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Vinarsko obvestilo 
 

KAKŠNO NAJ BO MLADO VINO? 
 
Vinska zakonodaja jasno opredeljuje – razvršča  vina po kakovosti, poreklu, po času trgatve in 
načinu predelave grozdja ter nege vina. 
Vse to je zapisano v Pravilniku 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. L. RS št. 43/2004. 
Tako so v 32. členu tega pravilnika zapisani pogoji in zahteve za mlado vino. 
 
Kaj je mlado vino: 
Mlado vino pridelano v Republiki Sloveniji je lahko tisto vino, ki ustreza kakovostnim opredelitvam 
veljavne zakonodaje. Mlado vino je mirno vino, ki je lahko v prometu najprej 30 dni po trgatvi in 
največ do 31. januarja leta, ki sledi letu trgatve.  
 
Priporočen sortni sestav mladega vina:  
Sorte za bela vina:  

 zgodnje sorte: ranina, rizvanec, muškat ottonel 

 srednje pozne: beli pinot, sivi pinot, zeleni silvanec, kerner, sauvignon, rumeni muškat,…; 

 pozne sorte: laški rizling. 
Sorte za rose in rdeča vina: 

 zgodnje sorte: modra portugalka; 

 srednje pozne: modri pinot, modra frankinja, zweigelt in gamay. 
 
V kolikor je vino zvrst, posamezna sorta v cvetici, aromi in okusu ne sme izstopati. 
 
Kakovostna stopnja mladega vina: 
Mlado vino mora biti od pooblaščene organizacije za ocenjevanje vina ocenjeno, kot vino 
ustrezne kakovostne stopnje mirnega vina (namizno, deželno PGO ali kakovostno ZGP), pri 
čemer mora imeti hkrati potrjene tudi ustrezne senzorične značilnosti mladega vina. 
 
Kemijske sestavine mladega vina:  

 nižja vsebnost alkohola: 10,5 do 12,5 vol.%, 

 ostanek nepovretega sladkorja: suho ali polsuho vino (Pravilnik, Ur. L. RS št. 43/2004, 21. 
člen); 

 vsebnost skupnih kislin: 5,5 do 7,00 g/l; 

 vsebnost prostega SO2: do 25 mg/l za rdeča mlada vina in do 30 mg/l bela in rose mlada 
vina (Pravilnik, Ur. L. RS št. 43/2004, 32. člen); 

 vsebnost skupnega SO2: do 150 mg/l (Pravilnik, Ur. L. RS št. 43/2004, 32. člen). 
 
Glavne senzorične lastnosti mladega vina »Pubec«: 
Videz: Sijoča, iskriva barva. 
Vonj: prijetno dišeč, z nežno zaznavno cvetno – sadno cvetico in aromo. 
Okus: poudarjena svežina, iskrivost, sadnost, lahkotnost, pitnost in harmoničnost. 
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