
 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

Festival šolskega cvička - Akademija cvičkovega turizma 

 
Spoštovane in spoštovani. 

 

Mesec maj odpira različne aktivnosti na področju cvička in cvičkovega turizma, kar se odvija 

v sklopu tradicionalne prireditve, že 47. Tedna cvička v okviru Zveze društev vinogradnikov 

Dolenjske.  

 

Vabimo vas na Festival šolskega cvička - Akademijo cvičkovega turizma, 

ki bo potekala v soboto, 11. maja 2019 s pričetkom ob 9. uri, 

v veliki predavalnici Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. 
  

 

P R O G R A M   A K A D E M I J E 

 

8.30 – 9.00 Konferenca za medije 

 

9.00 – 9.20 Pozdravni nagovori: 

 

 Tone Hrovat, direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. 

 Helena Jurše Rogelj, idejna vodja projekta Uživam tradicijo. 

 Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. 

 Jernej Martinčič, kralj cvička.  

 Ana Pavlin, cvičkova princesa.  

 Janez Pavlin, ambasador cvička. 

 Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje. 

 

9.20 – 10.30 Strokovne vsebine:  

 

 Nataša Hočevar, vodja sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte na 

Slovenski turistični organizaciji: »Prihodnost je v kreativnosti: delovno mesto si vsak 

kroji sam.« 

 doc. dr. Julij Nemanič, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma: »Imamo dovolj 

radi Cviček?«  

 Gregor Kren, organizator dogodka Pop Up Wine Festival Novo Mesto: »Renesansa 

Dolenjskega vinogradništva 21. stoletja: Odkrivanje vina in s tem življenja.« 

 Marina Zlatanović: Ekonomsko-trgovinska škola Smederevo: »Duh tradicije na 

savremen način.« 

 prof. dr. sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: »Vinske ceste kao 

turistička ponuda ruralnog prostora.“ 

 prof. dr. Uroš Pinterič, Trnava University, Faculty of Arts: »Zagotavljanje odličnosti v 

kontekstu ohranjanja nacionalne identitete in avtentičnosti produktov.«  



 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

11.00 – 12.00 Kulinarično doživetje ob kulturnem programu v šolski zidanici na Trški Gori: 

 

 Kulturni program in pogostitev: Dijaki in študentje Grma Novo mesto – centra 

biotehnike in turizma pod vodstvom strokovnih mentorjev. 

 Ogled nove šolske zidanice na Trški Gori. 

Akademijo cvičkovega turizma bo moderirala idejna vodja Akademije, doc. dr. Lea-Marija 

Colarič-Jakše, dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. 

 

Lepo povabljeni, da si 11. maja 2019 ob 9. uri vzamete čas in se odzovete vabilu na Festival 

šolskega cvička - Akademijo cvičkovega turizma.  

Vabimo vas tudi na doživetja spremljajočih vsebin, in sicer: 

 

 11. 5. 2019 ob 12.00 – »Naravovarstveni programi v praksi – na primeru Miklavža na 

Gorjancih« v veliki predavalnici Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma  

 11. 5. 2019 od 10.00 do 17.00 - Tekmovanje športnih konj na Hipodromu Bajnof. 

 12. 5. 2019 od 10.00 do 17.00 - Tekmovanje v vožnji vpreg in endurance.   

 

 

D o b r o d o š l i. 

 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

                          Tone Hrovat, l. r., direktor 

 

 

     Zveza društev vinogradnikov Dolenjske 

                  Miran Jurak, l. r., predsednik 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Prosimo vas, da udeležbo na dogodku potrdite do srede, 8. 5. 2019, na tel. 041 322 900 

ali po e-pošti lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si. 
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