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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. Evidenca se vodi v pisni obliki na zaporedno oštevilčenih vezanih listih
(knjigah) ali na elektronskem mediju.
Evidenca se vodi o količini pridelanega vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o
dobavljenih in odpremljenih količinah, kakor tudi o vseh postopkih, izvedenih pri pridelavi in
donegovanju vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.
Posebno evidenca se vodi za proizvode, kot so: saharoza, zgoščen grozdni mošt, rektificiran
zgoščen grozdni mošt, proizvode, ki se uporabljajo za dokisanje, proizvode, ki se uporabljajo
za razkis, žganja, destilirana iz vina.
Posode v kleti morajo biti označene z ustrezno identifikacijsko številko in volumnom.
Vsa dokumentacija se hrani najmanj 6 let.

3. Vodenje »Smernic dobre higienske prakse«
Vino je živilo, zato je pridelovalec dolžan zagotoviti, da je vino v prometu varno.
Pridelovalec se mora registrirati v Register nosilcev živilske dejavnosti, ki ga vodi Uprava RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Osnovni seminar »Smernic« izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.
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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.
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.

4. Dokumenti, potrebni za promet z vinom
Spremnice za prevoz originalno polnjenega vina niso potrebne, ker se upoštevajo podatki, navedeni
na etiketi. Prodajalec mora kupcu izročiti račun ali dobavnico.
Za prevoz grozdja so potrebni naslednji dokumenti:
• Spremnice, ki jih izda UE po prijavi pridelka. Kopijo obdrži pridelovalec, original kupec
posreduje na UE, ki mu vpiše kupljen pridelek, drugo kopijo pa obdrži. Grozdje za predelavo v
vino lahko kupijo samo s.p. ali d.o.o..
• Fizične osebe lahko kupijo grozdje za lastno porabo in ne za nadaljnji promet. Kupec obdrži
kopijo spremnice, pridelovalec original posreduje na UE, ki mu razknjiži grozdje kot prodano
končnemu potrošniku, drugo kopijo pa obdrži.
Za promet neoriginalno polnjenega vina sta potrebni:
• Odločba o ocenitvi, če je kupec končni potrošnik, če bo kupec vino uporabil za nadaljnjo nego
ali mešanje, odločba ni potrebna.
• Spremnice - če bo kupec vino uporabil za nadaljnjo nego ali mešanje, kopijo obdrži
pridelovalec, original kupec posreduje na UE, ki mu vpiše kupljen pridelek, drugo kopijo pa
obdrži. Če bo vino kupil končni potrošnik, kupec obdrži kopijo spremnice, pridelovalec original
posreduje na UE, ki mu razknjiži vino iz zaloge kot prodano končnemu potrošniku, drugo
kopijo pa obdrži.
Spremni dokumenti niso potrebni, kadar:
• Pridelke prevaža pridelovalec iz svojega vinograda v lastno klet ali med svojimi kletmi.
• Količina vina ne presega 30 l na prevozno sredstvo in je namenjena lastni porabi.
5. Dovoljenje za stekleničenje 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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6. Možnosti prodaje vina
Pridelovalec vina - kmet, lahko prodaja:
- svoje neustekleničeno (neoriginalno polnjeno) vino izključno v svojem proizvodnem obratu, to je v
svoji vinski kleti, kjer ga kupcu napolni v karnistro, plastenko, sodček,... in ga kupec kot osnovni
kmetijski proizvod odnese domov, kmetu ni potrebno izdati računa;
- svoje ustekleničeno (originalno polnjeno) vino v svojem proizvodnem obratu, na stojnici, iz kombija,
od vrat do vrat,...., kjer ga kupcu proda v originalno polnjeni embalaži z etiketo (steklenici, plastenki,
karnistri,...) in ga kupec kot osnovni kmetijski proizvod odnese domov, kmetu ni potrebno izdati
računa.
7. Pogoji za točenje vina
Kadar pa želi kmet raztakati vino in ga prodajati po kozarcu, mora biti obvezno registriran za gostinsko
dejavnost v skladu z Zakonom o gostinstvu.
Na način raztakanja lahko prodaja samo originalno polnjeno vino. Kmet lahko opravlja gostinsko
dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost v obliki turizma na kmetiji.
Gostinska dejavnost se lahko opravlja tudi zunaj kmetije na javnih prireditvah in sejmih med njihovim
trajanjem. V tem primeru pa je potrebno izdajati račune. Kadar ima kmet registrirano dopolnilno
dejavnost turizem na kmetiji, lahko raztaka tudi originalno polnjeno vino, ki ga ne pridela sam, vendar
mora zadostiti pogojem iz Uredbe o dopolnilnih dejavnostih o 50% deležu lastnih surovin v
koledarskem letu.
Ena od možnosti je tudi, da kmetje na stojnicah ponujajo svoje vino po deci kot člani društva, ki pa
mora biti registrirano za gostinsko dejavnost in je vino last društva in ne kmeta. Račun se stranki izda
v imenu društva.
Tadeja Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet.,
specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca

Vzorci vina, pripravljeni na kemijsko analizo (Foto: Tadeja Vodovnik Plevnik)
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