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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

 T:  
F:  
E:  

           www.ikglr.gov.si 

 

Številka: ____________/2015 

Datum: ____________.2015 

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

lovstvo in ribištvo, Enota Celje, izdaja na podlagi 53. člena Zakona o vinu (ZVin; Uradni list RS, 

št. 105/2006, 72/2011, 90/2012-ZdZPVHVVR in 111/2013), --------------------po uradni dolžnosti 

stranki ____________, v upravni zadevi inšpekcijskega nadzora vpisa predpisanih podatkov v 

RPGV (register pridelovalcev grozdja in vina) naslednjo 

 

O D L O Č B O 

  
1. Stranka ____________, registrirana  pri upravnem organu UPRAVNA ENOTA ____________ 

kot pridelava grozdja, pridelava mošta in nevstekleničenega vina, pridelava drugih proizvodov 
ter dodelava in stekleničenje vina je v zvezi s to dejavnostjo dolžna vsako leto do 07. 
septembra prijaviti zaloge  vina na dan 31.07. v register pridelovalcev grozdja in vina. Ker 
stranka to ni storila, mora zaloge vina stanje na dan 31.07.2015 vpisati v roku 15 dni od 
prejema odločbe. 

 
2. Stroškov postopka ni 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Vinarska inšpekcija je opravila pregled uradne evidence RPGV (register pridelovalcev grozdja in 

vina št. pridelovalca ____________). 
Pri pregledu uradne evidence register pridelovalcev grozdja in vina (RPGV) dne ---- --- je bilo 
ugotovljeno, da stranka v letu 2015 ni prijavila zalog vina. Zaloge vina je potrebno prijaviti vsako 
leto od 01. avgusta do 07. septembra tekočega leta stanje na dan 31 julij; 17 člen RPGV. Zaloge 
je potrebno prijaviti ne glede na količino vina v kleti.  
Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, (Ur. list RS, št. 16/2007 in 
62/2009)  v 17. členu določa, da pridelovalci ki so vpisani v register in prijavljajo pridelek, morajo 
do 07. septembra prijaviti zaloge vina na dan 31. julij v letu prijave. Zaloge vina se prijavijo vsako 
leto, prijava mora vsebovati podatke iz priloge 6, ki je sestavni del pravilnika. 
 
 
Izrek odločbe je utemeljen na podlagi določil: 

 

 
1. 8. točke 53. člena Zvin, ki pooblašča vinarskega inšpektorja, da lahko določi rok za ureditev 

stanja če niso izpolnjeni predpisani pogoji o vpisu v register pridelovalcev (konkretno 17 člen 
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(prijava zalog vina) pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina UL RS 16/2007 in 
62/2009). 

 
 
 
 
 
 
2. Prve alinee 1. odstavka 32. člena ZIN, ki določa da 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 kak drug predpis oziroma akt, 
katerega izvajanje nadzoruje. 

 
3. Drugega odstavka 50. člena ZVin določa, da pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži 

njene izvršitve. 
 

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

 
5. Odločitev  o stroških temelji na določbi 113, 118. člena ZUP in 31. člena ZIN.  
 

Pri izbiri ukrepov in določitvi roka njihove izvršitve je bilo upoštevano načelo varstva javnega 

interesa in načelo sorazmernosti, saj so bili z namenom preprečitve gospodarske škode, ob 

upoštevanju teže kršitve izbrani ukrepi, ki so za zavezanca ugodnejši in obenem omogočajo 

dosego namena predpisov. 

 

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na osnovi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 

št. 106/2010 UPB 5) takse prosta. 

 
 

Pouk o pravnem sredstvu: 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema na Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Pritožba se izroči osebno, pošlje po pošti, 

pošlje po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom ali ustno na zapisnik pri organu, ki je 

odločbo izdal na prvi stopnji – Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo lovstvo in ribištvo,------

--. Za pritožbo se plača upravna taksa 18,12 EUR (tarifna št. 2 ZUT-UPB 5) na račun MKGP-

IRSKO, Dunajska 58, Ljubljana, številka (IBAN) 01100-8450103429, (REFERENCA) 11 23361-

7111002- ____________, z navedbo namena plačila – plačilo upravne takse. Potrdilo o plačani 

upravni taksi je potrebno priložiti pritožbi. 
 

S spoštovanjem 

 
žig ____________ 

VINARSKI INŠPEKTOR 

 

 

 

Vročiti: ____________ – vročilnica ZUP 

 
Vložiti: Spis, tu 


