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Štev.:      1/2016 

Maribor:  01.09.2016 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor izdaja v zadevi obogatitev drozge ali mošta, na podlagi 

Zakona o vinu  (Ur.list RS št.105/2006) in 11.člena Pravilnika o pogojih, ki jih mora 

izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških 

sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v 

prometu (Ur.list RS št.43/2004) ter Uredbe EU 1234/2007 naslednje 

 

D  O  V  O  L  J  E  N  J  E 

ZA  OBOGATITEV DROZGE ALI MOŠTA  LETNIKA 2016 

V OBČINI  ŠENTILJ (CIRKNICA, ŠTRIHOVEC, KANIŽA) IN OBČINE PESNICA 

(GAČNIK, JELENČE, VAJGEN, JARENINSKI VRH, JARENINSKI DOL, PESNIŠKI 

DVOR  

 

Izda se  dovoljenje za obogatitev vseh sort grozdja letnika 2016 pridelanega v občini  Šentilj 

(Cirknica, Štrihovec, Kaniža) in občine Pesnica (Gačnik, Jelenče, Vajgen, Jareninski vrh, 

Jareninski dol, Pesniški dvor )   za popravek največ 2,0 vol %. 

 

 Obogatitev je enološki postopek s katerim  povečamo volumenski delež alkohola v 

%.  

                                         O B R A Z L O Ž I T E V 

Neurje  s točo, ki je bilo 29.08.2016 na območju občine Šentilj in občine Pesnica je povzročila  

na grozdju  močne poškodbe. 

Dozorelost grozdja  pri zgodnjih sortah in srednje poznih sortah je na tem območju dosegla 

minimalno zahtevano sladkorno stopnjo 65 Oe, zato smo pridelovalcem priporočali trgatev 

grozdja Pridelovalcem, ki pridelujejo sorto modra frankinja in  pozne sorte grozdja (laški 

rizling, renski rizling, šipon, žametna črnina), katere  še niso dosegle minimalne sladkorne 

stopnje (65 O˚),  smo priporočali  predčasno trgatev poškodovanega grozdja.  Pogoj za 

predčasno trgatev teh sort grozdja je 52 O˚ (10.člen Pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v 

času trgatve, U.l. RS 68/99). 

Na osnovi opravljenih analiz in zdravstvenega stanja grozdja, na podlagi 23. člena Zakona o 

vinu ( Ur.list RS, št.105/2006) in 11. člena  Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati 

grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za 

pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu           

( Ur.list RS, št.43/2005),  Uredbe EU 1234/2007, Kmetijski gozdarski zavod Maribor izdaja 

dovoljenje za obogatitev vseh sort grozdja    v občini  Šentilj (Cirknica, Štrihovec, Kaniža) in 

občine Pesnica (Gačnik, Jelenče, Vajgen, Jareninski vrh, Jareninski dol, Pesniški dvor  

S tem je odločba utemeljena. Ta odločba je izdana na podlagi 207. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku, Ur. list RS 24/2006-UPB2. 

 

POUK O 

PRAVNEM 

SREDSTVU: 

Zoper to dovoljenje je možna pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana v roku 15 dni po izdaji te odločbe. Pritožba se 

vloži pisno ali na zapisnik pri navedenem organu. 

                 Vodja laboratorija:            

                                                            Leonida GREGORIČ, univ. dipl. inž. kmet. 

    


