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Na podlagi 20. člena statuta Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice, sprejetega na 
zboru članov dne 1. 2. 2019, upravni odbor društva na seji dne 10. 9. 2019 sprejme 
spremembe in dopolnitve, ter prečiščeno besedilo pravilnika, ki glasi: 

 
 

PRAVILNIK O OCENJEVANJU VIN V OKVIRU 

DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA – JESENICE 
 
 

  Namen in cilj 
 

                                            1.člen 
 

Cilj ocenjevanja vin je dvig kakovosti vin. Pravilnik določa pravila in pogoje 
sodelovanja pri ocenjevanju, samo ocenjevanje, kriterije za dodelitev odličji pri ocenah 
in ostale pogoje.  
 

Pogoji za sodelovanje in ocenjevanje vin 
 

2. člen 
 

Vzorce vina lahko oddajo člani društva vinogradnikov Dolina – Jesenice, ki se 
ukvarjajo z vinogradništvom, individualni pridelovalci, ki plačajo določeno pristojbino 
za vzorec vina, ki jo za vsako leto določi Upravni odbor za izvedbo ocenjevanja. 
 

3. člen 
 

Posamezni pridelovalec za vsak vzorec odda eno (1) vinsko steklenico  po en (1) liter, 
zaprt z navojnim zamaškom, oziroma originalnim zamaškom za penino. Vzorci vin 
morajo biti pridelani iz priporočenih in dovoljenih vinskih sort, določenih za pridelavo 
vin v vinorodnem okolišu Dolenjske. 
 

4. člen 
 

Vse steklenice posameznega vzorca vina morajo biti označene z: 
- imenom in priimkom pridelovalca, 
- oznako vina, 
- letnik pridelave, 
- kategorija vina (suho, polsuho, polsladko, sladko). 
 
Alkoholna stopnja cvička ne sme presegati 10.00 vol.% alkohola. 
 

5. člen 
 

Za ocenjevanje mora biti na voljo ustrezno okolje, oprema, vzorci, metoda 
ocenjevanja, ocenjevalci, zapisnikarji za obdelavo rezultatov itd. 
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6. člen 
 

Prostor za senzorično ocenjevanje mora biti svetel, zračen, čist, na mirni lokaciji, 
nevtralen po vonju. 
 
V prostoru ocenjevanja, morata biti zagotovljena mir in tišina. V prostoru se morajo 
nahajati samo osebe, ki so zadolžene za organizacijo in vodenje ocenjevanja. 
 
Za vse vzorce morajo biti zagotovljeni isti pogoji ocenjevanja. 
 
 

7. člen 
 

Posamezna ocenjevalna komisija skupaj s predsednikom šteje pet (5) ali sedem (7) 
članov, določi se tudi tajnika(e) ocenjevanja. Imenuje jih upravni odbor Društva 
vinogradnikov Dolina – Jesenice. Komisija ocenjuje po 20 – točkovnem sistemu 
(Buxbaum) z izračunom povprečnih ocen ocenjevalcev, pri čemer se najvišja in 
najnižja ocena izločita. 
 
Večina ocenjevalcev mora biti iz vinorodnega okoliša Dolenjske. 
 

8. člen 
 

Pred ocenjevanjem se opravi razporeditev vzorcev na osnovi podatkov pridelovalcev 
za katero sorto in letnik vina gre. Določi se vrstni red ocenjevanja po sortah. 
 
Za ocenjevanje se komisiji pred vsakim vzorcem napovesta sorta in letnik vina. 
 

9. člen 
 

Predsednik komisije za oceno vin pred pričetkom preveri in poda svoje mnenje o 
pogojih organizacije ocenjevanja. Člane komisije seznani s kriteriji in potekom 
ocenjevanja. Pred pričetkom ocenjevanja z enim ali več vzorci poenoti kriterije 
ocenjevanja (z nultim vzorcem). 
 

10. člen 
 

Tajnik komisije skrbi za anonimnost pri prezentaciji vzorcev, nemoteno delo komisije, 
obvešča predsednika komisije o informacijah, ki so potrebne za normalen potek 
ocenjevanja. Poskrbi tudi za pravočasen izračun povprečnih ocen. 
 

11. člen 
 

Posamezni ocenjevalec ima svojo mizo ločeno od ostalih, pogrnjeno z belim prtom. Na 
mizi mora imeti degustacijski kozarec, pljuvalnik, vrč z navadno vodo, ocenjevalne 
lističe, liste za pisanje pripomb, šifrante, serviete, kruh in jabolko, oziroma nekaj za 
nevtralizirati okus (sir, jabolka…). 
 
Na ocenjevalne lističe morajo vpisati datum ocenjevanja, ime in priimek ocenjevalca, 
številko in vrsto vzorca vina, oceno vzorca po parametrih in podpis ocenjevalca.  
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V primeru izločitve vzorca mora ocenjevalec obvezno vpisati šifro izločitve iz 
priloženega šifranta. 
 
Ocene ocenjevalcev morajo ostati anonimne. 
 

12. člen 
 

Komisija ocenjuje po 20 – točkovnem sistemu:  
 

Parameter Število točk 

Mirna vina Peneča vina 

Bistrost 0-2 0-2 

Barva 0-2 0-2 

Vonj 0-4 0-4 

okus 0-6 0-5 

Harmonija 0-6 0-5 

Iskrenje / 0-1 

Penjenje / 0-1 

Skupni seštevek Max. 20 Max. 20 

 
Ocenjevalec poda skupno oceno na desetinko točke natančno (npr. 16,10;  18,20; …). 
 

13. člen 
 

Komisija ocenjuje vina po posameznih serijah glede na: 
- Barvo: bela, rdečkasta, rdeča, 
- Ostanek neprevretega sladkorja: suho, polsuho, polsladko, sladko, 
- Aromo : nevtralna (zvrst), sortna. 
 

14. člen 
 

Pomožno osebje, ki toči vino ocenjevalcem, mora imeti zakrito steklenico v celoti, 
oziroma, tako da označbe na steklenici niso vidne. Izvedba ocenjevanja mora 
zagotavljati vsem vzorcem enake pogoje in možnosti za anonimno ocenjevanje. 
 

15. člen 
 

Pri ocenjevanju so vina, ki ne dosežejo 14,00 točk ali več, ocenjeni negativno. 
Negativno ocenjena vina so tudi tista, ki so jih več kot polovica ocenjevalne komisije, 
ocenila z oceno nižjo od 14,00. V primeru negativne ocene, mora biti na ocenjevalnem 
lističu označen vzrok izločitve.  
 
Za lažje delo ima vsak član komisije pri ocenjevanju šifrant bolezni in napak. Na 
ocenjevalni listič se vpiše eno ali več šifer za določeno zaznavo, ki odloča o negativni 
oceni vzorca vina. 
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Šifrant napak: 
100 Cik 180 Po pecljevini  
101 Cik - ocetni 181 Po tropu 
102 Cik – mlečni   
103 Cik – masleni 190 Prazno – navodeno 
104 Povišane hlapne kisline 191 Pekoče 
105 Etilacetat   

  200 Po žganju 
110 Sestavine v razkroju  201 Po kemikalijah 

  202 Po nafti, bencinu, petroleju 
120 Vlečljivost 203 Po loju, ipd. 

    
130 H2S – Vodikov žveplec - bekser 210 Previsoka vsebnost prostega SO2 

  211 Žveplova starina 
140 Miševina 212 Filter 

  213 Zamašek 
150 Oksidacija   
151 Oksidacija + cik 220 Grobi tanin 
152 Oksidacija + plesen   
153 Oksidacija + nevinski vonj 230 Prisotnost samorodnice 
154 Oksidacija + posoda   
155 Oksidacija + H2S 240 Nesortno vino (glede na deklaracijo) 
156 H2S + cik   

  250 Neustrezna barva (glede na 
deklaracijo) 

160 Plesen   
161 Puščoba 260 Neustrezna vsebnost ostanka 

sladkorja (glede na deklaracijo) 162 Posoda 

163 Nečist vonj, okus (nedefiniran)   
  300 Vino brez karakteristike cvička 

170 Nevinski vonj, okus   
171 Konjski znoj 310 Vino v vrenju 
172 Geranija   

  320 Motno vino (neprimerno za promet  
in oceno) 

 
Predsednik komisije po zbranih ocenjevalnih lističih ugotovi, če je vzorec negativno 
ocenjen to označi na vrhnjem ocenjevalnem lističu. Na listič zapiše glavni vzrok 
negativne ocene, listič podpiše in vzorec vina razglasi kot negativno ocenjeno vino. 
Izračuna povprečne ocene pri izločenem vzorcu, v tem primeru ni potrebno navesti. 
 

16. člen 
 

Ocenjevalni lističi se pobirajo po vsakem vzorcu. Predsednik komisije jih pregleda, 
poda mnenje ocenjevalcev, preda se zapisnikarju za izračun ocene. Rezultati ocen so 
lahko objavljeni na monitorju, oziroma s projektorjem, vendar samo z degustacijsko 
številko, sorto vina in povprečno oceno, ne objavijo se ocene posameznih 
ocenjevalcev. Vpogled v poimenski seznam ocenjevalcem in pomožnemu osebju v 
času ocenjevanja ne sme biti omogočen. 
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17. člen 

 
Pri ocenjevanju Cvička, se pri prvih deset najbolje ocenjenih vinih, opravi preizkus 
alkohola. Če katero vino presega 10.00 vol.% alkohola, se vino prekategorizira med 
Dolenjska rdeča vina z isto oceno, kot jo je dosegel med Cvički. 
 

18. člen 
 

Ocene vzorcev se javno objavijo v društvenem biltenu in na spletni strani društva. 
Negativno ocenjenih vzorcev vina se ne objavljajo. Posameznika, ki je oddal vzorec in 
je bil negativno ocenjen, oziroma izločen, se po pošti obvesti o napakah. Prav tako se 
o napakah, ki so jih zaznali degustatorji v vinu obvesti posameznike, ki so bili pozitivno 
ocenjeni. 

 
19. člen 

 
Društvo ima pravilnik o ocenah in priznanjih za ocenjena vina. 

I. CVIČEK 
 Pisno priznanje - za vino z oceno 15,00 – 15,85 
 Srebrna medalja - za vino z oceno 15,86 – 16,05 
 Zlata medalja - za vino z oceno 16,06 – 16,19 
 Velika Zlata medalja - za vino z oceno   od 16,20   

 
II. DOLENJSKO BELO IN DOLENJSKO RDEČE 

 Pisno priznanje - za vino z oceno 15,50 – 16,45 
 Srebrna medalja - za vino z oceno 16,46 – 16,60 
 Zlata medalja - za vino z oceno 16,61 – 16,75 
 Velika Zlata medalja - za vino z oceno    od 16,76   

 
III. ŽAMETNA ČRNINA 

 Pisno priznanje - za vino z oceno 15,50 – 16,00 
 Srebrna medalja - za vino z oceno 16,01 – 16,30 
 Zlata medalja - za vino z oceno 16,31 – 16,59 
 Velika Zlata medalja - za vino z oceno     od 16,60 

  
 
IV. FRANKINJA IN OSTALA SORTNA VINA 

 Pisno priznanje - za vino z oceno 16,01 – 17,00 
 Srebrna medalja - za vino z oceno 17,01 – 17,50 
 Zlata medalja - za vino z oceno 17,51 – 18,00 
 Velika Zlata medalja - za vino z oceno     od 18,01 

  
 

20. člen 
 

Kadar imamo dva ali več vzorcev z najvišjo oceno cvička, le te vzorce še enkrat 
predstavimo komisiji, ki jih še enkrat oceni, tako, da izbere od njih najboljšega.  
 
 



 6

21. člen 
 

Odličja za ocenjena vina se podelijo na prireditvi društva. Podelitev opravi predsednik 
Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice, predstavnik ocenjevalne komisije, lahko tudi 
posebni gost kot je na primer predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske ali 
pa Župan občine Brežice itd. upravni odbor lahko o tem odloči tudi drugače. 
 

22. člen 
 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ocenjevanju vin sprejme upravni odbor Društva 
vinogradnikov Dolina – Jesenice, na osnovi prejetih predlogov sprememb članov 
Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice. 
 

23. člen 
 

Pravilnik stopi v veljavo takoj po sprejetju na seji upravnega odbora Društva 
vinogradnikov Dolina – Jesenice ter se uporablja za društveno ocenjevanje vin od 
1. 1. 2020. 
 
 
 

                                                             Predsednik  
                                                               Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice 

                                                             Martin Kvartuh      


