% 2,48% 

IO - 8 1.187.802,20 € 1.069.021,98 € 5,44% 17,95% 

IO - 9 279,90 € 27,99 € 0,00% 0,00% 

IO - 10 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 11 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 12 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 13 154,83 € 46,45 € 0,00% 0,00% 

IO - 14 1.847,41 € 1.662,67 € 0,01% 0,03% 

IO - 15 22.741,27 € 11.370,64 € 0,10% 0,19% 

IO - 16 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 17 7.860,52 € 6.745,11 € 0,04% 0,11% 

IO - 18 937,00 € 843,30 € 0,00% 0,01% 

IO - 19 40.660,11 € 36.594,10 € 0,19% 0,61% 

IO - 20 393,54 € 354,19 € 0,00% 0,01% 

IO - 21 15,74 € 14,17 € 0,00% 0,00% 

IO - 22 323,52 € 291,17 € 0,00% 0,00% 

IO - 23 4.115.898,53 € 823.179,71 € 18,86% 13,82% 

IO - 24 86,97 € 78,28 € 0,00% 0,00% 

IO - 25 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 26 1.377,95 € 964,57 € 0,01% 0,02% 

IO - 27 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 28 642,32 € 192,70 € 0,00% 0,00% 

IO - 29 1.452,16 € 1.161,73 € 0,01% 0,02% 

IO - 30 49.578,32 € 44.620,49 € 0,23% 0,75% 

IO - 31 8.081,63 € 3.232,65 € 0,04% 0,05% 

IO - 32 54,66 € 49,20 € 0,00% 0,00% 

IO - 33 432,46 € 389,22 € 0,00% 0,01% 

IO - 34 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 35 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 36 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 37 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 38 336,20 € 168,10 € 0,00% 0,00% 

IO - 39 514,12 € 287,69 € 0,00% 0,00% 

IO - 40 7.583,17 € 2.274,95 € 0,03% 0,04% 

IO - 41 35,92 € 28,73 € 0,00% 0,00% 

IO - 42 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

IO - 43 15.474,56 € 10.832,19 € 0,07% 0,18% 
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