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SKRB ZA OHRANITEV KAKOVOSTI VINA 

 

 

V vinski kleti je vsa skrb namenjena negi in čuvanju vina, tako neustekleničenega kot 

tistega, ki ga nameravamo stekleničiti.  
 
Neustekleničeno donegovano vino hranimo v posodi iz različnih materialov, običajno 

iz lesa, nerjaveče pločevine, plastike ali stekla. Kako se počuti in v kakšnem stanju 
ostane, zavisi od kleti (kletna klima) in kletarja, nenazadnje pa tudi od porabnika. 

 
Pri neustekleničenem vinu je redno merjenje vsebnosti prostega žvepla 
najpomembnejša analiza, saj ustrezna vsebnost žvepla preprečuje oksidacijo in 

razvoj škodljivih drobnoživk.  Dožveplamo zmeraj na osnovi izmerjene vrednosti, pri 
čemer za izračun potrebnega odmerka žvepla uporabljamo tabelo žveplanja. Vino, ki 

ga točimo, držimo na vsebnosti med 25 in 35 mg na liter prostega žvepla, odvisno od 
vrste vina in ostanka nepovretega sladkorja. Vino, ki je na čakanju za točenje pa 
lahko tudi več.  

 
Poleg navedenega pa je zelo pomembna senzorična pokušnja vina, pri čemer 

ugotavljamo senzorično stanje vina, ki zajema bistrost, barvo, vonj, okus in 
harmoničnost. Vino pokušamo v ustreznem kozarcu in ob  primerni temeparaturi (ker 
je kleti prehladno, vina nalijemo v stekleničke in jih pokušamo v primerno ogretem 

prostoru, vse občutke in zaznave pa seveda zapišemo). V kolikor ob pokušanju 
občutimo nezaželeno stanje; nečist vonj ali okus vina, ugotovimo zaznavo in vzrok ter 

nemudoma ukrepamo. 
 
Eno od temeljnih pravil, ki jih kletar mora spoštovati je, da je posoda, v kateri je vino, 

zmeraj polna. Dolivamo le z zdravim vinom enake ali podobne kakovosti. Mlada vina 
lahko dolivamo s starimi, stara vina pa dolivamo z mladim šele takrat, ko je slednje 

donegovano. V primeru, da vina ne moremo pravočasno doliti ali raztočiti v manjšo 
posodo, lahko prazen prostor v posodi nad vinom zaščitimo z žveplovim dioksidom, 
bolje in sigurno pa z enim od inertnih plinov, kot so argon, inertal (70% N2 in 30% 

CO2)  ogljikov dioksid, dušik ali  
Koristimo lahko cisterne s pomičnim pokrovom s tesnilom. Za hranjenje 

donegovanega vina pa so primerne tudi cisterne s plavajočim pokrovom (tesnenje s 
parafinskim oljem). 
 

Kaj se lahko zgodi z vinom, če nismo dovolj skrbni in pozorni? 

 Pojavi se lahko najpogostejša napaka, to je oksidacija vina, ki se odraža v 

nečistem vonju in okusu, prizadeta pa je lahko tudi barva. 

 V nepolni posodi se pojavi napaka vonj in okus po zraku ali pa bolezen kan.  

 
 

http://www.kmetzav-mb.si/


 Pride lahko do mlečnokislinskega vrenja - neželenega biološkega razkisa. 

 Razvije pa se lahko tudi bolezen ocetni cik in še kaj... 

 Pri vinih z ostankom nepovretega sladkorja lahko pride do neželenega ponovnega 

alkoholnega vrenja, ki ga pridelovalci ponavadi ustavljajo s pretokom in 
žveplanjem. Ker pa je učinkovitost žveplanja v tem primeru slabša, je nevarnost, 

da prekoračimo maksimalno dovoljeno vsebnost skupnega SO2. Tako vino pa po 
ZOV-u ne sme biti v prometu.  

 

V kolikor bo šlo v promet v odprtem stanju, kletar poskrbi, da bo vino obstojno tudi, 
ko bo zapustilo klet. Seveda velja to za krajši čas, zato nikoli ne odpremljamo večjih 

količin, ki bi se dolgo točile.  
Kar se obstojnosti odprtega vina tiče, lahko zagotovimo obstojnost na beljakovine in 
na žveplo (preprečitev oksidacije). Izločitev vinskega kamna ni problematična, saj 

ostane na dnu posode. Morebitnega ponovnega vrenja pri vinih z ostankom sladkorja 
pa ne moremo preprečiti, posebej še v toplejših mesecih (lahko ga za določen čas le 

zadržimo, kar pa zavisi od več dejavnikov). 
 
V teh težkih razmerah epidemije s koronavirusom, ko so prodajne poti zelo ovirane, 

pa vinu porabniku najlažje dostavimo v steklenicah. Tako je zdaj še primeren čas za 
stekleničenje. 

Stekleničenje vina zajema pripravo vina in samo izvedbo ustekleničenja–polnjenja 
vina.  
Stabilizacija ali utrditev vina, pomeni pripraviti vino obstojno za "vse pogoje", ki jih 

mora "prenesti" na poti od kleti do porabnika, od soda do kozarca.  
Tako obsega stabilizacija vina naslednje:  

 stabilizacija na toplotno občutljive (termolabilne) beljakovine,  

 lepšanje vina z enološkimi sredstvi, 

 stabilizacija na vinski kamen,  

 stabilizacija na vsebnost prostega SO2,  

 stabilizacija na kovine, 

 mikrobiološko stabilizacija vina. 
 
Pri pridelavi dobrega vina pa je potrebno vodenje evidence posameznih ukrepov in  

uporabljenih sredstev, od pridelave grozdja do nege vina.  
Pridelovalci vina naj bi vodili kletarsko evidenco za vsako vino oz. posodo, in sicer, 

iz dveh razlogov:  
1. Ker to predpisuje Zakon o vinu, UL RS, št. 105/206, 72/11, 90/12 – 

ZdZPVHVVR in 111/13 oz. Pravilnik o kletarski evidenci in spremnih 
dokumentih za promet z vinom (Uradni list RS, št. 96/2009).  

2. Vodenje kletarske evidence pa »narekuje« tudi umna pridelava, saj so ti 
podatki lahko v veliko pomoč. Ponavadi se na lastne izkušnje najbolj 
zanesemo. Vinski letniki so med seboj različni, radi pozabljamo, kar je 

zapisano pa ostane in po potrebi obračamo liste nazaj in mnogokrat bomo 
odgovor našli kar doma. 

 
 

 Zavezanci za vodenje evidence so vsi pridelovalci, ki so vpisani v register 

pridelovalcev grozdja in vina (RPGV) in so dolžni prijaviti pridelek. 
Pridelovalcem, ki pa imajo površino vinograda pod 10 arov in vina ne tržijo, 

evidence ni potrebno vodit.  

 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. 

 
Dragi vinarji, v upanju, da se bodo razmere z epidemijo kmalu izboljšale, vam želim, 
da ostanete zdravi in da sebi in vašim strankam privoščite kozarec vina, za zdravje. 

 
 

Tadeja Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet., specialistka za vinarstvo  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


