
Modra frankinja
- žametno vino regije Posavje -

''Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj''



Razpredelnica razširjenosti in velikosti zasaditve 
modre frankinje v svetu (2012):

Država Količina (v ha)
Madžarska 8.000
Avstrija 3.340
Slovaška 1.742
Nemčija 1.729
Kitajska 1.000
Romunija 891
Hrvaška 880
Slovenija 690
Italija 127
ZDA – država Washington 30
Bolgarija, Češka, Srbija, Avstralija,
Japonska

obstaja, a ni podatka

SKUPAJ 18.429



Razpredelnica o zastopanosti rdečih sort v celotni zasaditvi 
vinogradov v Sloveniji:

Vrstni red Sorta

Delež v celotni pridelavi 

vseh vin (rdečih in 

belih)

1. Refošk 8,3 %

2. Merlot 5,6 %

3. Žametna črnina 5,5 %

4. Modra frankinja 4,3 %

5. Cabarnet sauvignon 2,8 %

6. Modri pinot ni podatka za Slovenijo



vizija: 
Vino modra frankinja postane slovensko 

prepoznavni kulinarično-gastronomski produkt 
Posavja ter po kakovosti in razširjenosti eno od 
prepoznavnih središč modre frankinje v Evropi.

osnovni namen: 
Izvedba usposabljanj in spodbujanje proizvodnje, 
povezovanja in organiziranega trženja lokalnih 

izdelkov modre frankinje na načine, ki zagotavljajo 
višjo kakovost in višjo dodano vrednost.



Cilji: 
Povečanje obsega, razširjenosti in kakovosti pridelave vina modra 

frankinja ter povečanje znanja ter kakovosti negovanja vina 
modra frankinja (izobraževanje pridelovalcev in spodbujanje 

povečanja kakovosti pridelave);
Povečanje prepoznavnosti in uporabe vina modra frankinja v 

Posavju in tudi izven meja Posavja;
Vzpostavitev trajne lokalne trajnostne oskrbe lokalnih gostinskih 
ponudnikov – spodbuditi vzpostavitev sistema od pridelovalca do 

ponudnika (spodbujanje uporabe modre frankinje v lokalni, 
regionalni in tudi državni kulinariki in gostinski ponudbi);

Splošna promocija in dvig osveščenosti o lastnostih (predvsem 
tudi zdravilnih) vina modra frankinja na lokalni, regionalni in 

evropski ravni. Poseben pomen in podpora Festivalu modre 
frankinje.



Modra frankinja

- žametno vino Posavja

Faze projekta:
Faza 1:

januar 2013 – oktober 2013

sredstva: 17.506,20 EUR

Faza 2:

november 2013 – oktober 2014

sredstva: 20.436,94 EUR



Partnerji v projektu:

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica)
– prijavitelj in vodilni partner

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. (KZ Sevnica)

Center za razvoj podeželja Posavje (CRP Posavje)

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD)



Faza 1 – glavne aktivnosti:

1: Koordinacija in vodenje projekta

2: Ocenjevanje kakovosti proizvodov modre frankinje

3: Usposabljanje za proizvajalca živilskih proizvodov na temo: Jedi in 
vino Modra frankinja

4: Usposabljanje proizvajalcev vina na temo: Lastnosti vina in 
posebnosti pridelave

5: Usposabljanje proizvajalcev vina na temo: Negovanje vina in trženje

6: Izdelava strategije trženja modre frankinje

7: Vzpostavitev spletnega portala



Faza 2 – glavne aktivnosti:

1: Koordinacija in vodenje projekta

2: Izdelava SWOT analize možnosti povezovanja pridelovalcev in 
gostinsko- turističnih ponudnikov

3: Usposabljanje za proizvajalca živilskih proizvodov na temo: Jedi in 
vino modra frankinja

4: Strokovno predstavitvena konferenca na temo modra frankinja

5: Zasnova povezovanja pridelovalcev in tržnikov modre frankinje

6: Predstavitev možnosti pridelave in trženja modre frankinje – kot 
podjetniške priložnosti za nova delovna mesta

7: Predstavitev dobrih praks pridelave modre frankinje

8: Promocija in obveščanje javnosti 





www.modra–frankinja.com



STROKOVNI ČLANKI







Modra frankinja-žametno vino regije 

Posavje

Objava razpisa: februar 2017

Oddaja vloge na razpis: 21. april 2017 (dopolnitev 
vloge 19. maj 2017)

Prejem odločbe: 11. maj 2018

Izvajanje projekta:  maj 2018 – april 2020

Vrednost projektnih aktivnosti: 200.361,80 EUR 

Višina sofinanciranja: 81.095,15 EUR (43,01 %)



Partnerji v projektu:
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica)
– prijavitelj in vodilni partner

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. (KZ Sevnica)

Center za podjetništvo in turizem Krško(CPT Krško)

Zavod za podjetništvo, turizem in mlade  Brežice (ZPTM 
Brežice)



Modra frankinja-žametno vino regije 

Posavje
Faza 1:

maj 2018 – april 2019

vrednost projektnih aktivnosti: 90.658,20 EUR

sredstva sofinanciranja: 36.365,41 EUR

Faza 2:

maj 2019 – april 2020

vrednost projektnih aktivnosti: 109.703,60 EUR

sredstva: 44.729,74 EUR



Faza 1 – glavne aktivnosti:

1: Administrativno vodenje projekta

2: Razvoj modela povezovanja pridelovalcev modre frankinje (KŠTM 
Sevnica)

3: Ureditev promocijsko degustacijskega prostora v kletnih prostorih 
Vrtnarjeve vile ob Grajskem vinogradu (KŠTM Sevnica)

4: Sejemsko-promocijske aktivnosti (KŠTM Sevnica)

5: Organizacija in izvedba vinsko-kulinaričnih dogodkov (KZ Sevnica)

6: Obveščanje in informiranje javnosti – objava dveh člankov v 
strokovnih revijah (KŠTM Sevnica)



Faza 1 – glavne aktivnosti:

7: Organizacija srečanja ponudnikov na temo kreiranja promocijskih 
artiklov (CPT Krško)

8: Nadgradnja vsebin 8. Festivala modre frankinje (KŠTM Sevnica)

9: Raziskava uporabe modre frankinje v regionalni kulinariki in 
raziskava obstoječih kombinacij jedi k modri frankinji (CPT Krško)

10: Organizacija srečanja ponudnikov na temo kreiranja 
promocijskih artiklov (CPT Krško) 

11: Delavnice za pridelovalce in gostince (ZPTM Brežice)



Faza 2 – glavne aktivnosti:
1: Izdelava trženjske strategije in prodajnega načrta (KŠTM Sevnica)

2: Sejemsko-promocijske aktivnosti (KŠTM Sevnica)

3: Obveščanje in informiranje javnosti (KŠTM Sevnica)

4: Nadgradnja vsebin 9. Festivala modre frankinje (KŠTM Sevnica)

5: Organizacija in izvedba vinsko-kulinaričnih dogodkov (KZ Sevnica)

6: Nova zaposlitev strokovnega sodelavca (KZ Sevnica)

7: Izdelava promocijskih artiklov iz modre frankinje oziroma 
k modri frankinji (CPT Krško)

8: Izdelava kulinaričnih receptov regionalne kulinarike in vina 
modra frankinja (CPT Krško)

9: Delavnice za pridelovalce in gostince (ZPTM Brežice)







Ocenjevanje in izbor najboljših modrih frankinj za leto 2018 poteka v 
treh kategorijah:

(1) letnik 2017 in
(2) ostali letniki (vključno z barrique),
(3) ostali (predikati, penine, rosé…).

V vseh kategorijah bodo najboljši trije prejeli izvirna priznanja in nagrade, vsi
zmagovalni vzorci pa bodo uvrščeni v veliko finale za absolutnega zmagovalca,
ki bo prejel posebno nagrado organizatorja, vključno s celoletno promocijo, in
prehodni simbol festivala. Predstavitev pridelovalcev in njihovih modrih
frankinj bo na 8. festivalu modre frankinje, ki bo potekal v četrtek, 7. junija
2018, od 17. do 22. ure na Gradu Sevnica.

Mednarodno ocenjevanje modrih frankinj

http://www.modra-frankinja.com/festival-modre-frankinje.html


Ocenjevanje modrih frankinj bo izvedla mednarodna strokovna komisija po 20 
točkovni metodi v naslednji sestavi: 

1. g. Jože Simončič (predsednik komisije, Kartuzija Pleterje, d.o.o., Slovenija)
2. ga. Tatjana Košmerl, prof. dr. (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Slovenija)
3. g. Mojmir Wondra, prof. dr. (predstojnik Katedre za tehnologijo vina, 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija)
4. g. Ivan Peršolja (predsednik Društva za razvoj pivske kulture Sommelier 
Slovenije)
5. g. Matjaž Lemut (vinar, Tilia Estate, Slovenija)
6. g. François Botton (enolog, Univ. v Reimsu, Francija/Slovenija)
7. g. Guillaume Antalick, dr. (doktor enologije, Univerza v Novi Gorici, 
Francija/Slovenija)

Mednarodno ocenjevanje modrih frankinj





Ocenjevanje modrih frankinj je potekalo v četrtek, 24. maja 2018, na Gradu 
Sevnica. 

Rezultati ocenjevanja so objavljeni na spletni strani http://www.modra-
frankinja.com ter v festivalskem katalogu, ki ga prejmw vsak obiskovalec 
festivalaob vstopu na festival na Gradu Sevnica.

Na ocenjevanje modrih frankinj so poleg slovenskih povabljeni tudi vinarji iz 
Avstrije, Nemčije, Slovaške, Češke, Madžarske, Hrvaške, Srbije in Romunije. 

Mednarodno ocenjevanje modrih frankinj

http://www.modra-frankinja.com/


Na preteklih ocenjevanjih se je število prispelih vzorcev na ocenjevanje modrih 
frankinj spreminjalo: 
Leta 2011 smo jih prejeli 85, leta 2012 jih je prispelo 107,  leta 2013 jih je 
prispelo 139, leta 2014 jih je prispelo 149, leta 2015 - 80, leta 2016 - 106, leta 
2017 - 116, leta 2018 pa 114.
Pretekli zmagovalci (prvaki) ocenjevanj modre frankinje:
Leto 2011: Dveri Pax, d.o.o. (Jarenina, Slovenija)
Leto 2012: Vinska klet Kerin (Straža pri Krškem, Slovenija)
Leto 2013: Vinska klet Šuklje (Trnovec pri Metliki, Slovenija)
Leto 2014: Hetenyi Pinceszet (Mecseknádasd, Madžarska)
Leto 2015: Žaren, d.o.o. (Nemška vas – Leskovec pri Krškem, Slovenija)
Leto 2016: Osilovac, d.o.o. (Feričanci, Hrvaška)
Leto 2017: Klet Krško (Krško, Slovenija)
Leto 2018: Martin Pečarič (Čurile – Metlika, Slovenija)

Mednarodno ocenjevanje modrih frankinj



Četrtek, 7. junija 2018:

ob 17.00 / Grajski park:

Odprtje 8. festivala Modre frankinje

od 17.00 do 22.00 / Grajski park:

POKUŠINE NAJBOLJŠIH MODRIH FRANKINJ
iz vseh vinorodnih območij modre frankinje, predstavitev pridelovalcev.

Program 8. festivala modre frankinje



Četrtek, 7. junija 2018

od 17.00 do 22.00 / Grajski park:

IZBRANA KULINARIKA
Med festivalom bodo kulinarični del prevzeli vrhunski kulinariki (Gostilna Repovž, 
Gostilna Javornik, Hotel Splavar), ki bodo pripravili značilne posavske jedi in osmislili 
kombinacijo modre frankinje z njimi. Iz Grajskih mesnin KZ Sevnica se na krožnike se 
vračajo mesnine krškopoljca, ki slovijo kot odlične zaradi večjega deleža čvrste maščobe, 
kar daje predvsem suhomesnatim izdelkom sočen in aromatičen okus. Najboljše modre 
frankinje, predstavljene na festivalu, bodo tako s pokušino tvorile edinstveni kulinarični 
dvospev z izbranimi jedmi.

Program 8. festivala modre frankinje



Četrtek, 7. junija 2018:

od 17.00 do 20.00 / Grajska vinoteka:

Razstava modrih frankinj in nagradna degustacija
V grajski vinoteki bodo na ogled vsi vzorci modrih frankinj, prispeli na letošnje 
ocenjevanje. Pokusili boste lahko nekaj različnih modrih frankinj in jih ocenili. 
Med vsemi sodelujočimi bomo med razglasitvijo rezultatov v grajskem parku ob 
20.30 uri izžrebali 3 srečne nagrajence, ki bodo prejeli izvirne praktične nagrade 
organizatorja!

Program 8. festivala modre frankinje



Četrtek, 7. junija 2018:

ob 18.30 / Grad Sevnica - Dvorana Alberta Felicijana:

Voden ogled Gradu Sevnica
Ogled filma o Sevnici in filma o zgodovini gradu, ogled slavnostnih prostorov, 
baročnega salona, konferenčne dvorane, stolpa s freskami, stare učilnice, gasilske 
zbirke, grajskega lutkovnega gledališča, grajske kapele, zbirke krasilne umetnosti 
Ivana Razborška, Mosconove galerije, zbirke Ogled avtorja Rudija Stoparja, zbirke 
Kamni govorijo, Grajske kavarne, Grajske vinoteke, grajskega parka z vinogradom, 
Lutrovske kleti. Tudi v primeru slabega vremena. Za vse obiskovalce festivala je 
voden ogled brezplačen. Predhodne prijave niso potrebne.

Program 8. festivala modre frankinje



Četrtek, 7. junija 2018:

ob 20.30 / Grajski park:

Razglasitev rezultatov ocenjevanja modrih frankinj in podelitev 
nagrad najboljšim
Nagovor župana Občine Sevnica g. Srečka Ocvirka, predsednika ocenjevalne 
komisije g. Jožeta Simončiča in gostov.

Program 8. festivala modre frankinje



Četrtek, 7. junija 2018:

ob 21.00 / Grajski park:

Koncert Prifarskih muzikantov

Program bosta povezovala 
Tanja Žibert in Ciril Dolinšek
Organizator festivala je KŠTM Sevnica.

Program 8. festivala modre frankinje

























































Ostala turistična ponudba



Ostala turistična ponudba









Hvala za pozornost!

''Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj''


