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Z vinogradi gosto posejana pobočja Krškega gričevja in Gorjan
cev izpričujejo, da si je tu vinska trta ukoreninila rastno pravico 
ne le pred stoletji, temveč tisočletji, saj so jo že v prvem stoletju 
našega štetja na našem območju sadili Rimljani. V času rimskega 
cesarstva so latinsko ime vinum povzeli vsi slovanski, germanski 
in romanski jeziki, zaton imperija pa je v dobršni meri predstav
ljal tudi zaton pridelave vina. Oživljanje slednje so se v 13. stolet
ju lotili kostanjeviški menihi, ki so svoja znanja prenašali tudi na 
kmečko prebivalstvo. Hkrati se je začelo s postopnim oživljanjem 
gorskega prava, ki je določalo razmerja med gospodom, lastni
kom vinograda, in zakupnikom, pravice in dolžnosti vinograd
nikov ter z vinogradništvom povezana opravila. Gorske bukve 
je leta 1582 v slovenski jezik prevedel raški župnik Andrej Recelj. 
O razširjenosti vina in vinogradništva se je leta 1689 razpisal po
lihistor Janez Vajkard Valvasor, kljub temu pa se obdelovanje po
vršin v 18. in 19. stoletju ni bistveno razlikovalo od prejšnjih sto
letij, predvsem pa je šepalo kletarjenje. V 18. stoletju, ko je bilo 
gospodarstvo Šrajbarskega turna oz. gradu Leskovec pri Krškem 
na vrhuncu, je bila leta 1770 zgrajena še danes lepo ohranjena 
Vinska klet Krško. Slednjo je v 18. st., ko je bil Šrajbarski turn v po
sesti plemiške rodbine Auersperg, kot gost tamkajšnjega grofa 
Antona Aleksandra Auersperga, s pesniškim imenom Anastazij 
Grün, večkrat obiskal tudi največji slovenski pesnik France Pre
šeren, ki naj bi ob druženjih dobil navdih in spisal marsikatero 
pesniško hvalnico vinu. 

OD VINARSKE ZADRUGE DO KLETI KRŠKO

Postopnemu uničenju domala vseh vinogradniških površin na 
območju Dolenjske, Posavja in širše po Sloveniji so botrovale 
trtne bolezni, ki so se po letu 1850 razširile iz Amerike, predvsem 
oidij, peronospora in trtna uš. Zaradi nemoči posameznih pride
lovalcev v boju z boleznimi pa tudi tedanjih neugodnih gospo
darskih in ekonomskih razmer tako v Evropi kot na Slovenskem 
po 1. svetovni vojni, ko mali kmetje po večini niso mogli ali so le 
redki pridobili bančna posojila, so se bili primorani zadolževa
ti pri premožnejših oderuhih. Kmetovalci vinogradniki so z na
menom obnove vinogradniških površin, skupnega nastopa pri 
prodaji in promociji dolenjskih vin, predvsem že dodobra uvel
javljenega avtohtonega vina cviček, konec leta 1928 v Kostan
jevici na Krki ustanovili specializirano Vinarsko zadrugo s kletjo 
v nekdanji samostanski zgradbi. 

Kar 36 let je zadrugo vodil Jože Likar, ki je med drugim pripravil 
vinogradniški kataster za Gadovo peč z okolico, uredil matične 
knjige s popisom površin, lastnikov, sortiment, količine pridel
kov idr., pa tudi prvi elaborat za zaščito cvička, ki je bil deset let 
po ustanovitvi zadruge posredovan na Bansko upravo. Vendar je 
vse aktivnosti prekinila vihra 2. sv. vojne, cviček pa je kot zaščite
no vino z geografskim poreklom pridobilo licenco šele 63 let kas
neje – v letu 2001. Likar, prvo ime vinarske zadruge, je napisal več 
publikacij na temo vinarstva in kletarjenja, med drugim je leta 
1955 izdal knjigo Naš cviček, ki jo je konec aprila letos ponatisni
lo Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki, ki je s tem, četu
di več ne deluje v kraju, obeležilo 90letnico vinarske zadruge. 

Vinska klet Kostanjevica je bila 
leta 1952 pripojena h Kmetijski 
zadrugi Kostanjevica na Krki. V 
letu 1965 so se v slednji združi
li s Kmetijsko zadrugo Krško, ki 
je bila še istega leta preimeno
vana v Agrokombinat Krško. Ker 
je kostanjeviška klet zaradi širit
ve vinogradniških površin po
stala premajhna, zaradi zašči
te spomeniškega varstva pa je 
ni bilo mogoče razširjati, je bila 
v letu 1971, v katerem je cviček 
dobil svoje mesto tudi v Zako
nu o označevanju vin, preselje
na v klet dvorca Šrajbarski turn 
v Leskovec pri Krškem, kjer je 
bil dograjen tudi obrat za pre
delavo grozdja. V Agrokombina
tu Krško so z združitvijo z Mer
catorjem leta 1981 zgradili še 
novo polnilnico, s čimer so svo
jo ponudbo razširili tudi s sorta
mi belih vin, modro frankinjo in 
s predikatnimi vini, hkrati pa je bil tudi sedež kleti uradno pre
nesen na naslov leskovške grajske kleti. 

ODLOČILNA VLOGA ZADRUGE PRI ZAŠČITI VINA 
CVIČEK PTP

Ustanovljena je bila skupina strokovnjakov za pripravo elabo
rata o cvičku PTP, elaborat je bil potrjen s strani takratnega mi
nistra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Cirila Smrkolja. Na 
osnovi Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega 
poimenovanja (PTP) iz leta 2000 ter z novelo Zakona o vinu 
leta 2001, ki jo je sprejel takratni Državni zbor, je dolenjski po
sebnež dobil želeno zaščito. Zadruga je vseskozi aktivno sode
lovala pri zakonski zaščiti cvička in ustanovitvi Konzorcija cviček 
v letu 2004, ki združuje 12 članov z namenom skupnega nasto
pa na trgu. Odločilno vlogo za dokončno in zgodovinsko zašči
to vina cviček sta v imenu KZ Krško odigrala nekdanji direktor 
vinske kleti Darko Marjetič in enolog Zdravko Mastnak. Skup
ne aktivnosti stroke, vinogradnikov in politične volje so omo
gočile ponovno uveljavitev dolenjskega posebneža in s tem so 
bili ustvarjeni pogoji za uspešno poslovanje tudi zadruge, kar 
se je odrazilo v vsakoletnem povišanju odkupnih cen grozdja 
in v tekočem izpolnjevanju obveznosti do članov zadruge. Tre
nutno zadruga šteje 221 članov.

VINSKA KLET KRŠKO DANES ...

Od leta 1993 vinska klet deluje v sklopu Kmečke zadruge Krš
ko, ki ima lastne vinogradniške površine na posestvu Sremič, 
kjer pridelujejo vrhunska bela in rdeča ter predikatna vina. Še 
vedno ostaja paradni konj krške kleti blagovna znamka cviček 

PTP, katerega so tudi največji 
proizvajalec. Grozdje za cviček 
PTP odkupujejo od članov svo
je zadruge, s katerimi uspeš
no gradijo in ohranjajo dobre 
medsebojne odnose. V sklopu 
kleti je bil v letu 2011 ustanov
ljen Klub ljubiteljev Vinske kle
ti Krško, katerega člani neguje
jo kulturo pitja, Klet Krško pa je 
tudi največja med skupno 12 
partnerji, večjimi pridelovalci 
cvička, ki so združeni v Zadru
go Konzorcij cvička, s sedežem 
v Kostanjevici na Krki.
 
Od ustanovitve v letu 1928 so 
zadrugo poleg že omenjenega 
Jožeta Likarja in Darka Marjeti
ča vodili Franci Češnovar, Mar
jana KostanjšekBožič, Tone 
Planinc, od leta 2004 pa je na 
čelu Kmečke zadruge Krško 
in s tem tudi kleti Janez Živič. 

Predsedniki zadruge pa so bili Janez Žaren, Jože Urbanč in Gab
riel Metelko, ki to funkcijo uspešno opravlja še danes.

… GRADI SVOJO PREPOZNAVNOST NA TRADICIJI

»Gradimo na tradiciji, večletnih izkušnjah, dobrem poznavanju 
dolenjskih značilnosti in sodobni tehnologiji, kar zagotavlja, da 
je Klet Krško danes opazen ponudnik visoko kakovostnih vin 
in hkrati vodilni proizvajalec najboljšega cvička PTP, ki je pravi 
vinski posebnež,« poudarja direktor. Dokaz za visoko kakovost 
vin so najžlahtnejša odličja na domačih in tujih ocenjevanjih vin. 

»Ustanovljen je tudi Konzorcij Cviček, z. o. o., z namenom, da 
ohranimo tradicionalno pridelavo avtohtonega vina cviček PTP 
in s prodajo v višjem cenovnem razredu zagotovimo obstoj do
lenjskih vinogradnikov. To nam uspeva s skupnimi promocijski
mi nastopi in enotno podobo navojnih zamaškov, kjer je poleg 
napisa Konzorcij Cviček zaščitni znak majolika,« razlaga glavne 
promocijske aktivnosti Živič.

PREJEMNIKI ŠTEVILNIH MEDALJ IN PRIZNANJ

Žlahtni sijaj neštetih medalj in priznanj priča o mogočni 
zgodovini in navdušenem zrenju v prihodnost pri pridelovanju 
najkakovostnejših vin z blagovno znamko, ki odraža najboljše, 
kar lahko ponudijo z 90letno tradicijo. S ponosom bodo 
obeležili visok jubilej s številnimi spremljajočimi dogodki in 
osrednjo prireditvijo – Prvo revijo slovenskih napitnic o vinu, 
kjer bo nastopalo osem izbranih slovenskih pevskih zborov z 
odličnimi glasbenimi gosti. Revija bo v nedeljo, 13. maja, ob 19. 
uri v Kulturnem domu Krško. 

Svojo družbeno odgovornost pa že vrsto let dokazujejo z aktiv
nim sodelovanjem z donacijami, namreč nobena prireditev v na
šem ožjem in širšem območju skorajda ne mine brez krškega so
dčka cvička, ki je vseskozi prisoten na terenu.

www.kz-krsko.si

90 let vinske kleti Krško
Letos Kmečka zadruga Krško praznuje visok jubilej – 90 let od prvih začetkov delovanja. Natanko leta 1928 je začela navduševati s kakovo-
stnimi in vrhunskimi vini. Prihajajočo nedeljo, 13. maja, bo z osrednjo prireditvijo v krškem Kulturnem domu, organizacijo Prve revije slo-
venskih napitnic in pesmi o vinu, obeležila 90-letno tradicijo pridelovanja najkakovostnejših vin.

Kmečka zadruga Krško, z. o. o.

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Janez Živič v prelepem ambientu Kleti Krško

Janez Živič, direktor (prvi z leve), Rudi Kos, tehnologija in kletarjenje (drugi z leve), Katarina Si-
mončič, marketing in sistem vodenja kakovosti (prva z desne), in ostali kolektiv, ki z vestnostjo 

in vztrajnostjo z leta v leto ustvarja kakovostna in vrhunska vina, nagrajena s številnimi odličji

Pobočja Krškega gričevja, posejana z vinogradi, v ozadju Gorjanci, kjer domuje cviček PTP, vinski 
posebnež z geografskim poreklom


