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Številka:  

 
 

ODLOČBA O PREKRŠKU 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Vinarska inšpekcija, ----------- po pooblaščeni uradni osebi --------- po uradni dolžnosti na 
podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 
21/13, 111/13, v nadaljevanju: ZP-1) v postopku o prekršku zoper kršitelja ------------ zaradi prekrškov 
po  24. točki in  21. točki 1. odstavka 56. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/2006, 72/2011, 
90/12-ZdZPVHVVR, 111/13 v nadaljevanju: ZVin)  
 

o d l o č a: 
 
Kršitelj ------------------ 

je odgovoren, 
 
ker je kot ------- pridelovalec, ki je v Register pridelovalcev grozdja in vina vpisan za dejavnosti 
pridelave grozdja, mošta in nevstekleničenega vina ter dodelave in stekleničenja vina kot fizična 
oseba: 

a) dne ------------- imel v prometu v --------------- 1000 litrov vina -------, ki, zaradi napake vina (nečisti 

vonj - merkaptan) ne bi smelo biti v prometu,  s čimer je kršil peto alinejo 1. odstavka 43. člena ZVin 

in s tem storil prekršek po 24. točki 1. odstavka 56. člena ZVin;  

 

b) v obdobju od --------- dal v promet končnemu potrošniku 1000 litrov nevstekleničenega vina sorte 

------- in ---- nevstekleničenega vina ------------ brez obvezne ocenitve, s čimer je kršil 1. odstavek 31. 

člena ZVin in s tem storil prekršek po 21. točki 1. odstavka 56. člena istega zakona. 

 

Kršitelju se na podlagi 6. odstavka 56. člena ZVin v zvezi z 21. členom in s 3. odstavkom 52. člena ter 

1. odstavkom 27. člena ZP-1  

 
določi 

 
za prekršek pod tč. a) opomin, 
za prekršek pod tč. b) globa 834,00 eurov. 
 
Nato se mu na podlagi 1. odstavka 27. člena ZP-1  
 

i z r e č e 
 
enotna globa 834,00 eurov. 
 
Kršitelj mora plačati celoten znesek izrečene globe v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe po 
priloženem UPN, lahko pa v tem roku predlaga plačilo globe v obrokih. Kršitelj lahko najkasneje v 
osmih dneh po poteku roka za plačilo globe, prekrškovnemu organu predlaga, da se globa 
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nadomesti z opravo določenih nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti, 
sicer se globa prisilno izterja. 
 
Kršitelj mora plačati sodno takso v višini 83,40 EUR v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe po 
priloženem UPN, ali v tem roku predlagati plačilo sodne takse v obrokih, sicer se prisilno izterja. 
Kršitelj mora plačati tudi druge stroške postopka, če bodo priglašeni po izdaji odločbe o prekršku, 
katere bo prekrškovni organ odmeril s posebnim sklepom.  
 

 
O b r a z l o ž i t e v 

 

Kršitelj je v pisni izjavi navedel: da ------------------------------  

 

Prekrškovni organ je svojo odločitev sprejel na podlagi: 
- ugotovitev iz zapisnika o inšpekcijskem pregledu št. ------------------ 
- ugotovitev iz zapisnika o odvzemu vzorca št. ------------------------ 
- poročila o opravljenem preskusu št. -------------------- 
- pisne izjave kršitelja z dne ----------------- 
- podatkov iz uradne evidence: Register pridelovalcev grozdja in vina (RPGV – Bakhos) 
 
Iz navedenih ugotovitev in podatkov izhaja, da je nosilec kmetijskega gospodarstva (KMG_MID 
-------------- v RPGV vpisan za dejavnost pridelave grozdja, mošta in nevstekleničenega vina ter 
dodelave in stekleničenja vina kot fizična oseba, da obdeluje ---------- ha vinogradov, kar ga po 
merilih iz 55. člena ZVin uvršča med ----------- pridelovalce in je imel ------------- v prometu v -------------
----- ki, zaradi napake vina (nečisti vonj - merkaptan) ne bi smelo biti v prometu, ter je v obdobju od -
---------------------------- brez obvezne ocenitve. Po določbi 2. odstavka 44. člena ZVin smejo dati v 
promet končnemu potrošniku vino, ki ni originalno polnjeno (nevstekleničeno vino), le pridelovalci, ki 
so v skladu s tem zakonom registrirani kot pridelovalci grozdja in vina in ponujajo vino iz lastne 
pridelave grozdja in vina v svojem proizvodnem obratu, vpisanem v register, razen vrhunskega vina 
ZGP in vina brez zaščitene označbe porekla ali geografske označbe. Torej le deželno vino PGO in 
kakovostno vino ZGP, ki pa morata biti, skladno s 1. odstavkom 31. člena ZVin, pred dajanjem v 
promet končnemu potrošniku, ocenjeni na predpisani način. 
 

S tem je kršitelj uresničil zakonske znake prekrškov po 24. in. 21. točki 1. odstavka v povezavi s 6. 

odstavkom 56. člena ZVin. Za oba navedena prekrška je za srednje velikega pridelovalca po 

Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu, (Zvin-B, Uradni list RS, št. 111/13), 

predpisana globa v razponu od 1.125 eurov do 11.250 eurov. Za prekrške, storjene pred 

uveljavitvijo navedene novele, torej pred 11.01.2014 pa veljajo določbe Zvin pred spremembami, ki 

za tovrstne prekrške za srednje velikega pridelovalca določajo globo od 834,00 eurov do 1.168,00 

eurov. 

 

Za prekrške je prekrškovni organ kršitelju v skladu s 27. členom ZP-1 določil sankcije za vsak 

prekršek posebej, nato pa izrekel enotno sankcijo (globo). 

Prekrškovni organ je ob upoštevanju 21. člena ZP-1 kršitelju za prekršek pod tč. a) izrekel namesto 

globe opomin, ker je ugotovil, da je prekršek storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo 

posebno lahkega, saj je kršitelj  pred izdajo odločbe o prekršku neustrezno vino izločil iz prometa in si 

za količino vina sorte Malvazija, letnik 2014 (z istim Id 17632957) na zalogi pridobil novo odločbo o 

oceni, iz katere izhaja, da je vino primerno za promet. 

Pri izreku globe za prekršek pod tč b) je prekrškovni organ upošteval določbo tretjega odstavka 52. 
člena ZP-1 ter kršitelju izrekel globo v najnižji predpisani meri globe.  
 
Na podlagi 1. odstavka 143. člena v zvezi s 1. odstavkom 144. člena in 2. odstavkom 58. člena ZP-1 
mora kršitelj plačati sodno takso, ki je odmerjena na podlagi taksne tarife 8.1 Zakona o sodnih taksah, 
ki določa sodno takso za redni sodni postopek, in sicer po tarifni številki 8111 v višini 10 odstotkov 
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globe, vendar najmanj 40 eurov in največ 10.000 eurov. Kršitelj mora plačati tudi druge stroške 
postopka, če bodo priglašeni po izdaji odločbe o prekršku, katere bo prekrškovni organ odmeril s 
posebnim sklepom. 
 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:  
Zoper odločbo o prekršku se lahko vloži zahteva za sodno varstvo v osmih dneh od vročitve odločbe 
pisno pri prekrškovnem organu Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
Vinarska inšpekcija, enota Koper, Partizanska c. 109, 6210 Sežana. Zahteva se pošlje po pošti ali 
izroči neposredno v dveh izvodih in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev 
zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri organu. Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno 
varstvo zoper odločbo, plača samo polovico izrečene globe v višini 417,00 eurov, če jo plača 
v osmih dneh po pravnomočnosti, sicer mora plačati celoten znesek izrečene globe v 30 
dneh po pravnomočnosti odločbe. V primeru plačila globe pred pravnomočnostjo odločbe, 
zahteva za sodno varstvo ni dovoljena. 

 
Pod pogoji in v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje prekrškovnega organa, lahko 
kršitelj plača stroške postopka in stroške negotovinskega plačila tudi z negotovinskim plačilnim 
sredstvom. 

 
- 
    
 
 
                    
 
                                                                                                                 -                                   
                                                                                                                 vinarski inšpektor 

 

- 
Odločbo vročiti: 
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