
 

Skupina poslank in poslancev  
(Danijel Krivec, prvopodpisani)  
 
 
Ljubljana, 9. november 2018 
 
 
Mag. Dejan Židan 
predsednik Državnega zbora  
 
 
Spoštovani!  
 
Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 
42/97, 66/00, 24/03 69/04, 68/06, 47/13, 47/13 in 75/16), 19. člena Zakona o 
poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - 
ZNOJF-1, 109/08, 39/11 in 48/12) in 114. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13 in 38/17) vlagamo spodaj podpisane poslanke in poslanci 
 
 
 
 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
VINU, 

 
 
 
ki Vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 114. in 115. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije.  
 
 
Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu njegovih delovnih 
teles bo sodeloval poslanec Žan Mahnič. 
 
 
 
 
 
 
Prilogi: 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu 
- podpisi poslank in poslancev: 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VINU 
 
 
 
I. UVOD 
 
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 
 
1.1 Ocena stanja 
 
Spremembe Zakona o vinu, ki so bile sprejete decembra 2013 so bile 
namenjene uskladitvi z evropsko zakonodajo ter omejitvi sive ekonomije v vinski 
branži. Sprememba zakona pa je med drugim prenesla tudi višje kazni za 
prekrške, kot so veljale do takrat. 
  
V Uradnem listu RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013 je bil objavljen Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (Zvin-B), ki je začel veljati 11. 1. 
2014. V skladu z obstoječo zakonodajo se morajo vsi, ki se ukvarjajo s 
predelavo grozdja in vina in obdelujejo vsaj 0,05 ha vinogradov, vpisati v 
Register pridelovalcev grozdja in vina, ki ga vodijo upravne enote. Z namenom 
povečanja deleža prijave pridelka vina in omejevanja nelojalne konkurence 
registrirani pridelavi vina je zakon vinarski inšpekciji poleg obstoječih pristojnosti 
določil tudi pristojnost nadzora nad prometom z vinom v gostinskih obratih, 
omejil je tudi točenje neustekleničenega vina ter poenostavil postopek 
kaznovanja ter zvišal kazni za prekrške. Z namenom učinkovitejšega nadzora je 
zakon dal pristojnost nadzora nad sporočanjem podatkov v register 
pridelovalcev grozdja in vina ter odrejanja ukrepov tem delu tudi upravnim 
enotam, s čimer se bo na tem področju obseg nadzora povečal.  
 
Zakon med drugim določa prepoved točenja neustekleničenega vina v 
gostinskih lokalih, ki predstavlja največji delež prometa z vinom. Skladno s 
Pravilnikom o označevanju in embalaži vina je originalno polnjeno vino lahko 
glede na posamezno kategorijo v ponudbi potrošniku v naslednjih posodah:  
 
1. deželno vino s priznano geografsko oznako, pridelano v Republiki Sloveniji (v 
nadaljnjem besedilu: deželno vino PGO), in kakovostno vino z zaščitenim 
geografskim poreklom, pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: 
kakovostno vino ZGP):  
 
– v steklenih posodah in drugih posodah, ustreznih za hrambo živil, nazivne 
prostornine do vključno 20 litrov,  
 
– v posodah iz nerjavnega jekla (inox posodah), ki omogočajo točenje vina 
preko točilne naprave, nazivne prostornine od vključno 10 do vključno 60 litrov;  
 
2. vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, pridelano v Republiki 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vrhunsko vino ZGP): v steklenih posodah 
nazivne prostornine do vključno 10 litrov in drugih posodah, ustreznih za 
hrambo živil, nazivne prostornine do vključno 5 litrov. 
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Zakon je tudi povišal kazni za prekrške, in sicer za večje prekrške na 1,5-kratno 
vrednost obstoječih, za manjše prekrške pa na polovico kazni za večje 
prekrške. Hkrati je novela zakona inšpekciji omogočila izrekanje kazni v 
razponu. Te se za različne prekrške, navedene v zakonu, gibljejo od 75 pa vse 
do 28.000 evrov.  
 
 
1.2 Razlogi za sprejem zakona 
 
Prepoved točenja neustekleničenega vina v gostinskih lokalih predstavlja za  
manjše vinogradnike, ljubiteljske vinogradnike višje stroške pri pripravi vina za 
trg za manjše količine. S tem, ko so manjši vinogradniki prisiljeni stekleničiti 
vina, se zviša tudi sama cena vina. Ob tem se postavlja vprašanje opuščanja 
vinogradništva s strani teh malih pridelovalcev, ki jih je v Sloveniji največ in so 
med drugim tudi vzdrževalci kulturne krajine. 
Tudi kazni v zakonu so previsoke in nesorazmerne s prekrški, ki so navedeni v 
členih zakona. Tako visoke kazni nimajo odvračilnega namena, ampak zgolj 
pretirano strašilnega. 
 
 
2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona  
 
2.1. Cilji predloga zakona 
 
Predlagana sprememba ima naslednja temeljna cilja: 
 
Dovoliti točenje neustekleničenega vina v gostinskih lokalih in ustrezno znižanje 
kazni za prekrške. 
 
2.2. Načela predloga zakona  
 
S predlagano spremembo zakona predlagatelj ne posega v temeljna načela 
zakona o vinu. 
 
2.3. Poglavitne rešitve predloga zakona 
 
Omogočiti majhnim vinogradnikom prodajo neustekleničenega vina brez 
nepotrebnih dodatnih stroškov in ustrezno zmanjšati kazni za prekrške. 
 
 
3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga 
javnofinančna sredstva 
 
3. 1. Ocena finančnih posledic za državni proračun 
 
Predlog zakona nima finančnih posledic za državni proračun. 
 
 
3. 2. Ocena finančnih posledic za druga javnofinančna sredstva  
 
Sprejem predlaganega zakona ne bo imel posledic za druga javnofinančna 
sredstva. 
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4. Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu 
zagotovljena, če predlog zakona predvideva porabo proračunskih 
sredstev v obdobju, za katero je bil državni proračun že sprejet 

 
Zakon ne predvideva dodatnih proračunskih sredstev za izvedbo zakona. 
 
 
5. Prilagojenost predlagane ureditve pravu Evropske unije in prikaz 
ureditve v drugih pravnih sistemih  
 
5.1. Prilagojenost ureditve pravnemu redu Evropske unije 

 
Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 
 
 
5.2. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 
 
Avstrija 
Avstrijski zakon ureja register enoloških sredstev, kot tudi sadna vina, kar pri 
nas ne urejamo z zakonom o vinu, saj imamo zanemarljivo majhen obseg te 
pridelave. Avstrija pozna uradne inšpektorje trgatve, ki opravljajo kontrolo 
kakovosti grozdja v vinogradih (podobno, kot je v našem zakonu urejena 
kontrola kakovosti in količin grozdja za vrhunsko vino ZGP, je določena kontrola 
za pridelovalce v Avstriji, ki želijo pridelati t.i. »Kabinett« , ki je ekvivalent 
našemu vrhunskemu vinu). Določbe, ki urejajo nadzor in kazni predstavljajo 
izjemno obsežen del zakona in so tako kot pri nas relativno podrobno urejene. 
Avstrijski zakon ureja tudi tržnocenovne ukrepe, ki so pri nas, kot že rečeno, 
urejeni z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 
 
Nemčija 
Nemški zakon je po vsebini podoben slovenskemu, vendar je precej 
pristojnosti dano tudi deželam. Nemški zakon ima tudi določbe o ustanovitvi, 
financiranju in aktivnostih sklada za vino. 
 
Francija in Italija 
V Franciji in Italiji so bistveni del zakonodaje odloki o zaščiti posameznega 
geografskega porekla vina. V Franciji je tudi označevanje vina sestavni del 
vsakega posameznega predpisa (odloka o zaščiti posameznega geografskega 
porekla vina), v Italiji pa je označevanje vina urejeno z enotnim samostojnim 
predpisom na nivoju države, ki seveda dopolnjuje evropsko zakonodajo. 
Posamični akti, ki urejajo geografsko poreklo (v Italiji je to dekret predsednika 
Republike) določajo za posamično označbo geografskega porekla: pridelovalno 
območje, pogoje pridelave grozdja in vina od sortimenta do enoloških 
postopkov, minimalen naravni alkohol, maksimalen pridelek, značaj vina 
(fizikalno kemične parametre ter organoleptičen značaj) ter posebnosti 
označevanja porekla. V Franciji zakon določa kategorije vin v skladu s predpisi 
Evropske unije. V kategoriji kakovostnih vin pdpo pozna francoska zakonodaja 
naslednji označbi ( tradicionalna izraza): AOC (Appelation d Origine Controlee), 
ki obsega okrog 20% pridelave v Franciji in VDQS (Vins De limites de Qualite 
Superieure); ta kategorija je bila uzakonjena kasneje- leta 1953 in obsega le 1% 
pridelave ter predstavlja najboljša francoska vina. 
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Nadalje francoska zakonodaja, tako kot vse zakonodaje drugih evropskih držav 
z daljšo tradicijo pridelave, pozna celo vrsto dodatnih tradicionalnih izrazov 
(Ambre, Chateau, Clairet, Clos, Cru Artisan, Cru Classe, Grad Cru, Premier 
Cru, Primeur, Villages, Vin jaune…..), za vsakega od njih je določeno skupaj s 
katerimi geografskimi označbami se smejo uporabljati, nekateri z vsemi 
francoskimi označbami geografskega porekla npr: Primeur , Clos…;nekatere pa 
samo z eno od geografskih označb porekla : npr: Claret le za AOC Bordeaux. 
Pridelava in poimenovanja vin so od leta 1935 kontrolirana s strani 
nacionalnega telesa: INAO (Nacionalni inštitut za oznake porekla), prvi predpisi 
o zaščiti porekla pa segajo v leto 1905. 
 
Nova Zelandija 
Nova Zelandija je ena večjih pridelovalk vina izmed tretjih držav, kjer 
pridelovalcem najprej - še pred začetkom ukvarjanja z dejavnostjo, dodelijo 
licenco. V tej državi so določbe glede označevanja vina urejene kar s 
predpisom, ki ureja označevanje hrane in ne s posebnim predpisom. Poseben 
predpis imajo samo za označevanje geografskega izvora vina. Za pridelovalce 
imajo uveden obvezen sistem standarda HACCP. S predpisim tudi urejajo 
financiranje Sveta pridelovalcev grozdja (od leta 1998), ki se ukvarja s 
promocijo in drugimi aktivnostmi. Predpisanih sicer nimajo veliko pravil, vendar 
so z namenom dobrega trženja sama združenja pridelovalcev za svoje člane 
uvedla izredno stroga dodatna pravila, ki pa  niso del predpisov na nivoju 
države. 
 
Hrvaška 
Hrvaški zakon iz leta 2003 je že do velike mere usklajen z evropskim okvirom in 
zelo podoben našemu zakonu, razen načina pridobitve pravice do geografske 
označbe. 
Pravico do označbe porekla vina pridelovalcem podeli ministrstvo na predlog 
Zavoda za vinogradarstvo. 
 
 
6. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 
 
Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 
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II. BESEDILO ČLENOV 
 
 

1. člen 
 
V Zakonu o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 
111/13 in 27/17 – ZKme-1D) se 44. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
 
»(1) Vino se lahko daje v promet končnemu potrošniku le originalno polnjeno. 
Originalno polnjeno vino je tisto, ki je polnjeno v predpisano embalažo in 
označeno na predpisani način. 
 
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko vino, ki ni originalno 
polnjeno, dajejo v promet končnemu potrošniku: 
– pridelovalci, če so v skladu s tem zakonom registrirani kot pridelovalci grozdja 
in vina in če ponujajo deželno vino PGO iz lastne pridelave grozdja in vina v 
svojem proizvodnem obratu, vpisanem v register; 
– za to dejavnost registrirani gostinski obrati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje 
glede prostorov, opreme in usposobljenosti, če na pridelovalnem območju 
ponujajo deželno vino PGO s tega območja. 
 
(3) Deželni mošt PGO lahko dajejo v določenem obdobju v promet končnemu 
potrošniku pridelovalci in gostinski obrati. 
 
(4) S prometom originalno polnjenega vina se lahko ukvarjajo osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje za promet z vinom, ki ni originalno polnjeno, in so navedene 
v drugem odstavku tega člena, ter pravne osebe in samostojni podjetniki 
posamezniki, ki so za to dejavnost registrirani. 
 
(5) Gostinske obrate iz druge alineje drugega odstavka tega člena registrirajo 
upravne enote, v katerih ima gostinski obrat sedež, in sicer po prejemu 
zapisnika vinarskega inšpektorja, da gostinski obrat izpolnjuje pogoje. 
 
(6) Minister predpiše vrsto embalaže za originalno polnjena vina, podrobnejše 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati gostinski obrati za točenje neoriginalno 
polnjenega vina in obdobje, v katerem se lahko deželni mošt PGO daje v 
promet končnemu potrošniku. 
 
 

2. člen 
 
56. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

(1) Z globo od 1.900 eurov do 28.000 eurov se za prekršek kaznuje 
velik pridelovalec, ki opravlja svojo dejavnost kot pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik: 
1.    če uporabi geografsko označbo, tradicionalni izraz in dodatni tradicionalni 

izraz, čeprav ne izpolnjuje pogojev, določenih v drugem odstavku 4. člena 
tega zakona; 
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2.    če uporabi geografsko označbo, tradicionalni izraz ali dodatni tradicionalni 
izraz na proizvodih, določenih v prvem odstavku 5. člena tega zakona ali v 
nasprotju s 37. členom tega zakona ter s prvim in drugim odstavkom 39. 
člena tega zakona; 

3.    če uporabi označbo vino PTP v nasprotju z določbami 7. člena tega 
zakona; 

4.    če označi izvor mošta, vina in drugih proizvodov v nasprotju z določbo 
prvega odstavka 8. člena tega zakona; 

5.    če na pridelovalnem območju Republike Slovenije sadi za namen pridelave 
grozdja, namenjenega pridelavi mošta, vina ali drugih proizvodov, ki ni za 
lastno uporabo, sorto trte, ki ni Vitis vinifera, ali sorto vinske trte, ki ni v 
sortnem izboru, kakor to določa 10. člen tega zakona; 

6.    če se s pridelavo grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov ukvarja 
pridelovalec, ki za to ne izpolnjuje pogojev kot to določata ali če 
pridelovalec ni vpisan v register, kakor to določata prvi in drugi odstavek 13. 
člena tega zakona; 

7.    če ne priglasi podatkov v register, kakor to določa 15. člen tega zakona; 
8.    če pridela grozdje, namenjeno pridelavi mošta, vina ali drugih proizvodov, 

zunaj vinorodnih območij, kar je v nasprotju z določbami prvega odstavka 
19. člena tega zakona, razen če pridela grozdje, namenjeno pridelavi 
mošta, vina ali drugih proizvodov za lastno uporabo; 

9.    če pridela grozdje za mošt, vino in druge proizvode s tehnologijo, ki ni 
ustrezna, in če grozdje ob trgatvi nima ustrezne stopnje naravnega alkohola 
ali je bila presežena omejitev hektarskega pridelka, kar je v nasprotju z 
določbami tretjega odstavka 19. člena tega zakona; 

10.  če trga grozdje za pridelavo mošta, vina in drugih proizvodov, preden je 
tehnološko zrelo, kar je v nasprotju z določbami 21. člena tega zakona; 

11.  če ravna z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi tako, da se ne 
ohranijo in razvijejo vse naravne kakovostne značilnosti grozdja, mošta in 
vina, kar je v nasprotju z določbami prvega odstavka 23. člena tega zakona; 

12.  če uporabi nedovoljene enološke postopke in sredstva ali če uporabi 
enološke postopke in sredstva v obsegu, ki ni dovoljen, ali o uporabi 
določenih postopkov in sredstev predhodno ne obvesti vinarskega 
inšpektorja, kar je v nasprotju z določbami drugega odstavka 23. člena tega 
zakona; 

13.  če obogati, sladi ali popravlja kislino v moštu ali vinu brez predhodnega 
obvestila oziroma izven dovoljenega obsega, kar je v nasprotju z določbami 
petega, šestega in sedmega odstavka 23. člena tega zakona; 

14.  če obogati grozdje ali mošt ali sladi vrhunsko vino ZGP v nasprotju z osmim 
odstavkom 23. člena tega zakona; 

15.  če za pridobivanje brezalkoholnega ali nizkoalkoholnega vina uporabi vino, 
ki ne izpolnjuje pogojev za promet, kar je v nasprotju z določbami tretjega 
odstavka 26. člena tega zakona; 

16.  če pridelovalec da v promet poskusno vino brez predhodnega dovoljenja, 
kakor ga določa prvi odstavek 27. člena tega zakona; 

17.  če ne označi poskusnega vina v prometu kot poskusno vino, kakor to 
določa četrti odstavek 27. člena tega zakona; 

18.  če meša grozdje, mošt, vino in druge proizvode v nasprotju z 28. členom 
tega zakona; 

19.  če prodajalec enološkega sredstva prodaja sredstvo, ki ne vsebuje 
izključno dovoljenih aktivnih snovi, ali če prodajalec neoriginalno pakiranega 
enološkega sredstva ni ustrezno usposobljen oziroma če prodajalec 
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enološkega sredstva pred prodajo ne opremi sredstva z ustreznimi navodili, 
kar je v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom 29. člena tega 
zakona; 

20.  če da v promet mošt, vino in druge proizvode, ki za to niso primerni ali niso 
istovetni z listinami, ki ga spremljajo, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 
30. člena tega zakona; 

21.  če da v promet mošt, vino in druge proizvode, za katere se zahteva 
obvezna ocenitev pred oddajo v promet, a niso ocenjeni, kar je v nasprotju 
s prvim, drugim tretjim in četrtim odstavkom 31. člena tega zakona; 

22.  če opremi ali da v promet mošt, vino in druge proizvode z označbami, ki 
niso predpisane, ali z označbami in embalažo, ki so v nasprotju s 36. 
členom tega zakona; 

23.  če označi geografsko poreklo v nasprotju z določbami 40. člena tega 
zakona in če z označevanjem kakor koli zavaja potrošnika v zmoto, kakor to 
določa 41. člen tega zakona; 

24.  če da v promet mošt, vino in druge proizvode, ki ne bi smeli biti v prometu, 
kakor je določeno prvem odstavku 43. člena tega zakona; 

25.  če ne označi posode ali ne javi vinarskemu inšpektorju posesti mošta, vina 
ali drugih proizvodov iz 43. člena, kakor to določa drugi odstavek 43. člena 
tega zakona; 

26.  če ne predela ali ne odstrani neškodljivo mošta, vina in drugih proizvodov, 
na način, kakršen je določen v četrtem odstavku 43. člena tega zakona; 

27.  če da v promet vino, ki ni originalno polnjeno, v nasprotju z določbami 44. 
člena tega zakona; 

28.  če z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi ne ravna tako, kakor je 
določeno v prvem odstavku 45. člena; 

29.  če grozdje, mošt, vino in druge proizvode v prometu ne spremljajo 
predpisane listine, kakor to določa drugi odstavek 45. člena; 

30.  če ne vodi kletarske evidence, kakor to določa 46. člen tega zakona; 
31.  če prideluje kakovostno vino pdpo zunaj vinorodnega okoliša v nasprotju z 

določbami 47. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 170 eurov do 2.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba velikega pridelovalca, ki je pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik.  

(3) Z globo od 1.100 eurov do 1.300 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje veliki pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot fizična oseba. 

(4) Z globo od 1.300 eurov do 15.700 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje srednje velik pridelovalec, ki opravlja dejavnost kot 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(5) Z globo od 170 eurov do 1.700 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba srednje velikega pridelovalca, ki 
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(6) Z globo od 850 eurov do 1.700 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje srednje velik pridelovalec, ki prideluje grozdje, 
mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba. 
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(7) Z globo od 420 eurov do 11.250 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(8) Z globo od 150 eurov do 1.100 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba manjšega pridelovalca, ki je 
pravna oseba, odgovorna oseba manjšega pridelovalca, ki je samostojni 
podjetnik posameznik. 

(9) Z globo od 650 eurov do 6.500 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot fizična oseba. 
 
 
 

3. člen 
 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Z globo od 840 eurov do 14.000 eurov se za prekršek kaznuje 
veliki pridelovalec, ki opravlja svojo dejavnost kot pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik: 
1.    če uporabi tradicionalni izraz ali dodatni tradicionalni izraz v nasprotju s 6. 

členom tega zakona; 
2.    če uporabi geografsko označbo pridelovalnih območij, ki niso navedena na 

seznamu geografskih označb iz šestega odstavka 8. člena tega zakona; 
3.    če pridela grozdje, namenjeno pridelavi vina, iz razreda kakovostnih vin 

pdpo in deželnih vin PGO, deželnega mošta PGO ter drugih proizvodov na 
legah, ki niso absolutne lege, kar je v nasprotju z določbami drugega 
odstavka 19. člena tega zakona; 

4.    če mošt, vino in drugi proizvodi ne vsebujejo predpisane vsebnosti snovi, 
kar je v nasprotju z določbami prvega odstavka 24. člena tega zakona; 

5.    če uporabi geografske označbe v nasprotju z 39. členom tega zakona. 

(2) Z globo od 125 eurov do 1.250 eurov se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba velikega pridelovalca, ki je pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik.  

(3) Z globo od 785 eurov do 1.050 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje veliki pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot fizična oseba. 

(4) Z globo od 650 eurov do 7.850 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje srednje velik pridelovalec, ki opravlja dejavnost kot 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(5) Z globo od 100 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba srednje velikega pridelovalca, ki 
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(6) Z globo od 420 eurov do 840 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje srednje velik pridelovalec, ki prideluje grozdje, 
mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba. 
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(7) Z globo od 340 eurov do 5.625 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(8) Z globo od 75 eurov do 750 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba manjšega pridelovalca, ki je 
pravna oseba, odgovorna oseba manjšega pridelovalca, ki je samostojni 
podjetnik posameznik. 

(9) Z globo od 325 eurov do 3.250 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot fizična oseba. 
 
 
 

4. člen 
 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 
 
 
K 1. členu  
 
Člen določa, da se daje vino v promet končnemu potrošniku, praviloma kot 
originalno polnjeno vino – torej vino polnjeno v embalažo volumna do vključno 
60 litrov, ki je na predpisan način označena. Izjema so le pridelovalci, ki nudijo 
vino v svojem proizvodnem obratu, vpisanem v register ter gostinski obrati na 
vinorodnem območju, če izpolnjujejo predpisane pogoje za točenje odprtega 
vina. Odprto vino ki se toči (vino, ki ni originalno polnjeno) se lahko označi le kot 
»deželno vino PGO«. Za potrebe točenja vina v gostinstvu, se uporabljajo 
originalne polnitve vina večjega volumna (do 60 l). 
Za t.i. »sezonsko« točenje odprtega mošta (deželni mošt PGO) pa ni potrebna 
registracija gostinca, kot tudi niso potrebni dodatni pogoji. 
 
 
K 2. členu 

Člen v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, določa prekrške, ki so razdeljeni v 
dve skupini glede na težo kršitve. V členu je ustrezno določena odgovornost 
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, odgovorne osebe 
pravne osebe ali odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika in 
fizične osebe za storjeni hujši oziroma milejši prekršek. 

 

K 3. členu 

Člen v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, določa prekrške, ki so razdeljeni v 
dve skupini glede na težo kršitve. V členu je ustrezno določena odgovornost 
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, odgovorne osebe 
pravne osebe ali odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika in 
fizične osebe za storjeni hujši oziroma milejši prekršek. 

 

K 4. členu 

Člen določa, da ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 

44. člen 
(oblike ponudbe mošta in vina glede na polnitev) 

(1) Vino se lahko daje v promet končnemu potrošniku le originalno 
polnjeno. Originalno polnjeno vino je tisto, ki je polnjeno v predpisano embalažo 
in označeno na predpisani način. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko vino, ki ni 
originalno polnjeno, dajejo v promet končnemu potrošniku 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. 

(3) Deželni mošt PGO lahko dajejo v določenem obdobju v promet 
končnemu potrošniku pridelovalci in gostinski obrati. 

(4) S prometom originalno polnjenega vina se lahko ukvarjajo osebe, 
ki izpolnjujejo pogoje za promet z vinom, ki ni originalno polnjeno, in so 
navedene v drugem odstavku tega člena, ter pravne osebe in samostojni 
podjetniki posamezniki, ki so za to dejavnost registrirani. 

(5) (črtan) 

(6) Minister predpiše vrsto embalaže za originalno polnjena vina in 
obdobje, v katerem se lahko deželni mošt PGO daje v promet končnemu 
potrošniku. 
 
 

56. člen 
(hujši prekrški) 

(1) Z globo od 2.800 eurov do 28.000 eurov se za prekršek kaznuje 
velik pridelovalec, ki opravlja svojo dejavnost kot pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik: 
1.    če uporabi geografsko označbo, tradicionalni izraz in dodatni tradicionalni 

izraz, čeprav ne izpolnjuje pogojev, določenih v drugem odstavku 4. člena 
tega zakona; 

2.    če uporabi geografsko označbo, tradicionalni izraz ali dodatni tradicionalni 
izraz na proizvodih, določenih v prvem odstavku 5. člena tega zakona ali v 
nasprotju s 37. členom tega zakona ter s prvim in drugim odstavkom 39. 
člena tega zakona; 

3.    če uporabi označbo vino PTP v nasprotju z določbami 7. člena tega 
zakona; 

4.    če označi izvor mošta, vina in drugih proizvodov v nasprotju z določbo 
prvega odstavka 8. člena tega zakona; 
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5.    če na pridelovalnem območju Republike Slovenije sadi za namen pridelave 
grozdja, namenjenega pridelavi mošta, vina ali drugih proizvodov, ki ni za 
lastno uporabo, sorto trte, ki ni Vitis vinifera, ali sorto vinske trte, ki ni v 
sortnem izboru, kakor to določa 10. člen tega zakona; 

6.    če se s pridelavo grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov ukvarja 
pridelovalec, ki za to ne izpolnjuje pogojev kot to določata ali če 
pridelovalec ni vpisan v register, kakor to določata prvi in drugi odstavek 13. 
člena tega zakona; 

7.    če ne priglasi podatkov v register, kakor to določa 15. člen tega zakona; 
8.    če pridela grozdje, namenjeno pridelavi mošta, vina ali drugih proizvodov, 

zunaj vinorodnih območij, kar je v nasprotju z določbami prvega odstavka 
19. člena tega zakona, razen če pridela grozdje, namenjeno pridelavi 
mošta, vina ali drugih proizvodov za lastno uporabo; 

9.    če pridela grozdje za mošt, vino in druge proizvode s tehnologijo, ki ni 
ustrezna, in če grozdje ob trgatvi nima ustrezne stopnje naravnega alkohola 
ali je bila presežena omejitev hektarskega pridelka, kar je v nasprotju z 
določbami tretjega odstavka 19. člena tega zakona; 

10.  če trga grozdje za pridelavo mošta, vina in drugih proizvodov, preden je 
tehnološko zrelo, kar je v nasprotju z določbami 21. člena tega zakona; 

11.  če ravna z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi tako, da se ne 
ohranijo in razvijejo vse naravne kakovostne značilnosti grozdja, mošta in 
vina, kar je v nasprotju z določbami prvega odstavka 23. člena tega zakona; 

12.  če uporabi nedovoljene enološke postopke in sredstva ali če uporabi 
enološke postopke in sredstva v obsegu, ki ni dovoljen, ali o uporabi 
določenih postopkov in sredstev predhodno ne obvesti vinarskega 
inšpektorja, kar je v nasprotju z določbami drugega odstavka 23. člena tega 
zakona; 

13.  če obogati, sladi ali popravlja kislino v moštu ali vinu brez predhodnega 
obvestila oziroma izven dovoljenega obsega, kar je v nasprotju z določbami 
petega, šestega in sedmega odstavka 23. člena tega zakona; 

14.  če obogati grozdje ali mošt ali sladi vrhunsko vino ZGP v nasprotju z osmim 
odstavkom 23. člena tega zakona; 

15.  če za pridobivanje brezalkoholnega ali nizkoalkoholnega vina uporabi vino, 
ki ne izpolnjuje pogojev za promet, kar je v nasprotju z določbami tretjega 
odstavka 26. člena tega zakona; 

16.  če pridelovalec da v promet poskusno vino brez predhodnega dovoljenja, 
kakor ga določa prvi odstavek 27. člena tega zakona; 

17.  če ne označi poskusnega vina v prometu kot poskusno vino, kakor to 
določa četrti odstavek 27. člena tega zakona; 

18.  če meša grozdje, mošt, vino in druge proizvode v nasprotju z 28. členom 
tega zakona; 

19.  če prodajalec enološkega sredstva prodaja sredstvo, ki ne vsebuje 
izključno dovoljenih aktivnih snovi, ali če prodajalec neoriginalno pakiranega 
enološkega sredstva ni ustrezno usposobljen oziroma če prodajalec 
enološkega sredstva pred prodajo ne opremi sredstva z ustreznimi navodili, 
kar je v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom 29. člena tega 
zakona; 

20.  če da v promet mošt, vino in druge proizvode, ki za to niso primerni ali niso 
istovetni z listinami, ki ga spremljajo, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 
30. člena tega zakona; 
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21.  če da v promet mošt, vino in druge proizvode, za katere se zahteva 
obvezna ocenitev pred oddajo v promet, a niso ocenjeni, kar je v nasprotju 
s prvim, drugim tretjim in četrtim odstavkom 31. člena tega zakona; 

22.  če opremi ali da v promet mošt, vino in druge proizvode z označbami, ki 
niso predpisane, ali z označbami in embalažo, ki so v nasprotju s 36. 
členom tega zakona; 

23.  če označi geografsko poreklo v nasprotju z določbami 40. člena tega 
zakona in če z označevanjem kakor koli zavaja potrošnika v zmoto, kakor to 
določa 41. člen tega zakona; 

24.  če da v promet mošt, vino in druge proizvode, ki ne bi smeli biti v prometu, 
kakor je določeno prvem odstavku 43. člena tega zakona; 

25.  če ne označi posode ali ne javi vinarskemu inšpektorju posesti mošta, vina 
ali drugih proizvodov iz 43. člena, kakor to določa drugi odstavek 43. člena 
tega zakona; 

26.  če ne predela ali ne odstrani neškodljivo mošta, vina in drugih proizvodov, 
na način, kakršen je določen v četrtem odstavku 43. člena tega zakona; 

27.  če da v promet vino, ki ni originalno polnjeno, v nasprotju z določbami 44. 
člena tega zakona; 

28.  če z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi ne ravna tako, kakor je 
določeno v prvem odstavku 45. člena; 

29.  če grozdje, mošt, vino in druge proizvode v prometu ne spremljajo 
predpisane listine, kakor to določa drugi odstavek 45. člena; 

30.   če ne vodi kletarske evidence, kakor to določa 46. člen tega zakona; 
31.  če prideluje kakovostno vino pdpo zunaj vinorodnega okoliša v nasprotju z 

določbami 47. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 250 eurov do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba velikega pridelovalca, ki je pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik.  

(3) Z globo od 1.570 eurov do 15.700 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje veliki pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot fizična oseba. 

(4) Z globo od 1.570 eurov do 15.700 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje srednje velik pridelovalec, ki opravlja dejavnost kot 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(5) Z globo od 200 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba srednje velikega pridelovalca, ki 
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(6) Z globo od 1.125 eurov do 11.250 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje srednje velik pridelovalec, ki prideluje grozdje, 
mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba. 

(7) Z globo od 1.125 eurov do 11.250 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(8) Z globo od 150 eurov do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba manjšega pridelovalca, ki je 
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pravna oseba, odgovorna oseba manjšega pridelovalca, ki je samostojni 
podjetnik posameznik. 

(9) Z globo od 650 eurov do 6.500 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot fizična oseba. 
 

57. člen 
(drugi prekrški) 

(1) Z globo od 1.400 eurov do 14.000 eurov se za prekršek kaznuje 
veliki pridelovalec, ki opravlja svojo dejavnost kot pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik: 
1.    če uporabi tradicionalni izraz ali dodatni tradicionalni izraz v nasprotju s 6. 

členom tega zakona; 
2.    če uporabi geografsko označbo pridelovalnih območij, ki niso navedena na 

seznamu geografskih označb iz šestega odstavka 8. člena tega zakona; 
3.    če pridela grozdje, namenjeno pridelavi vina, iz razreda kakovostnih vin 

pdpo in deželnih vin PGO, deželnega mošta PGO ter drugih proizvodov na 
legah, ki niso absolutne lege, kar je v nasprotju z določbami drugega 
odstavka 19. člena tega zakona; 

4.    če mošt, vino in drugi proizvodi ne vsebujejo predpisane vsebnosti snovi, 
kar je v nasprotju z določbami prvega odstavka 24. člena tega zakona; 

5.    če uporabi geografske označbe v nasprotju z 39. členom tega zakona. 

(2) Z globo od 125 eurov do 1.250 eurov se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba velikega pridelovalca, ki je pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik.  

(3) Z globo od 785 eurov do 7.850 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje veliki pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot fizična oseba. 

(4) Z globo od 785 eurov do 7.850 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje srednje velik pridelovalec, ki opravlja dejavnost kot 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(5) Z globo od 100 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba srednje velikega pridelovalca, ki 
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(6) Z globo od 562,50 eurov do 5.625 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje srednje velik pridelovalec, ki prideluje grozdje, 
mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba. 

(7) Z globo od 562,50 eurov do 5.625 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(8) Z globo od 75 eurov do 750 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba manjšega pridelovalca, ki je 
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pravna oseba, odgovorna oseba manjšega pridelovalca, ki je samostojni 
podjetnik posameznik. 

(9) Z globo od 325 eurov do 3.250 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino 
ali druge proizvode kot fizična oseba. 

 

 
 


