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Štev.:      1/2013 
Maribor:  18.9.2013 
 
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 2013 

V VINORODNI DEŽELI PODRAVJE  
 
Ob upoštevanju predvidene kakovostne stopnje vina se izda  dovoljenje za obogatitev vseh sort grozdja 
letnika 2013 v vinorodnem  deželi Podravje   za popravek največ 2,0 vol % za namizno vino pridelano v RS, 
deželno vino PGO in kakovostno vino ZGP, če je volumenski delež naravnega alkohola najmanj : 
 
Minimalni volumenski delež 
naravnega alkohola v % 

Deželno vino 
PGO 

Kakovostno vino ZGP 

 8,1 vol% 8,5 vol% 
 

• Obogatitev je enološki postopek s katerim  povečamo volumenski delež alkohola v %.  
• Obogatitev drozge ali  mošta   za pridelavo vrhunskega vina NI dovoljeno. 
• Kakovostno vino se lahko sladi, samo če  NI bilo obogateno. 

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

 
Zaradi neprimernih vremenskih pogojev v času aktivnega dozorevanja grozdja   je ponekod sladkorna 
stopnja dosegla le minimalne zakonsko določene sladkorne stopnje. Na osnovi opravljenih analiz in 
spremljanja 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, izdaja Kmetijski gozdarski 
zavod Maribor dovoljenje za obogatitev vseh sort grozdja  v  vinorodnem deželi Podravje, kot je navedeno v 
izreku te odločbe. Odločba ne velja za pridelovalce, ki nameravajo obogatiti več kot 10.000 l pridelka. 
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. 
    
  


