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ZADEVA : Obvestilo o rezultatih vzorcenja

V postopku uvoza blaga uvoznika SITIS d.o.o., Jocova ulica 3, 2000 Maribor je inspektor
Zdravstvenega inspektorata Republike Slovenije dne 13.11.2012 za laboratorijsko preiskavo
odvzel vzorec naslednjega blaga:

•

prehransko dopolnilo KORALNI KALCIJ v prahu, z rokom uporabe 01.10.2011 in
Iota: L KK112012, proizvajalca CORAL INTERNATIONAL CO. LTD, 4654
YONAGUNI AZA YONAGUNI- TOWN YAEYAMA OKINAWA Japonska

st.

Pooblastilo zdravstvenega inspektorja za odvzem vzorca je podano v 11 . clenu Uredbe o
izvajanju delov dolocenih uredb Skupnosti glede zivil, higiene zivil in uradnega nadzora nad
zivili (Ur.l. RS, st. 72/2010) in cl.10. lzvedbene Uredbe Komisije (EU) st. 996/2012 z dne 26.
oktobra 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in zivil, ki izvirajo iz Japonske ali so od
tam poslani, po nesreci v jedrski elektrarni Fukusima ter razveljavitvi lzvedbene uredbe (EU) st.
284/2012.
lz prilozenega Porocila o preskusanju zivila, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, lnsitut za varstvo okolja, pod st. 2012/3901 z dne
21.11.2012 je razvidno, da je glede na rezultate opravljenih preiskav prisotnosti radionuklidov
Cs-134 in Cs-137, navedeni vzorec v skladu z dolocili lzvedbene Uredbe Komisije (EU) st.
996/2012 z dne 26. oktobra 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in zivil, ki izvirajo iz
Japonske ali so od tam poslani, po nesreci v jedrski elektrarni Fukusima ter razveljavitvi
lzvedbene uredbe (EU) st. 284/2012 ter je po dolocilih 14. elena Uredbe (ES) st. 178/2002 o
dolocitvi splosnih nacel in zahtevah zivilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za
varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, varen.
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Glede na taksne ugotovitve, nadaljevanje postopka v tej zadevi ni potrebno, zato se na podlagi
elena 28. Zakona o inspekcijskem nadzoru (ZIN- UPB1, Ur. I. RS, st. 43/07) postopek ustavi.

Vrociti :

Priloga:- analizno porocilo
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