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OTMAR ŠTURM



Upornik 
Cabernet sauvignon iz Bele krajine? Ni dovoljeno, 
je pa mogoče. Podobno je pred desetletji veljalo 
za rumeni muškat in traminec.

z razlogom



b razmišljanju o vinu iz Bele 
krajine se brez večjih težav iz-
kristalizira ime Šturm. Je že res, 

da je v vinski deželici na skrajnem jugu tretje 
razvojne osi v segmentu predikatov še nekaj 
uspešnih vinskih imen, toda o teh kdaj dru-
gič. Vasico Vidošiči, na meji z nekdanjo brat-
sko republiko, kjer Šturmovi pod budnim 
očesom sv. Ane, ki domuje v le streljaj odda-
ljeni cerkvici, obdelujejo več kot 30 tisoč trt, 
si je Playboyeva ekipa zastavila za cilj zgod-
njejesenskega potepa. Vsi vemo, da se lju-
dem, razen v poletnih mesecih zaradi prijet-
ne osvežitve v Kolpi, od drugod običajno ni 
najlaže odpraviti na izlet v te kraje, samo ne-
kateri pa vedo, kako se je izza Gorjancev 
podati v širni svet. Šturmovi so se v osemde-
setih letih minulega stoletja s steklenico svo-
jega 'od zida', kar je lokalno poimenovanje 
za najboljše vino v zidanici, v roki odpravili.
 
ZAČETEK PRESTOPNIŠTVA
Bili so časi, ko so v Beli krajini pridelovali 
metliško črnino in belokranjca. In bil je Ot-
mar Šturm starejši, ki je v začetku sedemde-
setih zasadil tudi rumeni muškat. Z današ-
njega zornega kota nič nenavadnega, takrat 
pa je bilo to na meji razumnega. Tako kot 
danes so tudi takrat veljala pravila o tem, kaj 
vinogradnik sme saditi v svojem vinogradu 
in česa ne – odvisno od vinorodnega okoli-
ša, v katerega sodi. Rumeni muškat v tistih 
časih v Beli krajini pač ni bil niti priporočen 
niti dovoljen. Nekaj trt pa so ga mnogi belo-
kranjski vinogradniki le imeli, toda bolj za zo-
bat kot za vino. Pa ga je Otmar kljub temu 
posadil. Konec sedemdesetih let se je s svo-
jim rumenim muškatom udeležil lokalnega 
vinskega dogodka, po katerem mu lokalni ti-
skani medij več kot bežne omembe ni na-
menil. Šlo je zgolj za obvestilo o sodelovanju 
vinogradnika zunaj ocenjevalnih kategorij z 
vzorcem, ki je za vinorodni okoliš vse prej 
kot običajen. In nato je šel smeli vinar na 
mednarodno ocenjevanje vin v Ljubljano. 

To ni bilo samo hrabro, ampak tudi, kot se je 
izkazalo pozneje, presneto pametno, saj je 
bil še s petimi konkurenčnimi vzorci v igri 
celo za šampiona. Tega ni dobil, je pa dvig-
nil dovolj prahu, da je stroka rumenemu mu-
škatu v Beli krajini leta 1986 prižgala zeleno 
luč. Za dosežek mu red zaslug za narod 
Bele krajine lahko podelijo tako vinogradniki 
in vinarji, ki iz sorte pridelujejo vinske primer-
ke za kapo dol, kot ljubitelji vina, ki se lahko 
naslajamo z muškati iz tega dela Slovenije. 
In prav rumeni muškat je danes eden Štur-
movih paradnih konjev.

TRADICIJO NADALJUJE SIN
Otmar Šturm mlajši je od očeta prevzel skrb 
za trtje, kot vinogradu pravijo domačini, v pr-
vih letih samostojne Slovenije in kmalu zako-
rakal po njegovih stopinjah. Zagnan, kot je 
bil, je v želji po širitvi obdelovalnih površin 
od soseda kupil vinograd, za katerega ni 
preveril, kaj so v njem zasadili. Izkazalo se 
je, da gre za sorto traminec. Samo predsta-
vljamo si lahko njegovo navdušenje ob spo-
znanju krute resnice – traminec v Beli krajini 
seveda spet ni bil v skladu s pravili stroke. 
Očetov pogum je v tem primeru sin zame-

Pravilnik o seznamu geografskih 
označb za vina in trsnem izboru (2007) 
med drugim določa tudi sorte, ki jih vi-
nogradnikom po posameznih pridelo-
valnih območjih v državi stroka priporo-
ča oziroma dovoli saditi. Na območju 
vinorodnega okoliša Bela krajina so to:
– priporočene sorte: laški rizling, 
beli pinot, sauvignon, sivi pinot, 
chardonnay, rumeni muškat, modra 
frankinja in žametovka
– dovoljene sorte: zeleni silvanec, ren-
ski rizling, ranina, kraljevina, traminec, 
dišeči traminec, kerner, bela žlahtnina, 
modri pinot, gamay, zweigelt, portugal-
ka, šentlovrenka in rdeča žlahtnina

96          DECEMBER   2009

O



njal z iznajdljivostjo, pridelek suhega jagod-
nega izbora prijavil kot zvrst ter ga navihano 
poimenoval Prepovedan sadež. Od takrat 
se vino s tem imenom pojavlja samo v leti-
nah, ko doseže vsaj stopnjo jagodnega iz-
bora, kot traminec pa je na voljo tudi v suhi 
izvedbi. V obeh primerih gre za naslednjo v 
nizu zgodb o uspehu. Ah, seveda, traminec 
je v Beli krajini dovoljen od leta 2005. Ni pa 
Otmarju dala miru še ena, tokrat rdeča sor-
ta. Ker cabernet sauvignon nima mesta na 
že večkrat omenjenem seznamu, se pri Štur-
movih vino iz te sorte imenuje Vicas. Sorta 
ljubi sonce, zato pridelek s primerno stopnjo 
zrelosti v Vidošičih ni možen vsako leto, je 
pa hudomušna provokacija za obiskovalce 
degustacij v njihovi vinski kleti. 

ŠTURM NI BLAGOVNA ZNAMKA 
IZKLJUČNO RAZVPITIH SORT
Lokalno zelo udomačena kraljevina je bila 
pri Šturmovih poleg klasične (v belokranjcu) 
deležna tudi posebne obravnave. V časih, ko 
je bila količina pridelka pomembnejša od ka-
kovosti, je pomenila zelo hvaležno sorto, saj 
je gospodarju omogočala pridelavo primer-
nih količin belokranjca (povprečen pridelek 
kraljevine je dosegal tudi pet litrov na trto). 
Otmar se je je lotil nekoliko drugače – po 
svoje, seveda. Ob konkretno zmanjšani obre-
menitvi (manj kot liter na trto) je bila zastavlje-
na smer predikati. In je šlo: pozna trgatev v 
letu 1996, ledeno vino v letu 1998, suhi jago-
dni izbor letnik 1999 in tako ter podobno na-
prej. Modra frankinja dosega v Beli krajini iz-
redno kakovost, vino iz nje je harmonično, 
bogato s prijetno izraženimi tanini in z odlič-
no vsebnostjo antioksidantov. Šturm jo je za-
čel barikirati že leta 1993 in kmalu ugotovil, 
da ji preveč lesa ne pristaja. Ji pa godi, če v 
hrastovih sodih pride v rahel stik z zrakom. In 
taka, prijetno pitna, z izraženim sortnim ka-
rakterjem in ne pretirano visoko stopnjo alko-
hola je modra frankinja zastavonoša rdečih 
sort v Otmarjevi kleti. Poleg omenjenih dveh 

Pravilnik o vinu z oznako priznanega 
tradicionalnega poimenovanja metli-
ška črnina in belokranjec (2008) dolo-
ča sortno sestavo obeh zvrsti:
metliška črnina: modra frankinja 
(do 60 %), žametna črnina (najmanj 
30 %), portugalka, šentlovrenka, gamay, 
modri pinot, zweigelt (skupaj 5–15 %)
belokranjec: kraljevina (20–40 %), la-
ški rizling (30–50 %), beli pinot, chardon-
nay, zeleni silvanec, sauvignon, renski ri-
zling, žlahtnina, rumeni muškat (največ 
10 % posamezne sorte, vsaj dve sorti)

okolju prijaznih sort pri Šturmu v vsem sijaju 
zablestijo tudi druge s seznama dovoljenih in 
priporočenih za Belo krajino. Senzoričnim 
zahtevam zainteresiranega vinoljubca bodo 
tako povsem ugajala vina iz sort laški rizling, 
modri pinot, sauvignon in še kakšne. Pa tudi 
penina je na voljo, vendar v zelo butičnih koli-
činah. Metoda pridelave je klasična, osnova 
so chardonnay, modri pinot in žametna črni-
na, je ekstra suha, po Otmarjevem okusu. 
Ime? Kako drugače kot Ana, saj nad vinogra-
di bdi ta svetnica.

Za konec, kot se spodobi, pa še ena 
poslastica. Otmar je iz sort rumeni muškat, 
traminec in kraljevina letnika 2005, tokrat 
znotraj določil pravilnika glede sort – ena je 
priporočena, dve dovoljeni –, zložil suho 
zvrst in jo poimenoval Akord. Vse tri sorte 
so dosegle stopnjo pozne trgatve, bile 
macerirane deset dni ter šle na počitek in 
zorenje v rabljene 225- in 375-litrske hrasto-
ve sode. Iz kleti je v vseh pogledih izredno 
bogato in za krajino, ki naj bi ime dobila po 
belih brezah, spet povsem atipično vino 
pospremil spomladi letos. Ni kaj, vino za 
spremljavo poglobljenih filozofskih debat. 
In tako smo Šturmu za odmik od ustaljenih 
in predpisanih norm lahko hvaležni ter 
seveda upamo, da bo preteklim sledil še 
kakšen dober razlog za upor. 

Tradicionalna belokranjska pogača 
tekne s penino Ana.

Za spremljavo k vinski degustaciji vam Šturmovi 
pripravijo tudi slastne grižljajčke …

Pod mogočnimi oboki metliškega gradu od leta 2005 domuje Šturmova vinoteka Grajska klet, 
ki jo vodi žena Lidija.

Zraven jurčkov z žara na posteljici iz 
vlečenega testa vam Otmar postreže 
z laškim rizlingom 2008.

Muškatne kroglice in rumeni muškat 
– ledeno vino 2007. Bi si upali želeti še 
kaj več?

Gosja pašteta z marmelado iz modre 
frankinje za k modri frankinji 2006.
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