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Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne 
hrane, veterinarstva in varstva rastlin.

Združitev različnih institucij v novo Upravo

VURS
280

FURS
17

DVH
22

IRSKGH
76

• Fitosanitarna inšpekcija,
• Inšpekcija za varnost in 

kakovost,
• Del kmetijske inšpekcije.

UVHVVR
(395)





Organizacijska struktura Uprave RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

Generalni direktor
Namestnik 

Strokovni sektorji

• SEKTOR ZA ZDRAVJE IN DOBROBIT 
ŽIVALI

• SEKTOR ZA ŽIVILA, KRMO IN 
ZDRAVILA

• SEKTOR ZA FITOFARMACEVTSKA 
SREDSTVA

• SEKTOR ZA ZDRAVJE RASTLIN IN 
RASTLINSKI SEMENSKI MATERIAL

• SEKTOR ZA IDENTIFIKACIJO IN 
REGISTRACIJO TER INFORMACIJSKE 
SISTEME

• SEKTOR ZA MEDNARODNE ZADEVE

• SLUŽBA ZA 
SPLOŠNE ZADEVE

• INŠPEKCIJA ZA VARNO 
HRANO, VETERINARSTVO 
IN VAROVANJE RASTLIN

Nadzor

• Deset območnih uradov
• Dve mejni postaji

• Število zaposlenih na Upravi (97)
• Število zaposlenih na območnih uradih in mejnih postajah (298)

• URAD ZA NOTRANJO PRESOJO



Regionalna struktura



Struktura Območnih uradov

Regionalna raven:

- direktor območnega urada : organizacijski in strokovni vodja

- vodje  strokovnih oddelkov (v fazi ustanavljanja). Vsebina in 
ime oddelkov se prilagaja vsebini in obsegu dela posamezne 
enote.

Direktor 
območnega urada

Oddelek za 
zdravstveno varstvo 

in zašito živali

Oddelek za javno 
veterinarsko 

zdravstvo

Oddelek za varnost 
in kakovost živil



Pristojnosti Uprave
Upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju 

• varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, 
vključno z gensko spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na 
področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti);

• na področju varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih 
vod,  krme;

• uporabe izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili v postopkih 
pridelave, predelave in distribucije živil;

• vode za napajanje živali; 
• na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih 

proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v 
pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Inšpektorata 
Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje; 

• na področju identifikacije in registracije živali, zdravja živali, varstva 
prebivalstva pred zoonozami, zaščite živali, 

• uporabe in z uporabo povezane sledljivosti zdravil v veterinarski 
medicini, 

• preventive pri razmnoževanju živali,



Pristojnosti Uprave (2)
• varstva rastlin, semenskega materiala kmetijskih 

rastlin razen nalog javne službe na področju 
semenarstva; 

• ocenjevanja aktivnih snovi ter ocenjevanja in 
registracije fitofarmacevtskih sredstev; 

• prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, 
testiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih 
sredstev; 

• analize tveganja ter obveščanja prebivalstva in 
izpolnjevanja mednarodnih obveznosti iz pristojnosti 
uprave. 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja tudi naloge 
inšpekcijskega nadzora na področju  varstva novih 
sort kmetijskih rastlin. 



Nadzor

Inšpekcijski nadzor znotraj Uprave Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin izvaja inšpekcija za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s 
pristojnostmi, ki so določene za 

- inšpektorje za hrano, 

- uradne veterinarje in 

- fitosanitarne inšpektorje

po področnih zakonih



Izvajanje nadzora v letu 2013

1. Redne naloge nadzora v skladu z planom 
dela, ki ga potrdi minister

2. Izredne naloge nadzora, za obvladovanje 
tveganj, ki se pojavljajo

3. Naloge, ki so posledica nove zakonodaje



Redne naloge nadzora
Enoten plan za vsa področja pristojnosti z določitvijo:

1. Pogostost nadzora nad subjekti:

- kot je predpisana v sektorski  zakonodaji ( obrati za klanje 
živali, zdravje rastlin, fitofarmacevtska sredstva, tudi 
reprodukcija živali, nadzor na mejnih vstopnih točkah)

- glede na kriterije tveganja, ki so določeni za vsako skupino 
dejavnosti posebej

2. Izvajanje programov spremljanja stanja: rezidualni momitorig, 
monitoring zoonoz, mikrobiološki monitoring, pesticidni 
monitoring, program spremljanja kemijskih tveganj v živilih, 
posebni nadzori pojava bolezni pri rastlinah, spremljanje 
stanja pojava bolezni pri živalih, spremljanje pojava 
protimikrobne odpornosti, ……..



Redne naloge nadzora

Program rednih nalog na centralni ravni,ki ga potrdi 
minister, se na vsaki regionalni ravni izvede za 
subjekte, ki so v posamezni regiji tako, da se določi:

- Frekvenca nadzora 
- Inšpektor, ki bo nadzor izvedel
- Časovna razporeditev nadzorov skozi vse leto
Na mejnih vstopnih točkah se pogostost nadzora določi 

na podlagi:
- Zakonodaje
- Odločb EU Komisije
- Uskladitve tveganj z carinsko upravo



Izredne naloge nadzora
V letu 2013 jih je bilo veliko – izpostavljamo samo neposredno 

povezane z živilsko industrijo:

- Nadzor nad napačno označitvijo vrste mesa ( afera konjsko 
meso)

- Nadzor nad pekarnami ( začetek borbe proti sivi ekonomiji)

- Nadzor nad označevanjem sadja in zelenjave ( posledica je 
sprememba nacionalne zakonodaje na tem področju)

- Nadzor nad skladnostjo označevanja soli in količina joda v soli

- Nadzor nad skladnosti mikrobioloških in procesnih kriterijev za 
mleto meso in mesne pripravke

- Nadzor semenske koruze glede prisotnosti aktivnih snovi 
klotianidin, imidakloprid in tiametoksam

- Nadzor nad prisotnostjo pesticidov v določenem sadju in 
zelenjavi namenjenim za dajanje na trg

- Nadzor nad količino aditivov v slaščicah in slanih prigrizkih.



Nova zakonodaja 2013

• V letu 2013 na splošno ni bilo take nove 
zakonodaje, ki bi bistveno vplivala na izvajanje 
nadzora ( bila je na področju krme, BSE, … )

• Neposredna navodila EU komisije glede 
posebnega nadzora (669) in nadzora glede 
afere konjsko meso;

• V letu 2014 : označevanje živil in priprava na 
nov paket zakonodaje med drugim tudi nove 
uredbe o nadzoru.



Pozitivni učinki nove organiziranosti, ki jim sledimo v letu 2014

• Enotna inšpekcija, ki jo izvajalo uradni veterinarji, 
fitosanitarni inšpektorji in inšpektorji za hrano,

• enotna zakonodaja ne bo več podvajanja ali sivih con v 
pristojnostih do sedaj različnih inšpekcij,

• racionalizacija delovnih procesov in izraba kadrovskih 
ter finančnih virov,

• Nadzor Uprave po celotni  “agroživilski verigi”, z 
izjemamo prehranskih dopolnil in živil za posebne 
prehrambene namene;

• enoten način imenovanja laboratorijev, ki delujejo v 
sistemu,

• enotna točka za komunikacijo s nevladnimi 
organizacijami,  potrošniki in mediji.



Nadzor v letu 2014

Redne naloge, izredne naloge in naloge glede nove zakonodaje –
enako kot v letu 2013;

Poudarki:

- Nadzori, kjer smo v rednih nalogah odkrili veliko odstopanj

( izvajanje notranjih kontrol po principu HACCP , sledljivost, 
označevanje živil) 

- Nadzori, kjer smo odkrili v izrednih nadzorih veliko odstopanj 
( pekarne, sadje in zelenjava, označevanje )

- Nadzori, kjer so na EU ravni zaznane težave ( nezakonit vnos 
in raba neodobrenih FFS, nezakonita raba veterinarskih 
zdravil,  goljufije povezane s hrano)



Nadzor v letu 2014

Nove pristojnosti Uprave z 01.01.2014:

Nadzor nad obrati javne in institucionalne 
prehrane

V ta namen se upravi pridruži še 20 inšpektorjev 
iz Zdravstvenega inšpektorata RS – inšpektorji 
za hrano.



Nadzor v letu 2014

• Nadaljevanje poenotenja izvajanja zakonodaje na področjih, ki 
so jih izvajali pred tem različni organi;

• Izmenjavo informacij z zainteresiranimi skupinami nosdilcev 
dejavnosti in spodbujanje izdaje  in posodobitve smernic za 
lažje izvajanje zakonodaje;

• Transparentni rezultati nadzora s sprotnim objavljanjem 
posameznih poročil;

• Nadaljevanje harmoniziranega pristopa do laboratorijev 
uradnega nadzora.

• Uveljavitev načel uredbe 882/2004 za nadzor na celotni 
agroživilski verigi.

• Prenos posameznih nalog nadzora na zunanje izvajalce.



Hvala za pozornost!


