
 
 

ZADRUŽNE VINSKE KLETI 
5 zadružnih vinskih kleti • 860 vinogradniških družin • 1.400 ha vinogradov • 

10 mio litrov odličnih vin 
 

 

 
 

  

2 ! 1 !

1 !

16 !

41 !

Odprto dr!avno ocenjevanje vin
“Vino Slovenija Gornja Radgona”

Velika zlata medalja"ampion Zlata medalja

Prvak vinsko turisti#nih cestSrebrna medalja

1 ! 4 ! 6 !

Decanter World Wine Awards

Zlata medalja Srebrna medalja Bronasta medalja

1 ! 1 ! 5 !

Great American International Wine Competition

Zmagovalka modrih frankinj Zlata medalja Bronasta medalja

ROCHESTER NY 2021Ra
ise

 a 
Gl

as
s F

DT
N™

ROCHESTER NY 2021Ra
ise

 a 
Gl

as
s F

DT
N™

ROCHESTER NY 2021Ra
ise

 a 
Gl

as
s F

DT
N™

NAGRADE ZADRU"NIH VINSKIH KLETI
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Klet Brda, z.o.o. Dobrovo 
 

§ 400 vinogradniških družin 
§ 1000 ha vinogradov 
§ 7.000.000 l odličnih vin 
§ Velika zlata medalja Agra 2021 
§ Zlate medalje Agra 2021 
§ Srebrne medalje Agra 2021 
§ Prvak vinsko turističnih cest Agra 2021 
§ Zlata medalja Decanter 2021 
§ Srebrne medalje Decanter 2021 
§ Bronaste medalje Decanter 2021 

 
 
Klet Brda skupno združuje 400 družin in 1000 ha vinogradov. Letno pridelajo od 5 do 8 milijonov litrov vina. V letu 
2021 so kar 45 % svojih prihodkov ustvarili z izvozom vina. Klet se ponaša s kakovostnimi in vrhunskimi vini, 
najbolj prepoznavne linije so Quercus, Krasno in Bagueri superior.  
 
Do sedaj so zgradili široko mrežo prodajnih poti, tudi v tujini pokrivajo skupno kar 26 trgov. Največji izvozni trgi 
kleti so ZDA, Kitajska, Japonska, Velika Britanija, Italija, Nemčija, Beneluks, Poljska.  
 
Dolgoročna vizija Kleti Brda je povečati prodajo v najvišjih kakovostnih in cenovnih razredih – premiumizacija, 
segmentacija, diferenciacija in gradnja močne blagovne znamke; povečati izvoz na 50 % in konsolidacija prodaje 
v tujini ter dvig povprečne cene slovenskega vina na tujih trgih. Glavni načrti za letos so dvigniti prodajo na nivo, 
ki so ga dosegali pred epidemijo. 
 

  

 



 
 

Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o., Hiša vin Emino  
 

§ 50 vinogradniških družin 
§ 35 ha vinogradov 
§ 250.000 l odličnih vin 
§ Srebrne medalje Agra 2021 
§ Srebrna medalja decanter 2021 
§ Great American International Wine Competition 2021 – zlata medalja, bronasti medalji 

 
 
V Hiši vin Emino grozdje odkupujejo od več kot 40 vinogradnikov iz Šmarsko-virštanjskega vinorodnega 
podokoliša. V strukturi njihovih vin je približno 70 % belih in 30 % rdečih, pri čemer z modro frankinjo v različnih 
linijah dosegajo odlično kakovost ter posegajo po priznanjih na domačih in mednarodnih vinskih ocenjevanjih. 
Večino svojih vin prodajo v Sloveniji, izvoz v tujino pa dosega nekaj odstotkov. Pri tem sta največja tuja trga 
Hrvaška in ZDA. 
 
V letu 2020 so zaključili z obsežno prenovo in razširitvijo vinske kleti, tako da so intenzivno usmerjeni v njeno 
promocijo in povečanje prodaje. Prav zato so v letu 2021 na trgu predstavili novo linijo vin Relief, v kateri so 
modra frankinja, rumeni muškat in beli cuveé. Novo linijo je že mogoče kupiti v nekaterih večjih trgovskih sistemih 
v Sloveniji.  
 
Njihova dolgoročna vizija temelji na razvoju vrhunskih vin, ki odražajo karakter in značaj vinorodnega podokoliša 
ter sledijo globalnim smernicam vinarske industrije. 
 
 

  

 



 
 

Kmečka zadruga Krško z.o.o., Klet Krško 
 

§ 160 vinogradniških družin  
§ 160 ha vinogradov 
§ 1.000.000 l odličnih vin 
§ Zlata medalja Agra 2021 
§ Srebrne medalje Agra 2021 

 
 
Kmečka zadruga Krško, Klet Krško združuje 160 vinogradniških družin in preko 160 ha površin, na katerih njihovi 
kooperanti pridelajo več kot 1.000.000 l vina na leto. Klet ima v svoji ponudbi tako bela kot rdeča vina, ki jih 
uvršča med kakovostne razrede Basic, Classic, Premium in Gourmet.  
 
Stremijo k ponovnemu poudarku prepoznavnosti dolenjskih vin, predvsem že priljubljenega avtohtonega cvička. 
Klet se ponaša tudi z blagovno znamko Turn, v katero so umestili tri skupine vin, ki se delijo na TURN Classic, 
TURN Premium in TURN Gourmet. Na ta način so svoja vina nadgradili od osnovne litrske različice do skupine 
vin, ki so namenjena najbolj zahtevnim vinoljubom.  
 
Glavna vizija kleti je postati sodobno opremljena klet, prepoznana v širšem evropskem in globalnem prostoru po 
kakovostnih, vrhunskih in penečih vinih. Želijo si postati tudi vodilna klet v Posavju in najboljši plačnik grozdja, 
zasledujejo pa cilj pridelati 1 mio steklenic cvička, ki je en najbolj poznanih tradicionalnih proizvodov. Z razvojem 
kleti in blagovnih znamk želijo narekovati in kreirati vinske trende ter postati prepoznavna vinsko turistična 
destinacija v Sloveniji. 
 

 

  

 



 
 

KZ Metlika z.o.o., Vinska klet Metlika 
 

§ 100 vinogradniških družin 
§ 81 ha vinogradov, od tega 26 ha lastnih 
§ 400.000 l odličnih vin 
§ Šampion Agra 2021 
§ Zlate medalje Agra 2021 
§ Srebrna medalja Agra 2021 
§ Great American International Wine Competition 2021 – zmagovalka modrih frankinj (Best of Lemberger) 

 
 
Vinska klet Metlika je eden pomembnejših stebrov KZ Metlika. Obdelujejo 26 hektarjev lastnih vinogradov. Za 
svoje potrebe pa odkupujejo grozdje še od 100 belokranjskih vinogradnikov, kateri so zadružni člani in 
kooperanti, s katerimi imajo sklenjene dolgoročne pogodbe. Pridelajo 55 % rdečih in 45 % belih vin, najbolj 
poznani pa so po metliški črnini in modri frankinji. Pridelujejo tako vrhunska kot kakovostna vina. Njihovi najbolj 
poznani vini z izraženimi značilnostmi sort grozdja, tradicije in belokranjskega prostora sta metliška črnina in 
belokranjec z oznako PTP (priznano tradicionalno poimenovanje).  
 
Še vedno prodajo največ metliške črnine, saj so prav v njihovi kleti leta 1968 napolnili prvo steklenico te 
priljubljene zvrsti. V zadnjih letih pa raste tudi prodaja sortnih buteljčnih vin in penin. V ponudbi imajo tudi stari 
vinjak Mathia de Luca, ki predstavlja premium produkt kleti, na katerega so izjemno ponosni, saj so na 
prestižnem mednarodnem ocenjevanju vin in žganih pijač (IWSC) v Londonu prejeli srebrno medaljo.  
 
V letošnjem letu želijo okrepiti blagovno znamko na domačem trgu, delati na konstantni kakovosti svojih vin, 
povečati prodajo vin v lastni spletni trgovini in kupcem ponuditi prijetno uporabniško izkušnjo, saj so prepričani, da 
se bo ta prodajni kanal v prihodnjih letih še povečeval. V kratkem bodo na trg lansirali prvo peneče vino po 
metodi charmat. Gre za polsuho penino, ki bo namenjena širšemu krogu potrošnikov, predvsem v trgovskih 
verigah. Iz njihove kleti gre večji del vina na slovensko tržišče, okrog 3 % pa izvozijo.  
 
V prihodnjih letih želijo predvsem povečati prihodke iz naslova izvoza, da bi zmanjšali odvisnost od domačega 
trga. 

  

 



 
 

Vinakras z.o.o. Sežana 
 

§ 150 vinogradniških družin   
§ 100 ha vinogradov, od tega 50 ha lastnih 
§ 800.000 l odličnih vin 
§ Šampion 2021 Agra 2021 
§ Zlate medalje Agra 2021 
§ Srebrne medalje Agra 2021 

 
 
Klet Vinakras Sežana v osrčju Krasa že od leta 1947 dalje prideluje vina vrhunske kakovosti. Zahvaljujoč 
predanosti in zaupanju kraških vinogradnikov jim je skozi mnoga desetletja uspelo postati vodilna klet na kraškem 
vinorodnem okolišu, kjer je s trto zasajenih nekaj več kot 600 ha vinogradov. Od tega ima klet v lasti 50 ha 
vinogradov v okolici Komna, preostalo količino grozdja pa odkupi od svojih zadružnikov s celega Krasa, ki 
pridelujejo grozdje na 50 ha. 
 
Raznolikost in posebnost kraškega vinorodnega okoliša se odražata v vseh njihovih vinih, med katerimi prav 
gotovo izstopa TERAN PTP, ki vedno znova očara s svojo intenzivno temno rdečo barvo, prijetno svežino in 
sadnostjo. Njegova pridelava je omejena na Kraško planoto, kjer trte refoška svojo moč zajemajo iz rdeče zemlje 
»terre rosse«, bogate s silikati in železom. Pečat unikatnosti pa Teranu dodajo tudi svojevrstne podnebne 
značilnosti ter pridne roke kraških vinogradnikov in vinarjev.  
 
Dolgoročna vizija kleti je večji poudarek na kakovosti in prodaji Terana in Vitovske ter povečanje strukture prodaje 
vrhunskega vina. 
 

 


