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OZNAČEVANJE SOKA, KISA in SADNEGA VINA 
 
 
Zakonodajne osnove 
 

 Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za 
prehrano ljudi (Uradni list RS, št. 89/13 in 26/14 – ZKme-1B). 

 Pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline (Uradni list RS, 
št. 2/04 in 45/08 – ZKme-1). 

 Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 36/14 
in 83/14). 
 
 

1. Označevanje predpakiranih živil – sok 
 
1. ime, pod katerim se živilo daje v promet (prodajno ime); 
2. seznam sestavin in količina sestavin ali kategorije sestavin  
3. neto količina; 
4. datum uporabe ali datum minimalne trajnosti; 
5. serija (lot) živila; 
6. posebni pogoji shranjevanja (hranjenja) ali pogoji uporabe; 
7. ime in naslov ali firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki živilo pakira, ali 
    prodajalca, ki mora imeti naslov oziroma sedež v Evropski uniji  
8. podatek o kraju porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla končnega 
    potrošnika glede pravega porekla živila; 
9. navodilo za uporabo, kadar živilo ne bi bilo mogoče ustrezno uporabiti brez teh 
    navodil; 
10. pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2% vol alkohola, dejansko vsebnost alkohola v 

volumskih odstotkih. 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.kmetzav-mb.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3219
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0081
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1978


2. Označevanje predpakiranih živil – kis 
 

Označevanje podobno kot pri soku, vendar upoštevati surovino, iz katere je kis 
izdelan: 
1. vino, ki je primerno za pripravo kisa, v skladu s predpisom, ki ureja kakovost vina;  
2. plodovi sadja ali jagodičevja, sadnega vina, vina iz jagodičevja, jabolčnega mošta 
(cider);  
3. destiliran alkohola kmetijskega porekla;  
4. drugi izdelki kmetijskega porekla, ki vsebujejo škrob, sladkorje, ali škrob in sladkor, 
žitnih zrn, ječmenovega sladu in sirotke. 
Kis se na osnovi uporabljenih surovin v prometu razvršča kot:  

 vinski kis, vinski kis, ki je izdelan izključno iz vina  

 sadni kis, ki je izdelan izključno iz sadnega vina;  

 kis iz jabolčnega mošta (cider), 

 alkoholni kis, ki je izdelan iz alkohola kmetijskega porekla 

 žitni kis, ki je izdelan iz žitnih zrn 

 druge vrste kisa, kot npr. kis iz tropin, kis iz piva, kis iz slada, kis iz medu, 
sirotke in podobno. 

 
Kis, ki je v prometu, mora izpolnjevati naslednje pogoje glede minimalne kakovosti – 
imeti mora opravljeno analizo za: 
vsebnost skupne kisline, računano kot ocetna kislina, za:  

 kis, razen za vinski kis in razredčen vinski kis, najmanj 50g/l,  

 vinski kis najmanj 60 g /l,  

 razredčen vinski kis najmanj 40 g/l;  
ostanek vsebnosti alkohola za:  

 kise, razen za vinski in specialni kis, največ 0,5 % vol,  

 vinski kis največ 1,5 vol %. 
 

 
3. Označevanje sadnega vina 

 
KAJ JE SADJEVEC-SADNO VINO? 
 

Sadjevec je delno ali popolno alkoholno prevreti sok sadja pečkarjev, koščičarjev ali 
jagodičevja. 
Glede na vrsto sadja, iz katerega je sadno vino, bi ga lahko imenovali jabolčnik, 
hruškovec, višnjevec, ribezovec, jagodovec itn. V kolikor je mešan, bi bil enostavno 
sadjevec-sadno  vino, s pripisom vrste sadja. Poimenovanje pri posameznih vrstah bi 
lahko bilo še po sortah. Možnosti je veliko.  
Pozabiti ne bi smeli na stara tradicionalna poimenovanja, ki so bila v rabi in so 
ponekod še, kot na primer: »mošt« na Koroškem, »toukovec« ali »tukla« v Halozah, 
»bunkovec« v Savinjski dolini, »pijača« na Pohorju in še kako drugače.  

 
Naša zakonodaja pridelave pijač zaenkrat sploh ne omenja sadnega vina. Menimo, 
da je potreba po zakonodaji nujna, saj pridelovalci predvsem na turističnih kmetijah 
že ponujajo sadno vino.  
Tozadevno zakonodajo bomo najbrž lahko povzeli po Avstriji ali Nemčiji in jo umno 
prilagodili našim razmeram. 



Dokler še ni uradne zakonodaje pa je potrebno vendarle imeti opravljeno analizo 
primernosti sadnega vina za promet, ki je sestavljena iz senzorične in kemijske 
analize (alkohol, gostota, reducirajoči sladkorji, skupne kisline, pepel, prosto in 
skupno žveplo). Tovrstne analize opravljajo pooblaščeni laboratoriji (KGZS-Zavod 
Maribor, KGZS-Zavod Novo Mesto in KGZS-Zavod Nova Gorica). 
 
Na osnovi teh podatkov, je potrebno na etiketi navesti naslednje: 

 

 Ime, pod katerim se živilo daje v promet (prodajno ime) - izvor sadja, npr. 
JABOLČNO VINO; 

 vsebnost dejanskega alkohola izražena kot volumski delež v %, se 
matematično zaokroži na cel % ali najmanj na 0,5%. Za vsebnostjo 
dejanskega alkohola mora biti navedena oznaka »vol. %«, velikost črk najmanj 
3 mm; 

 nazivna prostornina se navede v hektolitrih, litrih ali centrilitrih 
Nazivna prostornina se označi tako, da sta številka in enota navedeni skupaj. 
Oznake naz. prostornine morjo biti navedena s črkami in številkami velikosti: 
   – najmanj 6 mm na posodi, katere nazivna prostornina je večja od 1 liter, 
   – najmanj 4 mm na posodi, katere naziv. prostornina je nad 0,2 litra do 1litra; 

 serija (lot) živila; 

 ime in naslov ali firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki živilo pakira, ali 
prodajalca, ki mora imeti naslov oziroma sedež v Evropski uniji; 

 analizna številka ocene sadnega vina; 

 leto pridelave sadnega vina. 
 
Spoštovani pridelovalci, želimo vam uspešno trženje soka, kisa in sadnega vina. 
 

Tadeja Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet., 

specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca 
 

 
 

Jabolčni sok - foto Zala Plevnik 


