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NAVODILO ZA VZORČENJE Z NAMENOM PRIDOBITVE ODLOČBE O USTREZNOSTI VINA 

ZA PROMET 

(povzeto po pravilniku o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov 

iz mošta vina; Uradni list RS, št. 32/00, 99/01 in 105/06) 

Vzorčenje obsega: 

 

-        ugotovitev količine pridelka ali proizvoda, ki ga predstavlja vzorec, 

-        poenotenje vzorca, 

-        nalivanje v steklenice in pečatenje, če s tem predpisom ni drugače določeno. 

 

Podatki o količinah pridelka ali proizvoda morajo ustrezati podatkom iz registra pridelovalcev grozdja 

in vina (prijava pridelka) in podatkom iz kletarske evidence. 

Vzorec, ki se ocenjuje, predstavlja največ takšno količino pridelka ali proizvoda, ki nosi eno 

identifikacijsko številko pridelka iz registra pridelovalcev grozdja in vina. Pri uvoženem pridelku ali 

proizvodu predstavlja vzorec največ celotno količino uvoženega vina z enakimi lastnostmi in enakimi 

oznakami na spremljajočih dokumentih. 

Poenotenje vzorca pridelkov in proizvodov je priprava vzorca tako, da predstavlja povprečje celotne 

količine pridelka ali proizvoda, ki jo predstavlja vzorec. Če se vzorec jemlje iz velike vinske posode 

(nad 10.000 litrov), se mora odvzeti najmanj na treh različnih globinah posode ali pa po predhodnem 

mešanju vsebine posode. Če se pridelek ali proizvod, ki ga predstavlja vzorec, nahaja v več posodah, 

se mora vzorec odvzeti tako, da se iz vsake posode odvzame sorazmerno količino vzorca, glede na 

količino pridelka ali proizvoda, ki jo predstavlja vzorec. Če je pridelek ali proizvod že ustekleničen, 

vzorčevalec naključno izbere steklenice. 

Pred pečatenjem lahko vzorcem neustekleničenega vina, namenjenim hrambi pri pooblaščeni 

organizaciji oziroma pridelovalcu, predstavnik pooblaščene organizacije doda kalijev sorbat. 

Pri moštu se pečatenje ne izvaja. 

Vzorčevalec ugotovi količino vina, ki ga predstavlja vzorec in dostavi vzorce pooblaščeni organizaciji. 

Vzorčenje izvaja: 

-        naročnik vzorčenja za mošt, namizna vina in druge proizvode iz grozdja in vina, razen pečatenja; 

-        vzorčevalec pooblaščene organizacije za kakovostna vina ZGP; 

-        pristojni inšpektor za uvoženo vino ali inšpekcijski vzorec. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1491
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4863
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4488
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Pečatenje opravi predstavnik pooblaščene organizacije ob dostavi vzorca pridelka ali proizvoda 

pooblaščeni organizaciji, razen za razred kakovostnih vin, kjer predstavnik pooblaščene organizacije 

opravi pečatenje ob vzorčenju. 

 

Če želi pridelovalec vina na embalaži vina s slovenskim geografskim poreklom označiti morebitna 

dobljena odlikovanja za vino, mora za to podati naročilo pooblaščeni organizaciji za oceno vina in 

sicer največ 15 dni pred pošiljanjem vzorca na vinsko tekmovanje za pridobitev odlikovanja. 

Predstavnik pooblaščene organizacije vzorči dve steklenici vina za hrambo vina pri pridelovalcu. Pri 

jemanju vzorca predstavnik pooblaščene organizacije zapisniško ugotovi količino vina, ki jo 

predstavlja vzorec. Za vino mora biti pred posredovanjem na vinsko tekmovanje ugotovljena 

primernost za promet z odločbo o ocenitvi. 

 

Vzorec ustekleničenega vina in žganja za oceno obsega najmanj šest steklenic. Če je volumen 

steklenic manjši od 0,75 litra, mora biti število steklenic takšno, da skupni volumen vzorca doseže 

najmanj 4,25 litra/vzorec. 

 

Dve steklenici (oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna) hrani pridelovalec, tri 

steklenice (oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna) so namenjene organoleptični 

oceni in analizi, eno steklenico (oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna) pa hrani 

pooblaščena organizacija. 

 

Pri ocenjevanju mošta, neustekleničenega deželnega vina, ali drugih proizvodov iz grozdja in vina 

mora naročnik dostaviti v oceno najmanj tri steklenice z volumnom najmanj 0,75 litra oziroma 

ekvivalentno večje število steklenic manjšega volumna tako, da skupni volumen doseže najmanj dva 

litra. 

Naročnik ocene hrani vzorce najmanj eno leto po prodaji celotne zaloge pridelka oziroma proizvoda, 

ki ga predstavlja vzorec, razen za deželno neustekleničeno vino in mošt, kjer hrani vzorce toliko časa, 

kot jih hrani pooblaščena organizacija. 

Pooblaščena organizacija hrani vzorce kot sledi: 

-        za kakovostno vino in žganje najmanj dve leti po opravljeni oceni; 

-        za namizno ustekleničeno vino najmanj eno leto po opravljeni oceni; 

-        za deželno neustekleničeno vino in za druge proizvode iz grozdja in vina 7 mesecev po opravljeni 

oceni; 

-        za mošt 33 dni po opravljeni oceni. 

 


