
Priloga 1: Obrazec: Naročilnica za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in 
vina 

NAROČILNICA ZA OCENO MOŠTA, VINA IN DRUGIH PROIZVODOV IZ GROZDJA IN 
VINA 

 
1. ime in priimek, naslov oziroma firma naročnika: 
2. vrsta pridelka oziroma proizvoda: 
3. grozdje za pridelek oziroma proizvod je pridelano na vinorodnem območju RS: DA/NE 
(če ni, je treba priložiti dokumentacijo o geografskem izvoru, potrjeno s strani 

pooblaščene organizacije države pridelovalke oziroma proizvajalke) 
4. identifikacijska številka pridelka iz registra pridelovalcev grozdja in vina: 
(če bo pridelek, proizvod v prometu označen z eno od oznak geografskega porekla 

vinorodnega območja Republike Slovenije) 
5. vzrok morebitnega potrebnega povzorčenja vina s strani pooblaščene organizacije: 
– naročnik ocene želi za vino pridobiti naziv kakovostno vino; 
– naročnik ocene želi za vino pridobiti naziv kakovostno vino ZGP; 
– naročnik ocene želi za vino pridobiti naziv priznano tradicionalno poimenovanje PTP; 
– naročnik ocene želi pridobiti možnost označitve morebitnega odlikovanja. 
6. količina mošta, vina oziroma drugega proizvoda iz grozdja in vina, ki predstavlja 

vzorec: 
7. številka posode iz katere je mošt, vino oziroma drug proizvod iz grozdja in vina, ki se 

ocenjuje: 
(podatek iz kletarske evidence) 
8. podatek o številki serije (za vino, ki je oziroma bo v prodaji kot ustekleničeno): 
9. podatek o morebitni obogatitvi mošta in številka odločbe o odobritvi obogatitve: 
10. podatek o morebitnem slajenju vina: 
11. podatek o morebitnem popravku kisline: 
12. datum vzorčenja: 
13. podatki o vinu, katere želi naročnik označiti na embalaži: sorta, navedba posebne 

kakovosti, značaj PTP, značaj barrique, mlado vino, arhivsko vino: 
14. podpis vzorčevalca ali podpis prevzemnika vzorca: 
(v primeru vzorčenja vina oziroma drugega proizvoda s strani predstavnika pooblaščene 

organizacije se pod naročilo po opravljenem vzorčenju podpiše predstavnik pooblaščene 
organizacije, ki je izvedel vzorčenje) 

15. podpis naročnika ocene: 
16. datum: 
Priloga, obvezna za vrhunsko vino: zapisnik pooblaščene organizacije o kontroli 

dozorevanja grozdja v vinogradu oziroma o prevzemu grozdja v kleti namenjenega pridelavi 
vrhunskega vina (za letnik grozdja 1999 in kasnejše letnike) 
 


