
 

PRILOGA 1 
FIZIČNI PREGLEDI PROIZVODOV 

(1) Namen fizičnih pregledov proizvodov po tem pravilniku je zagotoviti, da proizvodi 
še vedno izpolnjujejo namen, naveden na veterinarskem potrdilu ali spričevalu: zagotovila o 
poreklu, ki jih je potrdila tretja država, morajo biti ustrezno preverjena, pri čemer je treba 
zagotoviti, da kasnejši prevoz proizvoda ni vplival na prvotno zagotovljeno stanje. 

(2) Fizični pregledi se morajo izvajati v pogojih, ki omogočajo ustrezno izvedbo 
posamezne preiskave. Izvajajo se: 

a) z organoleptičnim pregledom: vonj, barva, trdnost, okus; 
b) s preprostimi fizičnimi ali kemičnimi testi: rezanje, odtajanje, kuhanje; 
c) z laboratorijskimi testi za odkrivanje: 
– usedlin, 
– patogenih organizmov, 
– kužnih klic, 
– dokazov spreminjanja. 
(3) Ne glede na vrsto proizvoda: 
a) je treba preveriti okoliščine prevoza in prevoznega sredstva, da se ugotovi zlasti 

vsaka kršitev ali prekinitev hladilne verige in da se ugotovi, če je izpolnjen predpisan 
temperaturni režim; 

b) je treba primerjati resnično težo pošiljke s težo, navedeno na CVVD ali 
veterinarskem dokumentu, in če je potrebno, stehtati celotno pošiljko oziroma na podlagi 
teže posamezne enote proizvoda in števila enot potrditi težo, navedeno v veterinarskem 
dokumentu; 

c) je treba preveriti ovojne materiale in vse oznake (žigi, etikete) na njih, da se 
zagotovi njihovo ujemanje z veterinarskimi predpisi Skupnosti; 

d) je treba ugotoviti, če so pogoji prevoza ustrezni za zadevne proizvode; 
e) je treba ovreči vsakršen sum, da so nastale kakršne koli pomanjkljivosti med 

prevozom; 
f) je treba za zagotovitev pregleda celotne pošiljke odvzeti vzorce iz različnih šarž, ki 

sestavljajo pošiljko, da se preveri skladnost z veterinarskimi predpisi Skupnosti oziroma 
nacionalno veterinarsko zakonodajo. Pošiljka se lahko tudi delno raztovori, da je mogoče 
doseči vse njene dele. Posebno skrbno je treba izvesti vizualni pregled pošiljke, da se ugo-
tovi, če proizvodi še ustrezajo nameravani rabi ali uporabi, ki je navedena na veterinarskem 
dokumentu. Pregled mora zajeti 1% embalažnih enot ali paketov v pošiljki, vendar ne manj 
kot dva in ne več kot deset embalažnih enot ali paketov. Pred organoleptično preiskavo ter 
fizičnim, kemičnim in laboratorijskim testiranjem je treba pregledati celotno serijo vzorcev pri 
razsutem tovoru. Pri razsutem blagu je treba vzeti vzorce na vsaj petih različnih delih 
pošiljke. Poleg navedenih fizičnih pregledov pa je pri živilih treba obvezno izmeriti 
temperaturo proizvoda in izvesti pregled zaradi ugotovitve sprememb konsistence, barve, 
vonja in, kjer je potrebno, tudi okusa. Zamrznjena živila je treba prej odmrzniti. Vendar pa 
lahko uradni veterinar MVP, odvisno od proizvodov in okoliščin, izvede obsežnejše preglede. 
O takšnem pregledu mora uradni veterinar MVP napisati zapisnik; 

g) se pri naključnih laboratorijskih testih, ki ne dajo takojšnjega rezultata in če ni 
neposredne nevarnosti za zdravje ljudi oziroma živali, pošiljka lahko sprosti; vendar pa se 
pošiljka, če so bili laboratorijski testi izvedeni zaradi suma nepravilnosti ali pozitivnih 
rezultatov predhodnih testov, ne sme sprostiti, dokler rezultati niso negativni; 

h) je treba prevozno sredstvo povsem raztovoriti, če: 
– je bilo natovorjeno tako, da vseh delov pošiljke ni mogoče doseči samo z delnim 

razkladanjem, 
– je testiranje vzorcev odkrilo nepravilnosti, 
– so bile ugotovljene nepravilnosti pri predhodni pošiljki, 
– uradni veterinar sumi na nepravilnosti; 



 

i) je treba po končanem fizičnem pregledu potrditi pregled tako, da uradni veterinar 
MVP zapre in uradno ožigosa vse odprte zavoje in na novo zapečati zabojnike ter vpiše 
številko zalivke na SVVD. 


