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letih preteklega stoletja. Na današnje stanje oziroma raven sodobne vinske 
arhitekture na Slovenskem so vplivale tudi izguba trga (razpad Jugoslavije) v 
začetku devetdesetih let 20. stoletja, menjava generacij, obnova vinogradov 
ter modernizacija pridelovalno-predelovalnih tehnologij. Vse našteto bi ob 
upoštevanju prej omenjenih pozitivnih predispozicij ter ob strokovnem in 
premišljenem pristopu lahko dalo pozitiven rezultat. A ga žal v veliki večini 
primerov ni. Problem slovenske vinske arhitekture danes je rezultat (ne)so-
delovanja in (ne)delovanja naročnika, vinogradnika in/ali vinarja, na eni ter 
projektanta oziroma arhitekta na drugi strani. Zato tovrstna arhitektura vse 
prevečkrat daje vtis samograditeljstva, ki v večini primerov temelji na naroč-
nikovem dojemanju tradicije in interpretaciji lokalne tipologije ter na projek-
tantovem nepoznavanju materije (tehnologije pridelave in predelave grozdja 
ter pridelave oziroma proizvodnje vina), v nadaljevanju pa tudi na pomanjklji-
vem poznavanju (svetovnih) trendov in zahtev sodobne vinske arhitekture.
Ne glede na maloštevilnost pa smo lahko ponosni na tiste svetle primere 
dobre prakse, ki danes sestavljajo korpus sodobne slovenske vinske arhitek-
ture. Gre za tiste vinske kleti, ki so nastale predvsem na podlagi zavedanja 
o nujnosti sprememb(e) tržnega pristopa. Novi pristop ne temelji več samo 
na pridelavi in kakovosti vina, ki je danes sama po sebi umevna, temveč na 
predstavitvi in doživetju vina ter posledično njegovi prodaji. Vinogradniki 
in vinarji oziroma investitorji so skupaj s strokovnjaki zasnovali in zgradili 
kleti, ki so v skladu s sodobnimi zahtevami: tehnološkimi (predelovalnimi, 
pridelovalnimi, donegovalnimi, shranjevalnimi, sanitarnimi ...), organizacij-
skimi, predstavitvenimi, prodajnimi in arhitekturnimi. Med »pionirje« lahko 

štejemo naslednje vinske kleti: vinsko klet Brič (arhitekta: Boris Podrecca in 
Marko Lavrenčič, 2005), vinsko klet Santomas (arhitekt: Marko Lavrenčič, 
2008), vinsko klet Zlati grič (arhitekta: Andrej Kemr, Igor Skulj, 2009) in vinsko 
klet Marof (Andrej Kalamar, 2009).

Od vina do doživetja
Sodobne vinske kleti danes pod isto streho združujejo različne funkcije – 
poleg prednostne vinarske še gostinsko, nastanitveno, poslovno, prodaj-
no, skladiščno itd. Kaj vse bo združeno pod eno streho oziroma kaj vse bo 
ponujalo posestvo, je vedno stvar odločitve investitorja oziroma vinarja in 
je po navadi pogojeno z njegovim odnosom do obiskovalcev in njegovim 
razumevanjem sodobne prodaje vina. 
Vinski turizem svoj vzpon doživlja zadnji dve desetletji. Poleg dvigovanja 
ravni vinske kulture se namreč povečuje tudi pomen aktivnega doživljanja 
in intenzivnega preživljanja prostega časa. Sodobnim navadam glede sle-
dnjega ustreza doživljajska arhitektura – ta nadgrajuje arhitekturo, ki služi 
osnovnemu namenu – in sem uvrščamo tudi vinsko arhitekturo. O tem, 
da bi bilo tudi na naših tleh dobrodošlih (še) več primerov tovrstne arhi-
tekture, pričajo tuji primeri dobre prakse, med katerimi po prepoznavnosti 
izstopata vinski center Marqués de Riscal (arhitekt: Frank O. Gehry) v špan-
ski Rioji in vinski center Loisium (arhitekt: Steven Hall) v sosednji Avstriji. 

Nina Levičnik je arhitektka in sommelierka; doktorirala je na temo sistema odnosov med arhitekturo 
ter vinogradništvom in vinarstvom na Slovenskem.

Področje de-
lovanja vinske 
arhitekture; 
shema: dr. 
Nina Levičnik

Vinska arhitektura
Arhitektura je stroka, katere glavna naloga je oblikovanje odprtega in 
zaprtega prostora. Pri arhitekturi prostora, vezanega na kulturo vina 
(slednjo sestavljajo tri skupine: vinogradniki, vinarji in potrošniki), 
gre za oblikovanje odprtega vinogradniškega prostora ter zaprtega, 
dvo- in trirazsežnega vinarskega in potrošniškega oziroma vinskega 
prostora. Arhitekturo, katere področje in namen delovanja določa kul-
tura vina, opredeljujemo kot vinsko arhitekturo. Najdemo jo povsod 
tam, kjer je vino sestavni del (splošne) kulture naroda. Vinsko arhi-
tekturo sestavljajo tri (pod)področja: krajinska arhitektura, ki se veže 
na vinogradniško krajino, arhitektura, katere vpliv je najizrazitejši na 
področju grajenih struktur, in oblikovanje, ki služi kot orodje komuni-
kacije s potrošnikom.

4
Vinska klet Brič, Boris Podrecca in Marko Lavrenčič, 2005. Foto: Miran Kambič.

5
Vinski center Marqués de Riscal, Frank O. Gehry, 2007. Foto: arhiv Marqués 
de Riscal.
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VEZ MED TRADICIJO 
IN SODOBNOSTJO
Vinska klet Batič

Za vinsko klet Batič lahko že na prvi pogled rečemo, da poudarja zgodovi-
no vinske arhitekture. Avtorji – arhitekti iz biroja Kreadom – so jo namreč 
zasnovali kot monumentalno poslopje po vzoru španskih vinskih katedral, 
ki jih je konec 19. stoletja ustvarila skupina kata-
lonskih arhitektov, Gaudijevih učencev, le da je 
oblikovana v minimalističnem slogu. 
Vinska klet leži na robu naselja Šempas in je 
pravzaprav rekonstrukcija nekdanjega gospo-
darskega poslopja, ki ohranja tako prvotno 
tlorisno zasnovo kot tudi gabarit stavbe in 
simetrično dvokapnico. Arhitekti so stavbo 

zgolj podkletili, preoblikovali zunanje odprtine in prerazporedili notranje 
prostore. Fasada je v celoti obdana s prefabriciranimi betonskimi elementi, 
a da ne bi delovala preveč masivno, so posamezni fragmenti postavljeni 

tako, da spoji ustvarjajo vertikalno potekajoče 
linije, ki dinamizirajo sicer hladne betonske po-
vršine. Enak vizualni učinek ima tudi profilirani 
nadstrešek, ki je poleg reprezentativnega vho-
da z rahlo izstopajočim betonskim lokom edini 
poudarjeni element na pročelju. 
Nekoliko bolj razgibana je zadnja fasada 
objekta, ki jo členijo štiri slepe arkade v obliki 

Monumentalno 
poslopje po vzoru 
španskih vinskih 
katedral.
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----------------------
DATOTEKA

Vinska klet Batič

POVRŠINE 

Klet: 478 m2 

Pritličje: 505 m2 

Parcela: 880 m2

PROJEKTANTSKA EKIPA 

Arhitektura: Adrijan Cingerle,  

Danijel Kavčič 

Interier: Adrijan Cingerle,  

Danijel Kavčič 

Projektant gradbenih konstrukcij:  

Urbani biro, d. o. o. 

Projektant elektroinštalacij:  

Mt Pro, d. o. o. 

Projektant strojnih inštalacij:  

Mt Pro, d. o. o. 

Investitor: Miha Batič, s. p.

IZVAJALCI IN DOBAVITELJI 

Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških 

del: Stopar PGM, d. o. o. 

Dobavitelj stavbnega pohištva:  

Štrukelj MIT, d. o. o. 

Dobavitelj fasadnih elementov: 

Sustinno, d. o. o.

---------------------

polkrožno zaključenih niš ter dva stranska vhoda 
na levem in desnem robu stene z enako obliko 
loka – izjemno pomembnim arhitekturnim ele-
mentom prenove. Oblika slepih arkad in tudi 
glavnega vhoda na pročelju se namreč navezuje 
na obokane prehode, imenovane velbi, ki so tipič-
ni arhitekturni elementi primorskih vaških uličic 
– gas.
Notranjost vinske kleti Batič je dvonadstropna. 
Po pritličnem delu so razvrščeni vinski laboratorij 

in servisni prostori, vkopani del kleti, ki zagota-
vlja ustrezno mikroklimo, pa je namenjen stara-
nju vrhunskih Batičevih vin v lesenih sodih (bar-
rique). Prav zaradi plemenite funkcije je prostor 
oblikovan kot mogočna dvorana z masivnimi 
betonskimi slopi kvadratnega prereza, ki so raz-
meščeni po osrednjem delu prostora in imajo 
kapitele z mehko zaobljenim lokom, ob stenah 
pa se ponovijo kot stenski slopi z enako obliko-
vanimi kapiteli, ki so ponovno reinterpretacija 

historičnih oblik polkrožnih lokov. 
Vinska klet Batič se z arhitekturnimi elementi 
prilagaja okolju in tradicionalni gradnji ter s tem 
poudarja identiteto vinorodnega območja Vipa-
vske doline. Istočasno pa je zgradba povsem so-
dobna, saj so arhitekti klasične stavbne elemen-
te izvirno interpretirali in za gradnjo uporabili 
beton; z njim so tako na fasadi kot v notranjih 
prostorih oblikovali diskretne detajle, ki dajejo 
vinski kleti pečat prefinjenosti.
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