
                                                              

 

    

 

 

Vabilo na izobraževalno delavnico 

 

„KULTURNA DEDIŠ ČINA SOŽITJA Z VINOM“ 

 

Čas: 27. 11. 2019 ob 10.00 uri 

Kraj: Šmarska vinska klet, Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah 

 
 
PROGRAM DELAVNICE 
 
10.00–10.45  Kultura uživanja vina, 

Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo, KGZS-Zavod MB 
 

10.45–11.30  Povezovanje objektov kulturne dediščine in vina 
Jana Voršič, univ.dipl.etn. in antr.kult. 

 

11.30 – 11.45  Odmor 
 
11.45 – 13.30  Voden ogled razstave gvašev (faksimil) sort vinske trte, ki sta jih med 
                        leti 1830 in 1840 upodobila brata Vinzenz in Conrad Kreutzer,  
                        ob praktičnem prikazu pravilne predstavitve vina 
 
13.30 – 14.30  Kosilo 
 

Zaradi lažje organizacije izvedbe delavnice, se pro sim prijavite do 25. 11. 2019  
• Tadeja Vodovnik Plevnik: T: 00386 2 228 49 12 ali M: 00386 51 337 092 

E-mail: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si 
• Helena Čermak: T: 00385 1 6052 869 ali M: 00385 91 6002 286 

E-mail: helena.cermak@zagrebacka-zupanija.hr 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Dogodek se bo fotografiral. Partnerji projekta sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška »In cultura veritas«, bodo 

fotografije uporabili izključno za namene informiranja na svoji spletni strani, socialnih omrežjih in v programskih 

publikacijah. 

 



                                                              

 

    

 

PREDSTVITEV VSEBINE IN POTEKA DELAVNICE 

1 CILJI 

1.1 Splošni cilji:   

- Pridobitev novega znanja v smislu spoznavanja kulture sožitja z vinom, ob objektih 
naravne in kulturne dediščine na vinski cesti. 
 

1.2 Specifi čni cilji: 

- Seznanitev udeležencev z osnovami kulture uživanja vina, 
- Seznanitev udeležencev o možnostih ponudbe različnih vrst, barv, stilov, sort in profilov 

vina na vinski cesti, 
- Seznanitev udeležencev z osnovami senzorike in vinske retorike, 
- Seznanitev udeležencev z osnovami druženja hrane in vina, 
- Spoznavanje dediščinske in etnološke vrednosti območja v povezavi z vinom. 
 
   
2 NAMEN DELAVNICE  

Namen delavnice je udeležence seznaniti s temeljnimi znanji razumevanja in spoštovanja  
vina, kot pijače z bogato zgodovino, ki je tesno povezana s kulturno dediščino. 

 

3 VSEBINA DELAVNICE    

3.1 Kratek pogled v bogato zgodovino vina. 
3.2 Predstavitev različnih vrst, barv, stilov, sort in profilov vina, ki se pridelujejo na vinski 

cesti. 
3.3      Predstavitev osnov senzorike vina in vinske retorike. 
3.4      Seznanitev udeležencev z osnovami druženja hrane in vina. 
3.5      Predstavitev, kako v dediščinske objekte vključiti zgodbo vina. 
          

4 TRAJANJE, CILJEN SKUPINE IN NA ČIN IZVAJANJA  
 

4.1   Trajanje delavnice:  4 ure  
4.2    Pedagoški pristop: LCD projektor, diskusija, predavanje, delavnica s praktičnimi  
         primeri, LCD projektor, diskusija.  
4.3    Ciljne skupine: zaposleni v muzejih, upravitelji/lastniki kulturne dediščine, združenja v 
         kulturi, ponudniki turističnih storitev, družinske kmetije, vinarji, turistične skupnosti, 
         turistični vodniki, potniške agencije, lokalne skupnosti, civilne iniciative, ... 
 

KGZS – ZAVOD Maribor 
Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo 


