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ZADEVA: Vprašanje Vladi Republike Slovenije glede monitoringa nad vso
uvoženo hrano oz. njenega označevanja in sledljivosti
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 6/14, 101/10 in 26/15) predlagam, da Državni svet na Vlado Republike
Slovenije naslovi naslednje vprašanje:
1. Ali država Slovenija nad vso uvoženo hrano izvaja monitoring oz. spremlja
njeno označevanje in sledljivost?
Obrazložitev:
Slovenija ima različne stopnje samooskrbe hrane glede na posamezne kmetijske
panoge oz. je pridelava hrane po posameznih panogah različna. Zato Slovenija
uvaža velik delež kmetijskih pridelkov oz. živilskih izdelkov oz. hrane iz tujine, vse od
različnih vrst mesa, vina, sadja, žit in zelenjave do drugih kmetijskih proizvodov.
Uvozniki niso samo trgovska podjetja oz. družbe, ampak v zadnjem času tudi
posamezni kmetje d.o.o. oz. kmetije, ki so pridelovalci in uvozniki. Pristojne službe bi
morale spremljati ustreznost označevanja oz. vsebino deklaracij in izjav tudi na teh
živilskih proizvodih zlasti z vidika, ali so ta živila označena kot doma pridelana ali kot
uvožena. Ključni vprašanji sta, ali imajo pristojne službe nadzor nad vsemi uvoženimi
živili oz. kmetijskimi proizvodi in živili s posameznih kmetij, in ali so vsa živila
označena skladno npr. s Pravilnikom o splošnem označevanju predpakiranih živil.
V zadnjih letih opažamo, da marsikatero uvoženo živilo ne dosega standardov in je
oporečno. Označevanje izdelkov je temeljni tržni standard, ki velja za vse
proizvajalce in posrednike prek različnih vrst prodaje. Pravilna vsebina deklaracije
izdelka uporabniku oz. potrošniku zagotavlja varnost in kakovost. V poplavi izdelkov,
zlasti enakovrstnih, so označbe pogosto pomanjkljive ali celo zavajajoče za
potrošnike. Izjave ali deklaracije na embalažah izdelkov morajo biti vidne, jasne, v
domačem jeziku in čitljive, saj porabnika seznanijo z glavnimi podatki o izdelku na
enem mestu. Živila namreč neposredno vlivajo na zdravje potrošnikov, zato
zavajajoča deklaracija lahko ogroža njihovo zdravje.
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