Festival cvička –Akademija cvičkovega turizma
Spoštovani!

Vabimo vas na Festival cvička - Akademijo cvičkovega turizma,
ki bo v torek, 17. maja 2022 ob 13. uri
v Kulturnem centru Janeza Trdine.
Dogodek bo potekal ob soustvarjanju
Mestne občine Novo mesto, Zavoda Novo mesto,
Pop Up Wine Festivala, Zveze društev vinogradnikov Dolenjske,
Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma ter
Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto.

Prosimo, če vašo prisotnost potrdite na e-naslov lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si.

PROGRAM AKADEMIJE
13.00 – 13.20 Pozdravni nagovori:
Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.
 Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto
Tone Hrovat, direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma.
 Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.
 Matjaž Golob, kralj cvička.
 Jasna Kuljaj, ambasadorka cvička.




13.20 – 13.30 Strokovne vsebine:
 Robert Gorjak (prvi nosilec WSET Lvl 4 v Sloveniji in WA) – sorte v cvičku.
 Ožbej Peterle (WSET Lvl 4 ter WA) – vinska zakonodaja cvička.
 Kristjan Nedog (WSET Lvl 4 ter WA) – vinifikacija cvička.
 Aleš Pražnikar (WSET Lvl 4 ter WA) – svetovni trendi in cviček.
 Branko Arh (WSET Lvl 4) – terroir in cviček.
 Gregor Kren (WSET Lvl 3, študij Lvl 4 in hkrati WA) – zgodovina cvička.
13.30 -14.40 Diskusija, izmenjava mnenj, zaključki
14.40 – 14.50 Predstavitev strokovne monografije 50. Tedna cvička:
 Petra Krnc Laznik, urednica
 Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske
14.50-15.15 Izjava za medije
15.15 Pogostitev ob druženju
 Pogostitev bodo pripravili dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto ter
študentje Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma pod vodstvom strokovnih
mentorjev. Za vinsko spremljavo bodo poskrbeli udeleženci strokovnih vsebin, kjer se
bo lahko poizkusil cviček in drugi mednarodni stili, ekvivalentni stilu cvička.

Akademijo cvičkovega turizma bosta moderirala idejna vodja akademije, izr. prof. dr. LeaMarija Colarič-Jakše, dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto ter
Gregor Kren, organizator Pop Up Wine Festival-a, sommelier in natakar leta 2022 iz strani
vodiča Gault Millau Slovenija in organizator strokovnih vsebin.
Lepo vabljeni.

Prosimo, če vašo prisotnost potrdite na e-naslov lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si.

