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Številka:  

Datum:   12.11.2015 

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo,gozdarstvo, lovstvo 

in ribištvo, o--------------izdaja na osnovi 53. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11 

in 111/13 v nadaljevanju: ZVin), 18. in 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, 

št. 43/07, v nadaljevanju: ZIN) in ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-

UPB2, Uradni list RS, št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10) v inšpekcijski zadevi 

»Pridelava in promet z vinom«  ----------------naslednjo 

 

                                            O D L O Č B O 

 

 -------------- pridelovalec grozdja, mošta  in vina, mora pri pridelavi in prometu z vinom 

odpraviti naslednje nepravilnosti: 

1. Omejiti hektarski pridelek grozdja glede na predvideno kakovostno stopnjo vina-cviček 

ptp 

2. Priglasiti zaloge vina na dan 31. julij. 

3. Vinsko klet vpisati v register živilskih obratov 

4. Uskladiti embalažo in označevanje ptp vina s pravilnikom. 

5. Pred oddajo vina v promet si pridobiti uradno oceno vina 

6. Rok izvršitve 30 dni od datuma vročitve te odločbe 

7. Zavezanec mora o odpravljeni nepravilnosti takoj obvestiti inšpektorja. 

8     Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

 

 

                                            Obrazložitev 

 

 

Pristojna vinarska inšpektorica Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, ------

----- na podlagi 52. člena ZVin, opravila inšpekcijski pregled pri pridelovalcu grozdja, mošta in 

vina ---------------------. Ugotovila je naslednje: 

------------------------------------- 

ZVin določa, da mora pridelovalec vsako leto na Upravni enoti priglasiti podatke o pridelku 

grozdja, mošta in vina v register pridelovalcev grozdja. Pridelek tekočega leta  do 20. novembra 

v letu trgatve. Prijaviti se mora celotna količina pridelka po sortah vinske trte, tudi tista za lastno 

porabo. Zalogo vina v kleti na dan 31. julij se mora prijaviti na UE do 7. septembra tekočega 

leta.  
-da nima vpisane vinske kleti v register živilskih obratov. Vsi pridelovalci, ki vino stekleničijo 

morajo biti vpisani v register živilskih obratov pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. 

-da je za vino cviček ptp uporabljal kronske zamaške za zapiranje steklenic. Pravilnik o cvičku ptp 

določa, da morajo biti steklenice zamašene z navojnimi zamaški ali zamaški iz plute. 
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-da na deklaraciji vina cviček ptp -----manjka navedba o prisotnosti alergenov- vsebuje sulfit. 

Označevanje ostankov alergenov ( sulfit, jajčne beljakovine in mlečne beljakovine ) je obvezna 

oznaka na deklaraciji. 

-da nima  veljavne analize za vino. 

 

 

Za odpravo nepravilnosti  je odrejeno kot je navedeno v izreku odločbe, ki je utemeljen na podlagi 

določil 53. člena ZVin, ki vinarskega inšpektorja pooblašča, da odredi ukrepe za odpravo 

nepravilnosti. 

Skladno z določbo 1. alineje 1. odstavka 32. člena ZIN ima inšpektor pravico in dolžnost odrediti 

ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi, če pri opravljanju 

nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je  kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, 

katerega izvajanje nadzoruje. 

 

Na podlagi določbe 5. odstavka 29. člena ZIN mora zavezanec o odpravljenih nepravilnostih takoj 

obvestiti inšpektorja. 

V skladu z 2. odstavkom 50. člena ZVin pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene 

izvršitve. 

Skladno z 38. členom ZIN se za nespoštovanje z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja lahko 

izreče globa.  

 

S tem je odločba utemeljena. 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni po 

prejemu na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana. 

Morebitno pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo 

oziroma ugovor zoper odločbo  je potrebno plačati upravno takso  po tarifni  št. 2  Zakona o 

upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo), v višini 18,12  EUR, 

na številko 01100-8450103429, model 11, sklic 23361-7111002- 

 

 

 

 

                 

           Inšpektor 

 

 

  

 

        

Vročiti:  

1. – osebna vročitev ZUP. 

 


