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POGOJI ZA PRODAJO VINA 
 

Pridelava vina zahteva spoštovanje vinske zakonodaje, kar še posebej velja za vse, ki vina javno 
tržijo. Podlaga je Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/206, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 111/13 in 
vsi ostali podrejeni predpisi. Na osnovi tega je potrebno spoštovati in urediti naslednje postopke: 
 
1. Vpis v RPGV  
 
V Register pridelovalcev grozdja in vina-RPGV (Ur.l. RS, št. 16/07 in 62/09) se vpiše pridelovalec, ki je 
fizična ali pravna oseba in je nosilec kmetijskega gospodarstva. Obveznosti, ki izhajajo iz registra: 

• Pridelovalci, ki obdelujejo več kot 10 arov vinograda, morajo vsako leto, najpozneje do 20. 
novembra , prijaviti celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, vključno s 
pridelkom, namenjenim za lastno porabo. 

• Pridelovalec, ki je vpisan v register in prijavlja pridelek, mora do 7. septembra  prijaviti zaloge 
vina na dan 31. julij v letu prijave. 

 
 
2. Vodenje kletarske evidence - Pravilnik o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za 
    promet z vinom (Uradni list RS, št. 96/2009).  
 
Zavezanci za vodenje evidence so vsi pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina 
(RPGV. Evidenca se vodi na mestu pridelave in na vseh registriranih dodatnih lokacijah.  
Predpis ne določa oblike, v kateri je potrebno voditi kletarsko evidenco, ampak zgolj vsebino, ki jo je 
treba voditi.  
 
 
3. Vodenje smernic dobre higienske prakse  
 
Vino je živilo, zato je pridelovalec dolžan zagotoviti, da je vino v prometu varno. 
Osnovni seminar »Smernic« izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. 
 
 
4. Primernost vina za promet  
 
Vinogradniki, ki imajo lastno pridelavo vina,  lahko v svoji kleti prodajajo neorginalno polnjeno vino – 
odprto vino. Lahko ga trži tako deželno, kot kakovostno vino. Analizo pa mora imeti za vsako vrsto 
oziroma sorto vina posebej. Ne smejo ga pa prodajati v gostinske lokale. Morajo imeti analizo in 
veljavno odločbo za promet z neustekleničenim vinom, ki velja 6 mesecev.  
 
Analiza za stekleničeno deželno vino - vzorec za analizo predstavlja 4 steklenice vina in ga 
pridelovalec na pooblaščeno organizacijo dostavi osebno. 
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Analiza za kakovostno in vrhunsko vino - vzorec mora biti povzorčen s strani pooblaščene organizacije 
za kontrolo kakovosti vina. Analiza – odločba za stekleničena vina (deželna, kakovostna ali vrhunska) 
pa velja do konca prodaje posameznega vina. 
 
Vinotoči in turistične kmetije, ki imajo lastno pridelavo vina in je vinotoč na isti lokaciji, še vedno lahko 
točijo neustekleničeno vino. Imeti morajo opravljeno analizo in voditi evidenco o prometu z vinom. Če 
pa je vinotoč ali turizem na drugi lokaciji, kot klet, se mora na lokaciji, kjer je turizem  registrirati 
dodatna klet.   
 
5. Dovoljenje za stekleni čenje vina 
 
Vsak vinogradnik, ki želi vino stekleničit, mora imeti dovoljenje za stekleničenje vina. Dovoljenje se 
pridobi na Upravni enoti. Dovoljenje je izdano na osnovi pogojev: 

1. Pridelovalec mora imeti primeren prostor za stekleničenje vina – polnilnico. To je lahko 
večnamenski prostor, kjer je zagotovljen osnovni higienski minimum (pralne površine, izvir 
hladne in tople vode in dovolj svetlobe). 

 
2. Strokovna usposobljenost, kar pomeni, da mora pridelovalec imeti vsaj štiriletno kmetijsko ali 

živilsko izobrazbo. V kolikor tega nima, mora opraviti 42-urni tečaj stekleničenja vina, ki ga 
izvajajo Kmetijsko gozdarski zavodi, v Podravju KGZS -Zavod Maribor. 
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