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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, ------, na podlagi 1. odstavka 46. člena, 2. odstavka 51. člena in 56. člena 
Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP) (ZP-1-UPB8 - UL RS, št. 29/2011, ZP-1H - UL RS, št. 
21/2013 in ZP-1I UL RS, št. 111/2013), po pooblaščeni uradni osebi -----, po uradni dolžnosti,  v 
postopku za prekrške proti kršitelju ----, ter odgovorni osebi, -------- katero zastopa --------, zaradi 
prekrška po 27. točki 1. odstavka 56. členu, v zvezi s 1. odstavkom 43. in 44. člena,   Zakona o 
vinu (v nadaljevanju ZVin) (Ur. list RS, št. 105/2006, 72/2011, 90/2012 in 111/2013) izdaja 
naslednjo 

 
 

ODLOČBO O PREKRŠKU 
 
kršiteljema : 
pravni osebi: ---------------  
in 
odgovorni osebi: ------------, katero zastopa --------  

Pravna oseba ---------- je, dne --, na -------------- vršila promet z neoriginalno polnjenim vinom. 

 
Odgovorna oseba -----, katero zastopa ------pa je opustila dolžno nadzorstvo in je dovolila promet z 
neoriginalno polnjenim vinom. 

 

S tem sta kršitelja kršila 1. odstavek 43. in  44. člena Zvin v povezavi s 5. alinejo 5.točke 1. 
odstavka 53. člena Zvin in storila prekršek po 27. točki 1. odstavka 56. člena ZVin,  

 
zato se jima na podlagi 55. in 56. člena ZVin v zvezi z 21. členom Zakona o prekrških 
 

izreče 
 

opomin 
 

Na podlagi 1. odstavka 144. člena in v zvezi z 2. odstavkom 58. člena ZP morata kršitelja plačati 
sodno takso po Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13), ki znaša po 
tarifni številki 8112  
 
 
 
za pravno osebo 30 € (trideset 00/100 eurov)     
         
in 
 

za odgovorno osebo 30 € (trideset 00/100 eurov).             
 
 
V kolikor ne bo vložena zahteva za sodno varstvo, mora kršitelj pravna oseba sodno takso plačati 
v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe o prekršku na račun: 
 
Prejemnik:                           MKGP – IRSKGLR, Dunajska 58, 1000 LJUBLJANA 
Številka računa:                  SI56   01100-8450048527 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

INŠPEKTORAT RS  ZA  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

Vinarska inšpekcija,  

 Tel:  

 E-mail: www.iko.gov.si 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105020
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132516
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Referenca (sklic):                11   23361-7120087--------- 
Sodno takso je potrebno plačati v izrečeni višini, sicer bo prisilno izterjana. 
 
V kolikor ne bo vložena zahteva za sodno varstvo, mora kršitelj odgovorna oseba sodno takso 
plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe o prekršku na račun: 
 
Prejemnik:                           MKGP – IRSKGLR, Dunajska 58, 1000 LJUBLJANA 
Številka računa:                  SI56   01100-8450048527 
Referenca (sklic):                11   23361-7120087-------- 
Sodno takso je potrebno plačati v izrečeni višini, sicer bo prisilno izterjana. 
Vložena zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev odločbe o plačilu sodne takse. 
 
 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Pooblaščena uradna oseba je na podlagi 2. odstavka 55. člena ZP pozvala kršitelja, da lahko poda 
pisno izjavo o dejstvih oz. okoliščinah prekrška. Pisno izjavo je -------------- podala pravočasno -------
------------- v njej pa  navaja, da je takoj po inšpekcijskem pregledu navedene artikle umaknila iz 
prometa. Navaja še, ------------------------ 
Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa je sprejela svojo odločitev na podlagi 
inšpekcijskih ugotovitev in izjave odgovorne  osebe tudi  v imenu  pravne osebe. 

Prekršek je bil storjen ----------- s tem, da se je na -----------------vršil promet z neoriginalno polnjenim 

in neocenjenim vinom.  Tega dne je vinarska inšpekcija kontrolirala promet z vinom na ------------- 

se je vršil promet z neoriginaljo polnjenim vinom. Po izjavi prisotne ------------------------------ 

Zato se je vino smatralo kot odprto vino (neoriginalno polnjeno). Ob pregledu ni bila predložena 
predpisana dokumentacija glede prometa z omenjenim vinom.  
 
Po 1. in 2.alineji drugega  odstavka 44. člena ZVin lahko pod predpisanimi pogoji dajejo v promet 
končnemu potrošniku vino, ki ni originalno polnjeno, le registrirani pridelovalci grozdja in vina in ki 
ponujajo vino iz lastne pridelave grozdja in vina v svojem proizvodnem obratu, vpisanem v register.   
Pravilnik o označevanju in embalaži vina (UL RS, št.: 37/2010) ureja označevanje in embalažo 
vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Kot originalno polnjeno vino se po tem 
pravilniku štejejo posode, ki so polnjene, zapečatene in opremljene s predpisano deklaracijo.  
Zato se stranki takoj prepove promet z neoriginalno polnjenim vinom. 
Po 8.alineji prvega  odstavka 43. člena ZVin je prepovedan promet z moštom, vinom in drugimi 
proizvodi, če je ocena  zanje obvezna.   

 

Po tako izvedenem dokaznem postopku je pooblaščena uradna oseba ugotovila, da je pravna 

oseba in  odgovorna oseba te pravne osebe vršila promet z neoriginaln polnjenim in neocenjenim 

vinom. 

S tem sta kršitelja kršila  1. odstavka 43 in 44. člena Zvin, ki prepoveduje promet z neocenjenim 
vinom, če je ocena obvezna in promet z vinom, ki ni originalno polnjeno.  
S tem sta storila prekršek po  27. točki 1. odstavka 56. člena ZVin, za katerega je po 1. odstavku 
56. člena v povezavi s 3. alineo 1. odstavka 55. člena istega zakona predpisana globa za velikega 
pridelovalca ali pravno osebo, ki ni pridelovalec in izvaja promet z grozdjem, moštom ali 
vinom, v razponu od 2.800 do 28.000 eurov, za njeno odgovorno osebo pa je po 2. odstavku 56. 
člena predpisana globa v razponu od 250 do 2.500 eurov.  
 
Pooblaščena uradna oseba je ob upoštevanju določil 21. člena ZP kršiteljema namesto globe 
izrekla opomin, saj je ugotovila, da je prekršek storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo 
posebno lahkega, saj je stranka takoj prenehala s prometom z neoriginalno polnjenim in 
neocenjenim vinom. Prav tako gre za majhne količine vina, ki se bodo v bodoče hranile na bolj 
primeren način, ki ne bo povzročil samodejnega odlepljenja deklaracij.  
 
POUK O PRAVICI DO PRAVNEGA SREDSTVA: 
Zoper odločbo o prekršku sme vložiti kršitelj, njegov zakoniti zastopnik oziroma zagovornik zahtevo 
za sodno varstvo. Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od vročitve odločbe o 
prekršku.  Zahteva za sodno varstvo se v dveh izvodih pošlje po pošti ali izroči osebno pri 
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prekrškovnem organu, ki je odločbo izdal in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za 
vložitev zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri organu. O zahtevi za sodno varstvo bo 
najprej odločal prekrškovni organ v skladu s 5. odstavkom 63. člena ZP. Če prekrškovni organ 
odločbe o prekršku ne bo odpravil in ustavil postopka ali jo odpravil in nadomestil z novo odločbo, 
bo zahtevo za sodno varstvo na podlagi 7. odstavka 63. člena ZP posredoval v odločanje krajevno 
pristojnemu sodišču prve stopnje, ki je pristojno za odločanje o prekršku po določbah rednega 
sodnega postopka.  
 
Številka: - 
 
Datum: - 

                                                                                                 Pooblaščena uradna oseba 
                                                                                              - 

 

 
 
- 
 
Vročiti: 
- 
 


